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Ile zarabiają prezesi spółek komunalnych? Sprawdź

L str. 2

Nie tylko za wodę zapłacimy więcej. Ceny ogrzewania idą w górę L str. 3
Jan First: Zamiast na siebie, zarabiamy na urzędników

L str. 7

W życiu można wyjść nawet z największego bagna. Historia FlaVo L str. 8

GAZETA BEZPŁATNA

Nr 11 (73), 22 marca 2012

Nakład 13 000

Sprzedać,
żeby przeżyć.
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Spowiedź byłego
bankowca L str. 6

114

TALENTÓW

FOT. MACIEJ GOŁASZEWSKI

K U LT U R A . Festiwal Młodych Talentów I Gimnazjum i Liceum
im. Jana Długosza
w Nowym Sączu
wkroczył w piątą dekadę swojego istnienia.
Nie przebrzmiały
jeszcze echa uroczystości jubileuszowych z maja
ubiegłego roku,
a za nami są już
koncerty finałowe XXXVI edycji
FMT, które odbyły się we wtorek
w Małopolskim
Centrum Kultury
„Sokół”.
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JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ?
ROZPOCZYNASZ NOWĄ DZIAŁALNOŚĆ?

ZRÓBMY TO RAZEM
Otrzymasz 50% doﬁnansowania na usługi doradcze

PUNKTY KONSULTACYJNE
N Kraków: ul. Chełmońskiego 166,
N Nowy Sącz: ul. Sobieskiego 14a/5,

www.ekoconsultant.pl

tel. 12 378 78 99
tel. 18 449 00 85

USŁUGI KSIĘGOWE:
N PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
N KPIR
N USŁUGI DORADCZE:
ﬁnanse, controlling, prawo, IT

SZANUJEMY TWÓJ CZAS ZAPEWNIAMY WSPARCIE W BIZNESIE
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Z drugiej strony
Co w PiS–ie piszczy?

Ile zarabiają prezesi
spółek komunalnych

O tym, że rewolucja personalna przetoczyła się przez sądeckie
struktury Prawa i Sprawiedliwości wiedzą niemal wszyscy, a o tym,
że z partii odszedł jej dotychczasowy lider poseł Arkadiusz Mularczyk, to już wie każde dziecko. Trudno jednak ustalić, czy do partii
należy prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. Istnieją w tej sprawie rozbieżne zdania. Być może Czytelnicy DTS sami będą potrafili odpowiedzieć na to pytanie, po przeczytaniu naszej ściągi. Powodzenia! Prawidłowe odpowiedzi nagrodzimy.

Po interpelacji radnego PO Piotra Lachowicza, Wydział Organizacji Urzędu Miasta ujawnia,
ile miesięcznie zarabiają prezesi i członkowie zarządu sądeckich
spółek komunalnych oraz przewodniczący i członkowie ich rad
nadzorczych:

„Tak, pan prezydent jest członkiem partii. Płaci składki, choć nie
było go na liście, o której wspomniałem”.
Marian Kulig, miejski pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Sączu, wypowiedź z 5 stycznia 2012 r. dla Regionalnej Telewizji Kablowej.

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, prezes Andrzej Kita – 9959,34 zł + nagroda
roczna – 4979,67 zł; członkowie
zarządu – 8631,42 zł, przewodniczący Rady Nadzorczej – 1413,68
zł, wiceprzewodniczący – 1130,95
zł, członkowie – 1130,95 zł.
NOVA Sp. z o.o., prezes Piotr
Leszek Piotrowski – 9959, 34,
członkowie zarządu – 8631,42
+ nagroda roczna 3319,78 zł;
przewodniczący Rady Nadzorczej – 942,46 zł, wiceprzewodniczący – 848,21, członkowie
– 753,97 zł.
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, prezes Ludomir Krawiński – 8963, 40 zł + nagroda
roczna – 3319,78 zł; przewodniczący Rady Nadzorczej – 942,46
zł, wiceprzewodniczący – 848,21
zł, członkowie – 848,21 zł.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej, prezes Piotr
Polek – 10291,31 zł + nagroda
roczna – 4979,67; członkowie

A TO C I E K AW E

„Nie widzę przeciwwskazań, by Ryszard Nowak wziął udział w zjeździe PiS”.
Senator Stanisław Kogut, regionalny pełnomocnik Prawa
i Sprawiedliwości. Wypowiedź z 6 marca 2012 r. podczas konferencji
prasowej sugeruje, że Nowak jest w PiS, bo tylko członkowie, którzy
płacą składki, mogą wziąć udział w zjeździe.
„Nie jestem członkiem PiS i nie płacę składek”.
Prezydent Ryszard Nowak, wypowiedź z 14 marca 2012 r. dla Regionalnej Telewizji Kablowej.
(ASK)

WA R TO W I E D Z I E Ć

W Akademickim uczą efektywnie
Akademickie Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym
Sączu może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem EWD. W obu
częściach egzaminu: matematyczno–przyrodniczej i humanistycznej otrzymało 5.
Metoda EWD czyli edukacyjnej wartości dodanej, to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej
placówce.
Akademickie Gimnazjum z najlepszym wynikiem – 5 – znalazło
się wśród szkół sukcesu, czyli placówek o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Należy do nich
także Gimnazjum nr 5, nr 10, nr 11 i nr 1 w Nowym Sączu oraz Gimnazjum Akademickie Jezuitów i Niepubliczne Gimnazjum Społeczne „SPLOT”.
(EDU)

SMS
Serwiński i kadra
Bogdan Serwiński trener Muszynianki w środowisku siatkarskim ma
więcej wrogów niż przyjaciół. Niektórzy zarzucają mu brak trenerskiego warsztatu, bo cóż to za sztuka mówią, trenować same gwiazdy, które już wszystko umieją, inni wywoływanie ciągłych konfliktów
z kolejnymi trenerami kadry. Trener, który razem z Grzegorzem Jeżowskim tworzył potęgę klubu znad Popradu może spokojnie iść na
ryby. Bronią go wyniki. Po raz szósty gra w finale mistrzostw Polski,
cztery razy zdobywał złoto, raz srebro. Prawda – miał szczęście do
sponsorów, jest sprawnym menadżerem. Bez względu na to, jak potoczy się ta rywalizacja o złoto, daj Boże szkoleniowcom z warsztatem i z większymi może gwiazdami w składzie passy i szczęścia Serwińskiego. Ten trenerem kadry pewnie nie zostanie, bo za bardzo ceni
sobie własne zdanie.
(SET)

zarządu – 8631,42 zł, przewodniczący Rady Nadzorczej – 1413,68
zł, wiceprzewodniczący – 848,21,
członkowie – 753,97 zł.
Sądeckie Wodociągi, prezes Janusz Adamek – 10291,31 zł + dodatkowe wynagrodzenie obowiązujące na czas realizacji projektu
tj. od lutego 2010 r. do 31 stycznia 2014 r. – 6639,56 zł. Łącznie 16930,87 zł + nagroda roczna
– 4979,67 zł; członkowie zarządu – 8631,42 zł + dodatkowe wynagrodzenia na czas realizacji projektu 4149,72 zł. Łącznie
– 12781,14 zł; przewodniczący Rady Nadzorczej – 1413,68 zł,
wiceprzewodniczący – 848,21,
członkowie – 753,97 zł.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne, prezes Andrzej
Górski – 10291,31 zł + nagroda
roczna – 3319,78; członkowie zarządu – 8631,42 zł; przewodniczący Rady Nadzorczej – 942,46
zł, wiceprzewodniczący – 848,21
zł, członkowie – 848,21 zł.
Małopolski Fundusz Poręczeń
Kredytowych, prezes Grzegorz
Haslik – 8631,42 zł. Członkowie
Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach RN w kwocie 200 zł za
każde posiedzenie, nie więcej niż
200 zł miesięcznie.
(BUCH)

W każdy
czwartek
w sądeckiej
restauracji

McDonald’s
wraz
z zamówionym
zestawem
otrzymasz

„Dobry
Tygodnik
Sądecki”
Zafunduj sobie
podwójną
przyjemność!

L I C Z B A T YG O D N I A

900

Mimo wielokrotnych upomnień, ponad 900 sądeczan nie oddało dotychczas książek w terminie do Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Rekordziści przetrzymują książki nawet kilka lat. Dyrektorka biblioteki,
Barbara Pawlik, rozważa wpisanie ich do Krajowego Rejestru Długów.
– Zanim zdecydujemy się na tak drastyczny krok, będziemy o tym
informować czytelników, żeby nie czuli się zaskoczeni – mówi. Na
podpisanie umowy z Krajowym Rejestrem Długów zdecydowało się
do tej pory 13 bibliotek w Polsce. Między innymi w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Raciborzu, Kutnie czy Warszawie. Na liście KRD znajduje się już ponad 1300 nieuczciwych czytelników. Trafiają na listę dłużników, jeśli ich dług przekroczy 200 zł. Taki wpis skutkuje różnymi
nieprzyjemnościami. M.in. nie mogą oni wziąć kredytu czy podpisać
umowy z siecią telefonii komórkowej. Nazwisko dłużnika może figurować w bazie danych KRD nawet 10 lat.
(MCH)

Polub
nas na facebooku
i weź udział w konkursie.
Do wygrania książki!
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Informacje

Stale ktoś musi pchać mój wózek
M O Ż E S Z P O M Ó C . 24–letnia
Agnieszka Stawiarska z Korzennej przeszła sześć operacji kręgosłupa, nóg i rąk. Mimo choroby, z jaką zmaga się od urodzenia,
jest pogodną dziewczyną. Wierzy, że jej niepełnosprawność, nie
zamknie jej całkiem na świat. By
drzwi choć trochę się uchyliły,
potrzebuje wózka elektrycznego,
ale na tak duży wydatek jej rodziny nie stać.
Agnieszka cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Tuż po urodzeniu lekarze musieli jej operować płuca. Gdy była starsza,
przeszła kolejne zabiegi. Operowano jej kręgosłup, nogi, ręce.
Dziewczyna jeździ na wózku inwalidzkim. Jest zależna od innych
osób. – A tak chciałabym choć
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trochę się usamodzielnić – mówi
Agnieszka. – Wózek elektryczny bardzo by mi w tym pomógł.
Mogłabym się w końcu sama
poruszać.
Władysław Stawiarski, ojciec
Agnieszki, wykonał dla córki wokół domu specjalne podjazdy. Jednak na wydatek 30 tys. zł – bo tyle
kosztuje specjalny wózek – go nie
stać. 24–latka nie zamyka się na ludzi. Chętnie uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej w Lipnicy Wielkiej.
– Bardzo lubię tam jeździć. Zazwyczaj pracuję przy komputerze,
serfuję po internecie lub przepisuję różne rzeczy. Wierzę, że kiedyś będą mogła normalnie pracować. Chcę się dalej uczyć, ale stale
ktoś musi pchać mój wózek – mówi
Agnieszka.
(AM)

Podwyżki drenują nasze kieszenie.
W górę idzie żywność i woda, niedawno podrożały bilety MPK. Od 28
marca zapłacimy też więcej za ciepło.

A

NOWA PRACA
Firma „BATIM” Transport Międzynarodowy i Spedycja,
ul. Bazielicha 35, 33-340 Stary Sącz
zatrudni od zaraz pracowników na stanowisku:
kierowca transportu międzynarodowego
ze względu na odbiór nowych ciągników marki SCANIA

Od kandydatów oczekujemy:
• prawo jazdy kat. C+E,
• zaświadczenie o niekaralności,
• ukończony kurs na przewóz rzeczy,
• ukończony kurs ADR podstawowy,
• doświadczenie jazdy po UE

Coraz droższe ciepło

Możesz pomóc usamodzielnić się
Agnieszce, przekazując 1 proc. swojego podatku: Stowarzyszenie „Pogórzanie” – Korzenna , nr KRS 0000
2575 19, nr konta: BS w Grybowie,
Oddział w Korzennej– 60 8797 1026
0020 0200 4398 0001, z dopiskiem
Agnieszka Stawiarska.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu szykuje podwyżkę. Propozycję zmiany taryfy zatwierdził już
Urząd Regulacji Energetyki. Cena
ciepła w spółce wzrośnie średnio
o 5 procent, a nowe wejdą w życie
jeszcze w tym miesiącu.
Piotr Polek prezes zarządu MPEC
tłumaczy, że zmiany w taryfie są
podyktowane tylko i wyłącznie rosnącymi cenami miału węglowego i gazu.
– To nie jest nowa taryfa, ale
korekta do istniejącej – wyjaśnia
prezes. – Ceny gazu i miału poszły
w górę. Nowe ceny nośników energii to dla nas dodatkowo w skali
roku wydatek rzędu 1,5 mln zł. Nie
stać nas, by to udźwignąć. Dlatego zrobiliśmy kalkulację i zwróciliśmy się do Urzędu Regulacji
Energetyki z prośbą o urealnienie
naszej taryfy. Podwyżka będzie
średnio 5–procentowa.
Prezes dodaje, że jedyny gest,
jaki spółka mogła wykonać w kierunku odbiorców, to wprowadzenie

zmian trzy tygodnie później niż
było to możliwe.
– Ceny opału uległy zmianie
już w połowie ubiegłego roku , ale
mimo to nie aktualizowaliśmy naszej taryfy. Do wiosny chcieliśmy
dociągnąć na starych cenach ciepła – mówi Piotr Polek. – To tylko
urealnienie. Zmiana taryfy trwa
zawsze o wiele dłużej, rozmawiamy z odbiorcami, negocjujemy.
URE bacznie się przygląda uzasadnieniem podwyżki. Tym razem na
decyzję URE czekaliśmy tydzień,
a to najlepiej świadczy o tym, że
zmiana jest uzasadniona.
Pierwszą podwyżkę cen miału kopalnie wprowadziły od lipca 2011 r. (2 procent), od nowego
roku nastąpiła kolejna podwyżka.
Obecnie nowe ceny miału są wyższe średnio o 14 proc. w stosunku
do cen zawartych w obowiązującej taryfie. Zatwierdzone zmiany
w taryfie uwzględniają tylko i wyłącznie zmiany cen paliw gazowych
i cen miału.
To kolejna podwyżka, która
wyczyści kieszeń przeciętnego
sądeckiego Kowalskiego. Pewne
są już właściwie podwyżki ceny
wody, bo prezydent uznał, że jeśli Rada Miasta nie podjęła żadnej decyzji (choć się nowym cenom sprzeciwiła) oznacza, że się
na nie zgadza. Niepostrzeżenie
drożeje żywność. Za bochenek
chleba również trzeba w tym tygodniu wysupłać już kilkanaście
groszy więcej. Zbliżają się święta i amatorów zdrowego jajka na
tzw. maślanym rynku może czekać niespodzianka w postaci jednego polskiego złotego za sztukę.
(HOT)

Wzrost w poszczególnych grup taryfowych w stosunku do ostatnich
cen jest następujący: grupa ANM
– 5,36 proc., grupa ANS – 5,05
proc, grupa AS – 4,62 proc., grupa B – 5,53 proc, grupa C – 6,62
proc. , grupa C1 – 6,73 proc.

ZAPEWNIAMY BARDZO ATRAKCYJNE ZAROBKI
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:
+48 512 284 554
+48 516 187 620
+48 18448 49 25
R

E

K

L

A

M

A

PIERWSZ A W NOWYM SĄCZU AK ADEMIA WIEDZ Y
Akademicka Szkoła Podstawowa
im. Króla Bolesława Chrobrego
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 63
tel. (18) 442 31 06
www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl

Rozpoczynamy zapisy do klas I na rok szkolny 2012/2013
Podaruj dziecku odrobinę luksusu!
Bezpieczeństwo, komfort nauki, radość wiedzy!!!

Opieka nad dzieckiem od 7.00 do 18.00
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Tydzień w skrócie
SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TYCH STRONACH DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE
Autostopowicz
z bronią w ręku

Mimo że strażacy przestrzegają
przed wypalaniem traw i alarmują
o szkodliwych skutkach podobnych
praktyk, liczba interwencji związana z wywołanymi w ten sposób
pożarami rośnie. Tylko w tym tygodniu sądeccy strażacy odnotowali ich blisko 100. W dwóch przypadkach musieli udzielać pomocy

OGŁOSZENIE DROBNE

osobom poszkodowanym przez
ogień. W Rąbkowej właścicielka
posesji, na której płonęła trawa,
uległa poparzeniu, próbując ugasić pożar. Do podobnego zdarzenia doszło w Skrudzinie (gm. Stary Sącz). Z kolei w Boguszowej, 18
marca, nieustalony dotąd sprawca
podpalenia doprowadził do spalenia plantacji z krzewami porzeczki. Właściciel oszacował straty na
20 tys. zł. Sprawę zgłosił policji. We
wtorek (20 marca) 80 strażaków
zostało postawionych w najwyższy stan gotowości – w Rożnowie
płonął las. Zniszczeniu uległo ponad 15 hektarów.

Kradzież na cudzych
rejestracjach
19–latek skradł tablice rejestracyjne i przypiął do swojego vw golfa, którego następnie zatankował na stacji benzynowej przy ul.
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Węgierskiej w Nowym Sączu. Potem odjechał, nie płacąc za paliwo.
Zdarzenie miało miejsce 17 marca.
Policji udało się zatrzymać rabusia.

Szpital w Krynicy–Zdroju wprowadził nową metodę leczenia urazów stawu kolanowego i stawu skokowego. Nie jest ona oferowana
w żadnym z małopolskich szpitali powiatowych. Metoda znacznie skraca czas leczenia pacjenta.
– Polega ona na leczeniu ubytków
chrzęstno–kostnych w stawie kolanowym i skokowym. Ubytki wypełniamy materiałem, na podłożu
którego rozwija się chrząstka stawowa. Dodatkowo stosujemy czynniki wzrostu pobierane z krwi pacjenta. Stosujemy to u pacjentów
ze zmianami zwyrodnieniowymi,

jak również u tych, u których
w przeszłości doszło do pourazowych ubytków chrząstki lub kości. Pacjent dochodzi do sprawności po trzech–czterech tygodniach,
a nie jak dotychczas po około dwóch
miesiącach – mówi dr Jacek Ślipek, zastępca ordynatora oddziału
chirurgii urazowo–ortopedycznej
w Szpitalu Powiatowym w Krynicy–Zdroju. Pierwszy zabieg wykonano w ubiegłym tygodniu. Pacjent
przebywał na oddziale dwa dni.

Kto się zasłużył
ziemi sądeckiej?
Do 13 kwietnia można zgłaszać kandydatów do tytułu „Zasłużony dla
ziemi sądeckiej”. Odznaka nadawana jest przez Radę Powiatu Nowosądeckiego za „wybitne osiągnięcia
w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej

Z koniem, bez dachu
nad głową
Małżeństwo z Piwnicznej–Zdroju
straciło dach nad głową w wyniku
pożaru, jaki wybuchł w ich domu
w nocy z piątku na sobotę (16–17
marca). Sami cudem uszli z życiem.
Udało się im uratować jedynie konia, zanim spalił się budynek gospodarczy. Strażacy z trudem dotarli na miejsce zdarzenia. Dojazd
do gospodarstwa wiódł bardzo wąską leśną drogą, a wodę, by ugasić
płomienie trzeba było transportować dużymi samochodami strażackimi. Dom spłonął doszczętnie. Na miejsce tragedii przyjechał
burmistrz Edward Bogaczyk, zapewniając, że gmina nie pozostawi

FOT. MARIA OLSZOWSKA

Palący problem [n]

Nowoczesne metody
leczenia w krynickim
szpitalu [l]

FOT. PSP W NOWYM SĄCZU

Kierowca, który zatrzymał się na
poboczu na drodze pomiędzy Podolem Górową a Paleśnicą, by przepakować rzeczy w samochodzie, nie
podejrzewał, że mężczyzna, który w tym czasie do niego podszedł,
prosząc o podwiezienie, przyłoży mu broń do głowy. Zdarzenie
miało miejsce w południe 13 marca. Sądecka policja dowiedziała się
o nim dopiero wieczorem od funkcjonariuszy z Lublina. „Autostopowicz” wyciągnął broń, gdy był już
w samochodzie. Zażądał od kierowcy pieniędzy, a kiedy otrzymał
od niego 30 zł, wysiadł z auta i zagroził, by nie zgłaszał sprawy na
policję, bo zna jego numery rejestracyjne. Napadnięty opowiedział
o wszystkim dopiero policjantom
w Lublinie. Na podstawie przekazanego rysopisu, funkcjonariusze
z Łososiny Dolnej wysłali zdjęcia
domniemanych sprawców. Ofiara
rozpoznała napastnika i tak niczego niespodziewający się 34–latek,
mieszkaniec podsądeckiej miejscowości, został zatrzymany. Przyznał się do zarzucanych mu czynów
i wskazał miejsce ukrycia broni oraz
ostrej amunicji.

małżeństwa bez pomocy. Zaapelował również do mieszkańców
o wsparcie dla pogorzelców.

A

W Chełmcu – działkę 31,5 a
– sprzedam tel. 888 865 179
W Nowym Sączu -przy Łubince
(wygodny parking) mieszkanie
49 mkw. dwupokojowe, 1 piętro,
wysoki standard, po remoncie
- sprzedam. 501 446 605

•Szycie na miarę
•Najlepsze materiały
•Fachowe doradztwo
Aneta Baran Nowy Sącz, ul. Zielona 54
(naprzeciwko ﬁrmy HEJAN)

Zgł. tel. 889 758 745

Więcej niż reklama

PROMO
SYSTEM

Nowy Sącz ul. Barbackiego 105 tel. (18) 442-04-45
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Za niski tunel dla wozów strażackich
mające szczególne znaczenie dla
rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego”. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić: Zarząd
Powiatu Nowosądeckiego, Kapituła, komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego, fundacje i stowarzyszenia
kulturalne, społeczne i gospodarcze
działające na terenie powiatu nowosądeckiego oraz organy samorządu terytorialnego.

Animacja dla uczniów
Sądecka Akademia Dziecięca zaprasza szkoły podstawowe i gimnazjalne na bezpłatne spotkania warsztatowe Minidrimagine
– grafika i animacja komputerowa
3D oraz RoboSAD – robotyka, informatyka, programowanie. Celem spotkań jest zainteresowanie
uczniów nowoczesnymi technologiami i naukami ścisłymi. Spotkania warsztatowe organizowane
są dla klas 1–6 szkół podstawowych oraz 1–3 szkół gimnazjalnych
w Wyższej Szkole Biznesu–NLU, po
wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdują się na stronie internetowej:
www.sad.wsb–nlu.edu.pl

A nawet kilka minut opóźnienia
może oznaczać utratę czyjegoś
życia czy zdrowia. Przejazd drogami objazdowymi jest również
utrudniony ze względu na wąskie
szlaki, jak i naruszone przez powódź mostki.
Ptaszkowa liczy blisko trzy tysiące mieszkańców. Wypadki czy
pożary nie należą tu niestety do
rzadkości.
– Wiele razy dochodziło do pożarów i pomoc miejscowej OSP
była niewystarczająca – opowiadają mieszkańcy. – Na pomoc wtedy
wzywano posiłki z Nowego Sącza.
Boimy się, że kiedyś straż pożarna
może nie dojechać na czas. Jak dojdzie do tragedii, to kto wtedy weźmie za to odpowiedzialność?
O jak najszybszą modernizację
tunelu szczególnie apeluje ks. Józef Kmak, kustosz zabytkowego
drewnianego kościółka z XVI wieku w Ptaszkowej.
– Mamy tu cenne dzieła sztuki,
między innymi rzeźbę Wita Stwosza czy Matkę Bożą ze Słonecznikiem – mówi ks. Kmak. – A zagrożenie, że w wyniku burzy czy
wadliwych instalacji wybuchnie
pożar, cały czas istnieje.

I N T E R W E N C J A . – Boimy się, że
kiedyś straż pożarna może nie dojechać do nas na czas – mówią mieszkańcy Ptaszkowej, którzy od lat dopominają się przebudowy tunelu
kolejowego, prowadzącego do centrum wsi. W podobnym tonie wypowiadają się sami strażacy. – Mamy
wiele innych, pilnych potrzeb – odpowiada tymczasem Włodzimierz
Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowej w Nowym Sączu.
Przez tunel kolejowy prowadzi najkrótsza droga do centrum
Ptaszkowej. Jest jednak za niski,
aby mogły pod nim przejechać samochody wyższe niż 2,5 m, a takie są sądeckie wozy strażackie.
Do wioski mogą się dostać jedynie okrężną drogą.
– Ale dla nas liczy się czas. Jeżeli ktoś czeka na pomoc, musimy w dane miejsce jak najszybciej dotrzeć – mówi Paweł
Motyka, zastępca komendanta sądeckiej straży pożarnej. – Nasze
duże wozy strażackie nie zmieszczą się w tunelu kolejowym. Korzystamy z objazdów przez Grybów czy Kamionkę Wielką, ale to
znacznie wydłuża czas dojazdu.

Spór skejtów z władzami miasta zażegnany
W Nowym Sączu powstanie miniskatepark do czasu wybudowania nowego, zadaszonego obiektu. Takim kompromisem zakończył się spór sądeckich
skejtów z władzami miasta. Tymczasowe urządzenia mają być gotowe w maju
i będą administrowane przez Stowarzyszenie Skatepark.
Koszt budowy obiektu to 20 tys. zł.
– Jesteśmy zadowoleni z obrotu sprawy – mówi Mirosław Stanek,
prezes Stowarzyszenia. – Młodzi ludzie będą mieli gdzie jeździć i doskonalić swoje umiejętności do czasu, kiedy powstanie finalny obiekt.
Przypomnijmy, blisko setka
skejtów protestowała 9 marca na
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Wiadukt powstał pod koniec XIX
wieku i, zdaniem zarządu kolei, jest
solidny.
– Stan techniczny tunelu nie
wymaga interwencji – mówi Włodzimierz Zembol. – Pozyskanie
środków na ten cel byłoby trudne.
Mamy wiele innych, pilnych potrzeb, a nasze finanse są skromne. Jeśli zarządca drogi zdecyduje
się z własnych środków przebudować tunel, deklarujemy pomoc
w realizacji tego projektu. Na czas
przebudowy możemy na przykład
zamknąć jeden z torów.
Do tematu modernizacji tunelu
obiecują wrócić jak najszybciej władze gminy Grybów. Na razie są to
jednak tylko słowne deklaracje.
– Będziemy jeszcze raz rozmawiać
z zarządem powiatu, dyrekcją PKP,
aby znaleźć w końcu jakieś rozwiązanie tego problemu – mówi Piotr
Krok, wójt gminy Grybów. – Zainteresowaliśmy również tym tematem Urząd Marszałkowski, który
obiecał włączyć się w opracowanie techniczne projektu. Ale na ten
moment nie jesteśmy jeszcze w stanie określić, kiedy ostatecznie może
ruszyć przebudowa tunelu.
MONIKA CHROBAK

114 talentów

nowosądeckim rynku przeciwko likwidacji starego skateparku przy ul.
Nadbrzeżnej i opóźniającej się budowie nowego. Władze Nowego Sącza
zamknęły stary obiekt, ponieważ korzystanie z jego urządzeń było już niebezpieczne. W zamian obiecały wybudowanie wiosną nowoczesnego
obiektu. Budowa jednak nie ruszyła. Jak tłumaczył magistrat, powodem opóźnienia jest między innymi
skromny tegoroczny budżet miasta.
Ale jak uspokaja, prace nad projektem finalnego skateparku już się rozpoczęły. Nowy plac będzie betonowy,
oświetlony i zadaszony. Termin jego
powstania zaplanowano najpóźniej
w przyszłym roku.
(MCH)

K U LT U R A . Festiwal Młodych Talentów I Gimnazjum i Liceum im.
Jana Długosza w Nowym Sączu
wkroczył w piątą dekadę swojego istnienia. Nie przebrzmiały
jeszcze echa uroczystości jubileuszowych z maja ubiegłego roku,
a za nami są już koncerty finałowe XXXVI edycji FMT, które odbyły się we wtorek w Małopolskim
Centrum Kultury „Sokół”.
Początki imprezy sięgają 1971 r.,
kiedy to Samorząd Szkolny pod
kierunkiem nauczycieli I LO: Józefy Piwowar i Wojciecha Foehlicha zorganizował pierwszy
przegląd uzdolnionej młodzieży.
Laureatami pierwszego Festiwalu byli m.in.: Leszek Wójtowicz
– bard Piwnicy pod Baranami,
Jerzy Zoń – dyrektor Teatru KTO,
Witold Buszek – dyrektor PSM
w Nowym Sączu. Po pięcioletniej przerwie, w latach 80. jego
reaktywacji podjęła się Barbara
Porzucek, która nieprzerwanie
kieruje Festiwalem do dziś.

A

STOWARZYSZENIE NOWOS'DECKA
WSPÓLNOTA W NOWYM S'CZU
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W tegorocznej edycji, do
wstępnych eliminacji stanęło 546
wykonawców, z których 114 do
koncertu finałowego zakwalifikowała Rada Artystyczna w składzie:
Aleksander Porzucek – przewodniczący, Jystyna Kuciel, Katarzyna
Lebdowicz, Anita Migacz, Jadwiga
Stypuła, Tomasz Bocheński, Jakub
Bulzak, Marek Lebdowicz, Jacek
Mazanec, Piotr Pietrzak, Grzegorz
Stąporek. Uczniowie rywalizowali w kategoriach: instrumentaliści,
soliści, zespoły muzyczne, taniec,
teatr i kabaret.
Tradycyjnie wszyscy młodzi artyści otrzymali Talent, debiutantów
wyróżniono Szczeblem Do Kariery,
a trzykrotnych uczestników Jajem
Dinozaura. W tym roku najważniejszym trofeum – Grand Prix Festiwalu Młodych Talentów – uhonorowano jego wielokrotnego laureata,
Mateusza Bieryta. (Grand Prix dotychczas otrzymali: Barbara Porzucek, Przemysław Dakowicz, Danuta Gad, Justyna Kuciel).
JAKUB BULZAK

Dalej walczymy
o przyzwoity kąt

R O Z M OWA z MACIEJEM WEBEREM szefem nowosądeckiego oddziału Monaru.
– Monar pracuje na kilku metrach
kwadratowych, a w takich warunkach trudno realizować ambitne
plany pracy z młodzieżą. Co z działką i budynkiem przy ul. Ogrodowej,
o który stowarzyszenie się stara?
– Cieszymy się z tego, co
mamy. Dbamy o ten skrawek.
Zachęcam kogoś z Urzędu Miasta,
by nas odwiedził. Co do domu,
mocno zaniedbanego zresztą,
przy ul. Ogrodowej, to według
mojej wiedzy cała dokumentacja
geodezyjno–kartograficzna została już przez miasto sporządzona i wysłana do wojewody.
– Dlaczego do wojewody?
– Właścicielem budynku i działki nie jest miasto, ale
Skarb Państwa i decyzja leży
w gestii wojewody właśnie.
Poprzedni właściciele nie mieli
spadkobierców i nieruchomość
przejął Skarb Państwa.
– Trochę to długo trwa. Pomysł
przekazania tej akurat nieruchomości Monarowi pojawił się niemal
cztery lata temu.
– Owszem trochę się sprawa
przeciąga, ale jestem wdzięczny
miastu, że w ogóle się nią zainteresowało. Jesteśmy cierpliwi w pracy z młodymi ludźmi, więc i w tej
sprawie uzbroiliśmy się w cierpliwość. Wierzymy, że w końcu doczekamy się przyzwoitego lokum.
Mamy coraz więcej roboty.
– Przyzwoitego? Czeka was generalny remont.
– Mamy już precyzyjny plan.
Dom wymaga rzeczywiście
gruntownego remontu, ale liczę
w przyszłości na pomoc sądeckich
przedsiębiorców. Wybiera się do
nas niedługo Jolanta Koczurowska
przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar. Chcę
koniecznie jej to miejsce pokazać.

(GRAS)

A

AUTOGAZ

Sądeckie Centrum Autogaz

NOWY SĄCZ - CHEŁMIEC
GOŁKOWICE DOLNE 181
ul.Papieska 11a
18 440 75 74
18 440 46 15

ZŁOTA NITKA
Cecylia Tokarczyk

STUDIO KRAWIECKIE
Stylizacja kreacji
Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25
tel. 506 324 352
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Sprzedać, żeby przeżyć… czyli
spowiedź byłego bankowca
Kiedy Robert Konieczny zaczynał pracę w banku, myślał, że złapał pana Boga za nogi. Bardzo szybko okazało się, że różnica
pomiędzy bankowcem, czyli pracownikiem banku, a bankierem jest mniej więcej taka, jak między rencistą a rentierem.
Klient liczony na sztuki
Banki to przedsiębiorstwa, które dawno przestały być instytucjami zaufania publicznego, a taką
rolę pełniły jeszcze w ubiegłym
stuleciu. W zasadzie stały się jedynie instytucjami sprzedażowymi. Motto główne – wycisnąć dla
siebie jak największe korzyści ze
swoich klientów. Wycisnąć również swoich szeregowych pracowników, bo świetne finansowe wyniki banków nie przełożyły się na
ich zarobki, ani tym bardziej komfort pracy.
– Zadaniem pracownika banku jest w dzisiejszych czasach
sprzedaż różnego rodzaju produktów bankowych, najlepiej
wysokomarżowych (czyli takich,
na których bank zarabia najwięcej) w maksymalnej ilości – opowiada były sądecki bankowiec.
– Nie ma w zasadzie znaczenia, czy
klient danego produktu bankowego potrzebuje ich, czy też nie.
Niestety najłatwiej produkty banku sprzedać rodzinie i znajomym
– smutna prawda. Dla naszych
przełożonych najważniejsze było
wykonanie planu sprzedażowego,
a klient jest traktowany jako sztuka, jednostka mogąca przysporzyć
bankowi dodatkowy zysk.

Wszyscy sprawdzają wszystkich
Tempo sprzedaży produktów
bankowych przez pracownika jest
monitorowane nie tylko przez jego
przełożonych, ale też przełożonych jego przełożonych. Sposób
sprawdzania należytej szybkości

BUDUJCIE Z NAMI SIEĆ KOLPORTAŻU
„Dobry Tygodnik Sądecki” jest jedną
z najpopularniejszych gazet w Nowy Sączu i regionie. Co tydzień trafia do Czytelników 13 tysięcy egzemplarzy tygodnika
w ponad 200 punktach kolportażowych.
Jeśli znają Państwo kolejne miejsca, gdzie
nasza gazeta może być jeszcze bezpłatnie
kolportowana, prosimy o kontakt z redakcją – chętnie dostarczymy tam gazetę. Zapraszamy do budowania razem
z nami sieci dystrybucyjnej DTS.
Jeśli jednak wolą Państwo otrzymywać nasz tygodnik w wersji elektronicznej, drogą mailową, można wpisać się na
listę e–prenumeratorów na naszej stronie internetowej: www.dts24.pl
Tam również dostępne są bez ograniczeń wszystkie archiwalne numery „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
Dobrej lektury!

sprzedaży i gorliwości pracownika banku jest sprawdzany na wiele
sposobów. W niektórych bankach
„szeregowcy” codziennie wysyłają smsy do swoich szefów. Informują o ilości sprzedanych dziennie kart kredytowych, funduszy
inwestycyjnych, kredytów gotówkowych. W innych pracownicy prowadzą kalendarzyki (zarówno kobiety, jak i mężczyźni),
w których wpisywane są osiągnięcia sprzedażowe z danego dnia,
w jeszcze innych wypełniają tabelki zawierające ilości sprzedanych produktów bankowych według rodzaju. Tabelki są dostępne
przez internet w centralach banków komercyjnych.
– Jeżeli pracownik nie wywiązuje się należycie z nałożonych
przez kierownictwo i najczęściej
zwykle niemożliwych do wykonania planów, wówczas uznawany jest za nieudolnego, leniwego i generalnie niezdolnego do
sprawowania zaszczytnej funkcji
pracownika banku – wspomina
Konieczny. – Etyka pracownika
w kontakcie z klientem, niestety umiera w zderzeniu z brutalną rzeczywistością, bo gdzie ma
być na nią miejsce, gdy bezrobocie jest widoczne w każdym rogu
miasta, a na miejsce zwalnianego pracownika banku jest zawsze
wielu chętnych.

Pracownik, czyli leń
i nieudacznik
Banki komercyjne skwapliwie
wykorzystują więc panującą na
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rynku pracy stagnację. Konieczny
wspomina, że zdarzały się sytuacje
zwalniania pracowników za to, że
ośmielili się zachorować, za to, że
mają inne zdanie niż przełożeni,
za to, że chcieliby awansować, ale
przede wszystkim dlatego, że zbyt
wolno sprzedają (czytaj: wciskają) produkty swoim klientom. Aby

– Coś w rodzaju szkolenia myśliwych przed łowami. Rozmowa
generalnie przypomina ćwiczenie myśliwych przed wypuszczeniem ich na łowy. Pointą szkolenia
jest uświadomienie skutków personalnych lenistwa i nieudacznictwa, czyli braku sprzedaży produktów w odpowiednim tempie.

ŚCIĄGA DLA KLIENTA
Przede wszystkim trzeba zachować wzmożoną czujność i ostrożność.
Pamiętajmy, że niewłaściwie zawarte umowy z bankami mogą stać się
przyczyną popadnięcia w spore tarapaty finansowe z tytułu nieprzewidzianych kosztów z nimi związanych. Generalnie unikajmy produktów, których w zasadzie nie potrzebujemy – nawet tych pozornie bezpłatnych, za które wcześniej, czy później i tak będziemy musieli zapłacić.
Unikajmy deponowania pieniędzy na depozytach o zbyt niskim oprocentowaniu (w końcu jest jakaś konkurencja), nadmiernej lojalności w stosunku do wykorzystujących to w bezwzględny sposób banków.
Zrezygnujmy z pochopnie zaciąganych kredytów gotówkowych i lekkomyślnego wydawania pozyskanych z takich kredytów pieniędzy. Karty
kredytowe można często zastąpić tańszym kredytem w rachunku bieżącym. Zazwyczaj nie potrzebujemy rachunków w pięciu bankach, płaćmy
gotówką, a nie kartą, gdy nie jest to konieczne. Pamiętajmy również, że
banki, to nie instytucja charytatywna, ale przedsiębiorstwo nastawione
na maksymalizację zysku.

nie dopuścić do spadku efektywności sprzedaży, pracownik jest
poddawany okresowo treningowi umiejętności sprzedażowych.
– Z grubsza jest to rozmowa
przełożonego z podwładnym (czyli kimś mile uśmiechającym się do
nas z okienka bankowego), często
balansująca na granicy mobbingu – nie ukrywa nasz rozmówca.

Aby przeżyć, czyli uchronić się
przed utratą pracy, trzeba sprzedawać i jeszcze raz sprzedawać.

Jagiellońska Wall Street
Bankowy interes kwitnie
więc w najlepsze, ul. Jagiellońska w Nowym Sączu zamienia się
w lokalną Wall Street, a przecież
mamy w mieście jeszcze sporo

instytucji parabankowych i banków internetowych, z których sądeczanie korzystają coraz częściej.
Z czego żyją liczne banki, w dobie
wszechobecnego kryzysu i biedy, bezrobocia i wyśrubowanych
standardów wyliczania zdolności
kredytowej?
– Za ten dobry wynik banków
zapłacili między innymi klienci „nabici we franka”, czyli kredytobiorcy, którzy nieopatrznie
zaciągnęli kredyt w tej walucie,
w czasach gdy kurs „szwajcarów” oscylował na poziomie zbliżonym do 2 zł – wyjaśnia Robert
Konieczny. – Dobry wynik banków to również skutek niskiego
oprocentowania depozytów, które często nie rekompensują klientom nawet utraty wartości z tytułu inflacji i bardzo wysokiemu
oprocentowaniu kredytów gotówkowych. Kolejna rzecz to jedna
z najwyższych prowizji w Europie,
jaka w Polsce jest pobierana przez
banki od każdej transakcji wykonanej różnego rodzaju kartami
płatniczymi. Na szczęście nie powtórzyła się w ubiegłym roku sytuacja sprzed paru lat, kiedy dobry
wynik banki zawdzięczały klientom nabitym w tzw. opcje walutowe. Niestety wiele firm sądeckich
za skutki naiwności w kontaktach
z bankami komercyjnymi płaci
słono do dziś, co odczuwają również pracownicy tych firm.
(BOG)
Dane personalne bohatera tekstu
zostały na jego prośbę zmienione.
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Kto nie lubi
żółwi?
KO N T R OW E R S J E . To miejsce
wspominają z rozrzewnieniem
dzisiejsi 30–latkowie. Przez
klub akwarystyczny „Żółwik”,
prowadzony przez 15 lat przy ul.
Szkolnej w Nowym Sączu przez
Krzysztofa Pieszczocha, przewinęło się mnóstwo młodych
ludzi. Hodowali ryby, organizowali giełdy, przygotowywali wystawy, zapraszali hodowców z Europy, a Pieszczoch za
zaszczepianie dzieciom arcyciekawej pasji dorobił się m.in.
innymi tarczy herbowej Nowego Sącza. Dziś chce klub reaktywować, ale nie wszystkim się
to podoba.
Takiego miejsca w Nowym Sączu nie było wcześniej ani później – dziś piwnice przy Szkolnej 13 stoją puste i, delikatnie
mówiąc, zaniedbane. Założyciel i prezes klubu zaczął prowadzić własną firmę i zrezygnował z prowadzenia klubu,
do którego w latach świetności
przyjeżdżały dzieci aż z Krynicy czy Starego Sącza.
– Chcę klub przywrócić do
życia – nie ukrywa były prezes
„Żółwika”.
Pomysłowi przyklasnęli niemal wszyscy. Dyrektorzy okolicznych szkół, szefostwo osiedlowego domu kultury przy ul.
Kołłątaja i szef Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jarosław
Iwaniec. – Jestem całym sercem za tym pomysłem – mówi
prezes.
Jednak czasy od roku 1997,
czyli zamknięcia klubu, mocno
się zmieniły i pomysł Krzysztofa Pieszczocha napotkał na
opór. Opór zaś stawiają niektórzy mieszkańcy bloku przy
Szkolnej 13. Kiedyś klub działał pod patronatem GSM. Dzisiaj
R

E

K

L

A

M

lokal przy Szkolnej jest również
własnością mieszkańców.
– A ci do pomysłu się nie
palą – ubolewa Pieszczoch.
– Choć mam nadzieję, że nie
wszyscy. Szkoda, bo w Nowym Sączu czegoś takiego nie
ma. Nie rozumiem obaw. Takie hobby, zaręczam, na pewno
odciągnie dzieci od komputera i telewizora. Może opór bierze się stąd, że po moim odejściu klub prowadzili młodzi
ludzie i sobie z tym nie poradzili. Przecież do takiego klubu przychodzą głównie dzieci ze szkół podstawowych. Nie
będzie żadnego problemu – zapewnia akwarysta.
Nie trzeba dodawać, że
Krzysztof Pieszczoch opiekowałby się klubem społecznie.
– Mam więcej czasu. Teraz klub działałby pod skrzydłami nowosądeckiego Pałacu Młodzieży, więc za wodę
i prąd płaciłoby miasto. Pomieszczenia GSM udostępniłaby bezpłatnie, też więc miałaby w tym udział i byłoby to
oczywiście widać na zewnątrz
– przekonuje Pieszczoch.
– Mieszkańcy wypowiedzieli
się kategorycznie przeciw. Nie
dlatego, by mieli coś przeciw
klubowi akwarystycznemu czy
panu Krzysztofowi Pieszczochowi – mówi Jan Potoniec kierownik ZAB–u nr 2. – Nie chcą
po prostu, by ktoś obcy wchodził do ich pomieszczeń. Młodzież jest różna, trudno się dziwić, że wolą dmuchać na zimne.
Sprawa poruszona zostanie
jeszcze na najbliższym zebraniu rady osiedla, ale Krzysztof
Pieszczoch będzie musiał najwyraźniej szukać sobie nowej
lokalizacji.
(BOG)

Zamiast na siebie,
zarabiamy na urzędników
G O S P O DA R K A . Od lat przedsiębiorcy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, spotykając się w dniu
św. Józefa, by wręczyć najbardziej
zasłużonym wyróżnienia, zwracają uwagę na problemy i trudności,
z jakimi muszą mierzyć się każdego
dnia. Choć na uroczystości pojawiają się osoby wpływowe – posłowie i władze samorządowe różnego szczebla – ich apel pozostaje
bez echa.

Podczas poniedziałkowych
uroczystości Honorową Odznaką Rzemiosła wyróżnieni zostali: Antoni Biedroń (kominiarstwo Mszana Dolna – prowadzi
zakład od 40 lat), Jan Dobrzański (zegarmistrzostwo Nowy
Sącz – od 22 l.), Jan Gwóźdź
(mechanika pojazdowa Nowy
Sącz – członek Cechu od 25 l.),
Kazimierz Kiełbasa (zakład budowlany Nowy Sącz, członek
Cechu od 22 lat), Grzegorz Ząber (cukiernictwo i gastronomia Nawojowa, członek Cechu
od 13 lat), Andrzej Oracz (piekarstwo Nowy Sącz, członek
Cechu od 20 lat).

JAN FIRST, starszy cechu, prezes
zarządu Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu dla DTS:
– Jesteśmy słabi organizacyjnie, rozbici, więc się nas lekceważy. Szacuję, że na Sądecczyźnie
tylko 5 procent przedsiębiorców
jest zrzeszona, reszta sama sobie
rzepkę skrobie i jest jak okręt na
wzburzonym morzu, który nie
wie, czy dobije do brzegu, a jeśli
dobije, to do jakiego portu i w jakiej kondycji. Wzorem państw
zachodnich przynależność do
Cechu czy innych wybranych
przez przedsiębiorcę organizacji powinna być obowiązkowa.
Podkreślam – wybranych – bo
niby dlaczego, będąc inżynierem
czy lekarzem, mam być zmuszany do przynależności akurat do Izby Inżynierów czy Izby
Lekarskiej? Nie mam nic przeciwko uwalnianiu zawodów, ale
za przedsiębiorcę ktoś powinien
brać odpowiedzialność, a z kolei
przedsiębiorca ma czuć się odpowiedzialny za jakość swoich
usług. Działając razem, moglibyśmy przemawiać silniejszym
głosem i bronić naszych interesów. Tymczasem państwo tworzy szereg przepisów, za których
przestrzeganie musimy płacić.

Zamiast zarabiać na siebie, zarabiamy więc na urzędników. Zawiłość przepisów niszczy szczególnie mikroprzedsiębiorców. Czas,
który mogliby poświęcić na pracę, spędzają na studiowaniu nowych nakazów i zakazów, bo nie
stać ich na zatrudnienie pracownika administracyjnego. Domagamy się więc stabilności i czytelności prawa oraz obniżenia
kosztów pracy. To drugi problem,
z jakim się borykamy. Olbrzymie
koszty pracy powodują bowiem,
że przedsiębiorcy zatrudniają ludzi na czarno, czyli bez zgłaszania
do ubezpieczyciela. I ustawodawca dobrze o tym wie, nawet o tym
mówi, ale nic w tym kierunku nie
potrafi zdziałać. A tu są przecież
ukryte olbrzymie rezerwy dla budżetu państwa, które można spożytkować na przykład na służbę
zdrowia czy oświatę.
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ODLICZ
PODATKI
RAZEM Z BIUREM

SUKURS

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

ZAPRASZAMY!

Honorową Odznakę Izby „Za
zasługi w rzemiośle” otrzymali: Teresa Pęksa, główna księgowa Cechu; Stanisława Leja,
pracownik Biura Cechu; Dawid Furmanek, fotograf, członek Cechu od 10 lat; Ryszard
Borek, mechanik, członek cechu od 14 lat; Stanisław Majda,
inst. elektryczne, członek Cechu od 14 lat.
Za zasługi dla szkolenia
w rzemiośle, statuetkami zostali wyróżnieni: Czesława Łęczycka, fryzjerstwo, członek
Cechu od 1990 r., wyszkoliła 26 uczniów; Józef Janiczak,
murarstwo, członek Cechu od
1988 r., wyszkolił 23 uczniów;
Łukasz Kania, inst. sanitarne i gazowe, członek Cechu od
1986 r., wyszkolił 21 uczniów;
Andrzej Stawiarski, członek Cechu od 1998 r., wyszkolił 37
uczniów; Tadeusz Szewczyk,
członek Cechu od 1986 r., wyszkolił 17 uczniów; Stanisław
Gieniec, pracownik Cechu od
1969 r., specjalista ds. bhp.
Za zasługi dla rzemiosła nowosądeckiego: Magdalena Januszek, dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości
UM w Nowym Sączu; Elżbieta Kapuśniak, członek Cechu od 1991 r., przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Izby
Rzemieślniczej i Sekcji Branżowej Fryzjerów; Urszula Gołąb, dyrektor Biura Cechu;
Maria Brun–Lenartowicz, pracownik Cechu od 1981 r., specjalista ds. szkolenia; Halina Popiela, pracownik Cechu
od 9 lat, specjalista ds. finansowo–księgowych; Agnieszka Ręgiel, pracownik Cechu od
14 lat, specjalista ds. finansowo–księgowych, Stanisław Lelito, cukiernik, członek Pocztu
Sztandarowego Cechu.
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Sprawy i ludzie

Windą nie zawsze do nieba
Pierwszy kontakt z narkotykami miał w wieku 13 lat. Później zaczęły się nieustanne imprezy, w konsekwencji kradzieże, bójki.
W końcu trafił do Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży do spraw Uzależnień w Bielsku–Białej. Dziś 19–letni sądeczanin
Bartosz Szołdrowski ps. FlaVo przekonuje, że w życiu można wyjść nawet z największego bagna.
Swoimi przemyśleniami dzieli się za pomocą muzyki. Pracuje właśnie nad pierwszą hip–hopową płytą „Słowo dla słowa”. Do tej pory napisał i skomponował
16 utworów.
– Cały czas powstają kolejne. Później wybiorę najlepsze z najlepszych – mówi Bartek, podkreślając, że tworzy dla wszystkich, nie tylko młodych. – Hip–hop nie
budzi sympatii starszych. Chcę przełamać te stereotypy. W tekstach opowiadam, że z każdego, nawet bardzo trudnego doświadczenia można wyciągnąć
pozytywne wnioski. I to jest inspirujące. Warto szukać głębszego sensu w swoim życiu. Najgorsze to popadać w rutynę.
Na swoim przykładzie pokazuję, że w każdym momencie można zmienić swoje życie na lepsze.

***
Nagrywa w Studiu Pozytywnym Bartka
Wawrzyniaka, ps. Wacek:
– FlaVo przyprowadził do studia mój
dobry kolega, raper Werez. Bartek zachowywał się bardzo skromnie. Wydawało
się, że niewiele potrafi, ale kiedy zaczęliśmy nagrywać, wykazał ogromny potencjał i możliwości. Fajnie bawi się słowem.

W przewartościowaniu
swojego życia o prawie
180 stopni pomogła mu
wspólnota młodzieżowa
Magis, działająca przy kościele
kolejowym w Nowym Sączu.

Widać, że tym żyje. Jego teksty świadczą o jego mądrości, ale najbardziej cenię
w nim, że zdaje sobie sprawę, jak wciąż
jeszcze niewiele wie. Nie uprawia więc
wydumanego moralizatorstwa. Może niekoniecznie w tekstach, ale w sposobie bycia można było się domyślić, że jego życie
nie było łatwe.
Bagażu doświadczeń Bartkowi nie można
zazdrościć. Pierwszy kontakt z narkotykami
miał w wieku 13 lat. Palił marihuanę, haszysz,
eksperymentował z pigułkami. Od tego czasu zaczęły się jego problemy. Nieustannie imprezował, wdawał się w bójki, kradł. Efektem
były dwie sprawy w sądzie i poważne problemy w szkole.
– Do tej pory nie mogę sobie wybaczyć, że okradałem swoją rodzinę – opowiada FlaVo. – Moja mama miała odłożone dwa tysiące złotych na wyjazd do pracy
za granicą, a ja prawie wszystko zabrałem na narkotyki. Musiała wyjechać za

pożyczone pieniądze. Bardzo oddaliłem
się od rodziców. Życie na osiedlu to była
dla mnie wtedy jedyna rozrywka. Rodzice
próbowali różnych zakazów, ale ja robiłem swoje. Jak mi zamykali drzwi, wychodziłem oknem albo razem z oknem. Nieraz
rozbijałem szyby w domu czy podniosłem
rękę na moją mamę. Nie potrafię wytłumaczyć swojego zachowania. Może dlatego, że nie miałem wsparcia na co dzień.
Mój tata wyjechał do pracy za granicę, kiedy byłem bardzo mały, a wrócił, gdy miałem osiem lat. W tym czasie z mamą miał
kontakt raz na pół roku. W domu nie układało się zbyt dobrze.

***
Członkowie rodziny musieli chować portfele przed Bartkiem. W końcu powiedziano za
niego: Dość! Został wysłany do Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży do spraw
Uzależnień w Bielsku Białej.
– To był jeden z lepszych okresów w moim
życiu – przyznaje FlaVo. –Poznałem ludzi,
którzy mnie wspierali. Wielu z nich miało
gorzej w życiu ode mnie, a potrafili dać sobie świetnie radę. Pokazali mi, że warto się
zmienić na lepsze.
Po powrocie z ośrodka znalazł nowych
przyjaciół i nowy cel w życiu.
– Bartek jest teraz zupełnie innym człowiekiem – mówi Tadeusz Jurek, jego przyjaciel. – Otwarty, pełen radości. A kiedyś
zachowywał się strasznie agresywnie.
W szkole z byle powodu atakował kolegów.
Pamiętam, jak z furią rzucał się z cyrklem
na innych.

***
W przewartościowaniu swojego życia
o prawie 180 stopni pomogła mu wspólnota
młodzieżowa Magis, działająca przy kościele
kolejowym w Nowym Sączu.
– Tam znalazłem nowe towarzystwo
i… dziewczynę – opowiada dalej Bartek.
– Dzięki temu, że dołączyłem do wspólnoty,
pogłębiłem swoją wiarę. Nauczono mnie realizowania pasji i szukania spełnienia. Teraz jestem bardziej odpowiedzialny za siebie i innych. Doceniam wszystko, co mam.
Wiara jest teraz dla mnie ważna, dlatego
Bóg pojawia się w większości moich tekstów. W utworze „Sen o windzie” pokazuję, że często wybieramy w życiu drogę
na skróty – windę, która zamiast w górę,
wiezie nas w dół – do piekła. A może warto iść schodami. Małymi krokami do przodu. Mimo przeciwności losu. Trudniej, ale
bezpieczniej do celu.
Nad swoją płytą pracuje więc bez
pośpiechu.
– Mam nadzieję, że kiedy będzie gotowa, sprawi innym wiele przyjemności. To moja zajawka, pasja. A jeśli da
komuś choć odrobinę radości, będę mógł
mówić o podwójnym sukcesie. Teraz już
wiem, że można być szczęśliwym bez
narkotyków.
MONIKA CHROBAK
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Pasje

Podróż w głąb czasu
Zaczynał od Karpat, później były Bałkany, Himalaje nepalskie, lodowiec
Khumbu pod Mt. Everesetem. Teraz chętnie powróciłby na himalajskie szlaki, ale od kilku lat ta wizja
przegrywa z tundrą w Skandynawii.
O swoich podróżach trekkingowych
w prawdziwie dzikie obszary Europy, w sobotę podczas Festiwalu Podróży i Przygody Bonawentura.org
w Starym Sączu, opowie wraz z swoją żoną Anną Nacher, Marek Styczyński, sądeczanin na uchodźstwie
w Krakowie.
Od dzieciństwa fascynował się
przyrodą. Uważa, że nie ma lepszej
metody na jej poznawanie, jak właśnie trekking, czyli forsowny, kilkudniowy marsz w trudnym terenie, z bagażem na własnych plecach
i korzystaniem z tego, co przynosi okolica.
– Trekking narodził się podczas
wojen burskich, jako wojskowa
taktyka małych oddziałów partyzanckich, które przemieszczały się
szybko i bez zaplecza niezbędnego
dla regularnej armii. Dziś to sposób na podróżowanie – wyjaśnia
Marek Styczyński, który tą metodą przemierza teraz tereny za kręgiem polarnym.
Do Laponii jeździ zazwyczaj latem, kiedy dzień nie ustępuje nocy.
Wielu traci wówczas poczucie czasu. – Z żoną nie mamy tego problemu – zaznacza podróżnik.
Przemierzają tundry, nocując
w małym namiocie. Rzadko korzystają z schronisk. To, co potrzebne
do przetrwania, mają w wielkich
plecakach. Starają się nie zapychać
ich jedzeniem liofilizowanym, specjalnym dla trekkerów i wspinaczy.
– Gotujemy na małej kuchence gazowej. Przez lata opracowaliśmy już kilka patentów na
własne potrawy trekkingowe, tj.
kus–kus, energetyczne przetwory z tundrowych jagód, wspaniały samski chleb – opowiada Marek
Styczyński.
Dlaczego od kilku lat swoje kroki
kierują w stronę północy?
– Oboje byliśmy zafascynowani
kulturą i muzyką Samów, rdzennych mieszkańców Skandynawii,
zajmujących się głównie stadami
reniferów. Po pierwszym trekkingu zrozumiałem, że to coś więcej
niż fascynacja – mówi Styczyński.
Dla niego jako przyrodnika terenów górskich zadziwiające są praktyki i strategie korzystania ze środowiska, jakie stosowali Samowie. Przez 10
tysięcy lat nie zniszczyli swego naturalnego dobrodziejstwa. Do dziś wielu
Samów nadal zajmuje się reniferami,
ale stada doglądają już raczej z helikopterów i motorowych sań, trzymając w dłoni telefony satelitarne.
– Tymczasem cała kultura Samów nierozerwalnie wiąże się
z wędrówką stad i wszystkim

WARTO WIEDZIEĆ
Pod koniec kwietnia Marek Styczyński i Anna Nacher będą gościć samskiego nauczyciela joiku Per Niila Stålkę i tkaczkę Lottę
Willborg Stoor. – Dwa dni będziemy pracowali w Krakowie i zaproponujemy wspólny koncert oraz
warsztaty, a całą wizytę zakończy
wspólny koncert w ramach Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie – zapowiadają podróżnicy.

Część niezwykle ważnego dla Samów masywu Ahkka. To wielka góra o ośmiu wierzchołkach. Każdy z nich jest
personifikacją innej bogini. Anna Nacher i Marek Styczyński pod tą górą byli dwukrotnie, ale nawet nie pomyśleli,
by na nią wyjść. – Z wielu powodów – mówią. – Głównym z nich to szacunek dla Samów i wierność zasadom
klasycznego trekkingu, który uczy raczej, jak skutecznie obejść szczyt niż jak na niego wyjść.

Młodzi Samowie w odświętnych strojach podczas najważniejszego zimowego targu Samów, jaki odbywa się w małej
miejscowości Jokkmokk. W tle Anna Nacher nagrywa dźwięki towarzyszące uroczystości.

Pasterze reniferów
w prehistorii docierali
za stadami na teren
dzisiejszego Żegiestowa.
Nie żartuję, potwierdzają
to badania archeologiczne.
Dlatego podróż w tundrę
jest w pewnym sensie
podróżą w głąb czasu,
w epokę zlodowaceń,
zimna i migracji
pierwszych ludzi.
Marek Styczyński w samskich okularach przeciwśnieżnych z kory brzozowej
ZDJĘCIA MAREK STYCZYŃSKI I ANNA NACHER

Marek Styczyński

tym, co dotyczy reniferów. Pasterze reniferów w prehistorii docierali za stadami nawet na teren dzisiejszego Żegiestowa. Nie żartuję,
potwierdzają to badania archeologiczne. Dlatego podróż w tundrę jest w pewnym sensie podróżą
w głąb czasu, w epokę zlodowaceń,
zimna i migracji pierwszych ludzi – mówi Styczyński, który swoje fascynacje kulturą Samów przelewa na papier. Wraz z żoną piszą
książkę, w której opowiedzą o swoich trekkingach w Laponii, a także
obyczajach jej rdzennych mieszkańców. Powinna ukazać się jesienią. Tymczasem wydali już trzy płyty z nagraniami z tundry.
– Ostatnio otrzymaliśmy wiadomość ze Sztokholmu, że młoda
samska reżyserka chce użyć fragmentów naszych nagrań w swoim
filmie dokumentalnym – chwali się
Styczyński.
Przyznaje, że twórczość młodych Samów jest równie interesująca jak ich przodków. – Ich muzyka,
film, plastyka to ważny składnik
tego, co tak mocno ostatnio poważane na świecie, a nazywane wzornictwem skandynawskim
– mówi Styczyński.
Dodaje przy tym, że Samowie
starają się mieć kontakt z trzema
ważnymi dla kultury obszarami:
rdzennym językiem, rękodziełem
oraz joikiem, czyli archaiczną, najstarszą techniką wokalną Europy.
– Moja żona się tym mocno interesuje. Mnie fascynują również
inne niezwykłe obyczaje kulturowe Samów. Z pewnością należy do
nich ich religia, oparta o praktykę
szamańską. Do całkowitych rarytasów kulturowych i artystycznych należą też bębny samskie,
jedyne w swoim rodzaju o wielu zastosowaniach i niezwykle
starannie zdobione – dodaje podróżnik, zaznaczając, że nie chce
wszystkiego zdradzać Czytelnikom DTS.
Jeśli ktoś jest zainteresowany
większą dawką informacji na temat trekkingu i kultury Samów, zapraszamy na festiwalową prelekcję,
a jesienią na promocję książki Marka Styczyńskiego i Anny Nacher.
Oprac. KG

Sony Centre
33–300 Nowy Sącz
ul.Dojazdowa 20
tel. 18 4441144
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Zebraliśmy już 25 ton elektrośmieci.
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ecorabat do 900 zł* na wybrane produkty Sony!
* Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w salonie.
Szczegóły u sprzedawców.
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Opinie
Zarobki sądeckich
prezesów, czyli
wiosenne przesilenie

Kumpel
Apollina

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

O

statnio mam
niezłą passę. Artystyczną. Widocznie
któraś z muz
szepnęła Apollinowi coś na mój temat, bo patrzy na mnie łaskawiej niż do tej
pory. Ledwie pochwaliłem się
przed światem nową książką,
a tu zupełnie niespodziewanie
radiowa „Trójka” zrobiła efektowną promocję naszej kabaretowej płyty. Redaktor Artur Andrus mówił o kabarecie „Ergo”
dużo i dobrze, płytę zachwalał, a w ferworze komplementów dostało się (pozytywnie!)
nawet władzom Nowego Sącza,
które miały swój wkład w wydanie krążka. Co tu dużo gadać: „Trójka” wlała w nasze serca hektolitry miodu. Próżność
(któż jej nie ma) została zaspokojona, tym bardziej, że redaktor Andrus zapowiedział promocji ciąg dalszy. Przez chwilę
poczułem się jak kumpel Apollina. Mimo tego małego sukcesiku nie zmieniam zdania, że
polityka kulturalna mediów publicznych jest trochę niejasna.
Jakby wbrew „misyjności” narzuconej im przez KRRiT, nakazującej promocję kultury wysokiej, często propagują one sztukę
wątpliwą, ignorując artystów
przez duże „A”. Jeśli „Trójka”
(w każdym razie Marek Niedźwiecki) daje embargo na Michała Wiśniewskiego to mnie to nie
przeszkadza, ale jeśli na przykład
Basię Wilk Stępniak można usłyszeć od wielkiego dzwonu – to
jest to nieporozumienie. Opowiadał mi kiedyś krakowski realizator dźwięku Olek Wilk (mąż
onej) jak próbowała się przebić
do świadomości publicznej. Otóż
Basia (lecę na ty, bo świetnie się
znamy) miała wszystkie atuty, żeby podbić Polskę utworem
„Bombonierka”. Super aranżacja, bardzo dobry tekst i takież
wykonanie (wsparte na dodatek

Grzegorzem Turnauem), wcale nie gwarantowały wejścia na
antenę. Ba, nawet to, że piosenkarka była dwukrotną laureatką Festiwalu Piosenki Studenckiej, nie okazało się dostateczną
rekomendacją. Prawda, że trochę dziwne? Ta akurat historia
zakończyła się happy endem, ale
tylko dlatego, że użyto fortelu
a la Zagłoba (mniejsza o to – jakiego) i piosenka stała się przebojem. Co mają jednak zrobić
zdolni artyści pozbawieni takich
fortelowych talentów?
Cóż, my akurat mieliśmy sporo szczęścia. Albo lepsze rekomendacje. Myślę, że naszą obecność w kultowym programie
„Akademia rozrywki” zawdzięczamy po trosze Jackowi Fedorowiczowi i Janowi Kantemu
Pawluśkiewiczowi, którzy płytę „Inna rasa: Polacy” w jakimś
sensie współredagowali. Trudno
o lepsze referencje. Wierzę jednak, że i bez tego wsparcia udałoby się nam przebić na ogólnopolską antenę. Prędzej czy
później. Skoro było trochę krytycznie o publicznych mediach,
to dla równowagi wypada zauważyć, że i po stronie tzw. podmiotów wykonawczych też jest
niemało obciachu. Aż się proszą, żeby o nich wspomnieć. Są
ich dwie kategorie: pierwsza to
artyści szalenie zdolni, ale mający fenomenalny talent do destrukcji, do psucia (niechcący!) nawet prostych projektów;
i drudzy – zadufani w sobie z powodu kompleksów. Tym pierwszym współczuję, drudzy mnie
śmieszą. Jest mi autentycznie żal
zwłaszcza artystów młodych,
którzy nie schlebiają tanim gustom, tworząc muzykę naprawdę
ciekawą, oryginalną, a jednak nie
potrafią się przebić, bo brak im
przebojowości. Przedstawiciele
drugiej kategorii to rasa wprawdzie nieszkodliwa, ale trochę irytująca opowiadaniem o swoich
rzekomych przewagach. Ci niestety są nadaktywni. Pal licho,
jeśli uprawialiby ten swój mitomański ogródek wśród znajomych i rodziny, kiedy jednak obnoszą się ze swoimi rzekomymi
przewagami na forum publicznym, to jest to trochę żałosne.
Choć z drugiej strony może to
dzięki nim jest o czym pogadać.
Tymczasem trwa mojej dobrej
passy ciąg dalszy. Idzie wiosna!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

A

waria internetu w ubiegłym tygodniu skutecznie pokrzyżowała
mi plany pisarskie w tej rubryce.
Może to i lepiej, bo to, o czym chciałem napisać, pewnie by mi przyjaciół nie przysporzyło, a przed świętami nowych wrogów chwilowo nie
potrzebuję. Co się jednak odwlecze…
Teraz już internet działa bez zarzutu,
żadna koparka nie przerwała kabla
światłowodowego gdzieś pod Kielcami, więc można pracować. Trochę się
tylko martwię, dlaczego internetowa
łączność dużego miasta ze światem,
uzależniona jest od precyzji operatora ciężkiego sprzętu wygrzebującego dziurę w zmarzniętej ziemi, kilkaset kilometrów stąd? Słabo się na
tym znam, ale wydawało mi się, że
w czasach, kiedy mikroskalpel wprowadzony przez nos potrafi dokonać
w naszym organizmie cięcia z dokładnością do setnej części milimetra,
to z kablem o grubości ręki siłacza
Tomasza Kowala też potrafimy sobie
jakoś poradzić. Naiwnie błądziłem.
W ubiegły piątek Adam Orzechowski, znany sądecki komentator
życia publicznego, wyciągnął w studiu Regionalnej Telewizji Kablowej listę płac prezesów sądeckich spółek
komunalnych, otwierając tym sposobem mityczną puszkę Pandory. Informacja poszła w świat (my również podajemy te kwoty na stronie 2),
rozpętując III wojnę światową. Dlaczego? I to jest dobre pytanie. Oczywiście kierownictwa wspomnianych
spółek nie zarabiają mało i to jest fakt
bezsporny, ale przecież każdy zarabia
tyle, ile płaci mu pracodawca. Dziwi
tylko, że wszyscy tak mocno się temu
dziwią. Po pierwsze nie zarabiają oni
tyle od zeszłego piątku, ani nawet od
początku miesiąca. Tyle zarabia się na
tych stanowiskach „od zawsze”. Od
kiedy zarobki osób opłacanych z publicznych środków stały się jawne,
wiadomym było, że szefowie spółek komunalnych zarabiają jakąś tam
wielokrotność średniej krajowej. Kto

dzisiaj krzyczy, że tego nie wiedział,
ten zwyczajnie pali głupa. Wiedzieli wszyscy, którzy się choć trochę
czymś interesują. Od kiedy pamiętam
relacja pomiędzy średnimi sądeckimi zarobkami, a zarobkami prezesów, była mniej więcej taka. Zmieniały się tylko cyferki, bo inflacja, bo
coś tam innego – wiadomo. Nie bardzo wiadomo natomiast, dlaczego
bomba wybuchła właśnie teraz, skoro – między innymi – prezesi spółek komunalnych muszą upubliczniać
swoje zeznania majątkowe. A te są
powszechnie dostępne w internecie
o każdej porze dnia i nocy. No chyba,
że akurat koparka pod Kielcami przerwie światłowód, to ich zarobki robią się tajne. No i na koniec rzecz najważniejsza – jeśli ktoś nawołuje, by
odwołać rządzących, wybrać nową
ekipę, a ona zrobi porządek w spółkach komunalnych – ten chyba próbuje nas nabierać, albo właśnie dopadło go przesilenie wiosenne. Trudno
wyobrazić sobie takie władze miasta,
które obsadzą stołki w spółkach komunalnych ochotnikami, gotowymi pracować za 1500 zł plus bezpłatny
bilet na miejski autobus. Naiwność.
Ktokolwiek będzie rządził Nowym
Sączem, będzie musiał płacić ludziom
na tych stanowiskach dużo więcej,
niż się przeciętnie w Nowym Sączu
zarabia. Nie wiem, czy to sprawiedliwe i mądre, ale to oczywista oczywistość – jak mawia klasyk.
Dlatego opozycyjni radni, zamiast
udawać święte oburzenie wysokością poborów w mieście i zajmować
się podkręcaniem atmosfery, powinni natychmiast zabrać się do pracy.
Przecież im też chcemy płacić diety
za dobre pomysły. Już pierwsza myśl
podpowiada, by zamiast nawoływać
do ścinania głów, zastosować w spółkach komunalnych zasadę, która od
zawsze obowiązuje w każdym wolnorynkowym biznesie. Dzisiaj tego uczą
już gimnazjalistów na pozalekcyjnych
zajęciach z przedsiębiorczości: wynagrodzenie szefa firmy zależy od jej wyników finansowych. Trudne? Przedsiębiorstwo nie zarabia – szef też nie
zarabia, albo nie zarabia aż tyle. Jeśli więc w czasach kiepskich dla finansów publicznych rażą nas zarobki publicznych funkcjonariuszy, to radni
powinni uchwalić zasadę ograniczania
ich! Prezydent zaś decyzję Rady Miasta
będzie musiał wykonać. Ale jeśli radni – zamiast komentować po kątach
– nie wprowadzą ograniczenia w zarobkach publicznych, to zmienić należy radnych.
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Na afiszu

Kolędy
śpiewane
przed
Wielkanocą
Choć niebawem czekają nas Święta
Wielkanocne, zespół Promyczki
Dobra pozostaje wciąż w klimatach
bożonarodzeniowych. W sobotę, 17
marca, w ratuszu dał koncert „Kolędy wielu pokoleń”. Był to jednak
koncert szczególny, bo rejestrowany
przez TVP3 – Kraków. Ale telewidzowie efekty nagrania zobaczą dopiero
przed Nowym Rokiem.

Repertuar kina
SOKÓŁ
w Nowym Sączu
23 – 29 MARCA
HUGO I JEGO WYNALAZEK 3D
USA 2011, 127’, familijny/fantasy,
dubbing;
seanse: 24, 26 – 28 marca
godz. 12:45
H A N S K LO S S . S TAW K A
WIĘKSZA NIŻ ŚMIERĆ
Polska 2012, 107’, akcja, wojenny
seanse: 23 – 29 marca
godz. 14:30, 18:45, 20:45
I G R Z Y S K A Ś M I E R C I – premiera
USA 2012, 142’, dramat/thriller
seanse: 24, 26 - 28 marca
godz. 15:10, 20:20
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA
USA 2012, 100’, komedia,
familijny, dubbing, b.o.
seanse: 23 - 29 marca
godz. 13, 15,17;
dodatkowo 24, 25 marca
godz.11
JOHN CARTER 3D
USA 2012, 133’, przygodowy,
fantasy, od 12 lat
Seanse: 24, 26 – 28 marca
godz. 17:50
PRZETRWANIE - premiera
USA 2012, 117’, akcja/dramat/
thriller
seanse: 23 – 29 marca
godz. 16:30, 19, 21:10
H A P P Y, H A P P Y
Norwegia 2010, 85’, komedia
Seanse (sala studyjna):
23 – 26, 28 marca godz. 18;
27 marca godz. 17,
29 marca godz. 14:15
E L E N A - premiera
Rosja 2011, 109’, dramat
seanse: 23 – 26, 28 marca
godz. 16, 20; 27 marca godz. 15, 21;
29 marca godz. 16, 20:30
O B C A – DKF KOT
Niemcy 2010, 119’, dramat
Seans (sala studyjna): 27 marca
godz. 18:40
DY K TATO R - Klasyka Kina
USA 1940, 126’, komediodramat
Seans (sala studyjna):
29 marca godz. 18

Maja Wyrostek z najstarszej grupy z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym
Sączu zdobyła I miejsce w konkursie pt. „Bezpieczny przedszkolak w zimie”.
Wręczenie nagród odbyło się w siedzibie organizatora - Kancelarii Finansowo Ubezpieczeniowej JN w Nowym Sączu. Praca Mai została wybrana przez
jury konkursu pod przewodnictwem Wojciecha Szpinetera spośród 250 prac
wykonanych przez przedszkolnych starszaków z Nowego Sącza. W konkursie
wzięły też udział inne dzieci z tego przedszkola: Bartek Mółka i Julia Cięciwa,
których prace zostały wyróżnione. Prace na konkurs dzieci wykonały pod
kierunkiem nauczycielki Agaty Szymczyk.
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Historia

Sukcesy i porażki
generała z Marcinkowic
Jeśli uznać, że największym szczęściem dla wojskowego z krwi i kości jest zdobyć generalskie akselbanty na polu walki – Bronisław
Chruściel był żołnierzem niespełnionym: swoje szlify otrzymał późno, długo po wybrzmieniu ostatniej bitwy, w której uczestniczył.
Ale jeśli przyjąć, że najważniejsze
to przeżyć ostrzały i zejść z pobojowisk w chwale – na pewno fortuna mu sprzyjała.
Bronisław Stanisław Kostka Chruściel, syn Jana i Elżbiety
z domu Sołtys, urodził się 20 października 1899 r. w Marcinkowicach. Po zaliczeniu trzech klas gimnazjalnych w Gorlicach przeniósł
się do Nowego Sącza – i choć naukę ukończył nawet przed terminem (bo egzamin maturalny złożył
pomyślnie już w 1917), to jednak
miał w edukacji miesięczną przerwę. Zaraz po wybuchu Wielkiej
Wojny zaciągnął się bowiem ochotniczo do Legionów Polskich i dopóki jego niepełnoletniość nie wyszła na jaw, służył jako szeregowiec
w 1. Pułku Piechoty (od sierpnia
do września 1914 r.). Brał udział
w walkach na Kielecczyźnie; kiedy
jednak zachorował, został odesłany
do domu. Wrócił więc do Nowego
Sącza, nadal uczęszczał do gimnazjum oraz aktywnie działał w harcerstwie: w 1. Męskiej Drużynie
Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego (której jeszcze przed wojną był
drużynowym). Wcześniej, w latach
1912–14 należał do Polskich Drużyn
Strzeleckich.
Po raz drugi w życiu Chruściel
przywdział mundur wojskowy po
zakończeniu nauki gimnazjalnej,
kiedy otrzymał powołanie do armii austro–węgierskiej – od lutego
1917 do lipca 1918 służył w stopniu
chorążego w c. i k. 27. Batalionie Strzelców. Świadomy pochodzenia i obowiązków wstąpił jednak do konspiracyjnej organizacji
„Wolność” (współdziałającej z Polską Organizacją Wojskową), wraz
z którą brał 31 października 1918 r.
udział w przejęciu władzy w Nowym Sączu przez polskie wojsko.
Wtedy też rozpoczął się nowy okres
jego życia: w ojczystej armii.
Przydzielony do 5. Pułku Piechoty Legionów przeszedł cały szlak
bojowy swej formacji: bronił Lwowa, bił się z Ukraińcami w Galicji
Zachodniej, uczestniczył w wojnie polsko–bolszewickiej (na froncie inflanckim, na Wołyniu i nad

Niemnem; podczas walk został ranny), brał udział w wyprawie kijowskiej. Szczęście mu sprzyjało:
uznany w Wojsku Polskim za oficera i zweryfikowany jako podporucznik awansował na porucznika
(w 1922) i kapitana (1924).
Służbę w pułku, stacjonującym
po wojnie w Wilnie, kpt. Chruściel
zakończył w lutym 1927 r. awansem
zawodowym: został odkomenderowany do Generalnego Inspektoratu
Sił Zbrojnych w stolicy. Tam przepracował prawie półtora roku, by
w czerwcu 1929 r. rozpocząć studia w Wyższej Szkole Wojennej. Dostał się tam – jak podaje Marian Romeyko w książce „Przed i po maju”
– bez egzaminu, z racji przynależności do „rocznika bohaterów”.

starszy o 3 lata kolega sądeczanin
Jan Zygmunt Emil Berek (przed
wojną dowódca pułku, po wojnie generał brygady) – ale i jeden
z oprawców opozycyjnych polityków, internowanych w specjalnym
więzieniu wojskowym w Brześciu,
niesławnej pamięci podpułkownik
Władysław Ryszanek.
Kariera Chruściela nabrała wtedy przyspieszenia. W czasie pracy w sztabie macierzystej 1. Dywizji Piechoty Legionów w Wilnie
(październik 1931 – listopad 1937)
awansował na majora i podpułkownika (w 1938). Następnie wrócił do
stolicy; ostatnim przydziałem, jaki
otrzymał przed wybuchem II wojny światowej, był Sztab Główny Naczelnego Wodza.

Przydzielony do 5. Pułku Piechoty Legionów
przeszedł cały szlak bojowy swej formacji:
bronił Lwowa, bił się z Ukraińcami w Galicji
Zachodniej, uczestniczył w wojnie
polsko–bolszewickiej (na froncie inflanckim,
na Wołyniu i nad Niemnem; podczas walk został
ranny), brał udział w wyprawie kijowskiej.
Studia ukończył w 1931 r. z tytułem oficera dyplomowanego
(wbrew temu, co podają niektórzy
historycy, przestał wtedy być kapitanem piechoty, gdyż naukowy
cenzus znosił w tytulaturze służbowej przyporządkowanie do rodzaju broni). X Kurs WSWoj., którego
był słuchaczem, miał 24 uczestników, kolegami kpt. Chruściela
byli m.in. jego imiennik, późniejszy generał brygady Antoni Chruściel (rodem spod Łańcuta), pod
pseudonimem „Monter” zapisany
w historii jako faktyczny dowódca Powstania Warszawskiego; późniejszy generał dywizji, dowódca 1.
Dywizji Grenadierów we Francji i 3.
Dywizji Strzelców Karpackich we
Włoszech, kawaler Virtuti Militari III, IV i V klasy Bronisław Duch;
sławny cichociemny, szef służb informacyjnych Komendy Głównej
AK pułkownik Kazimierz Iranek–
Osmecki; powojenny generał dywizji, ostatni, po generale Maczku,
dowódca 1. Dywizji Pancernej Klemens Rudnicki; ofiara stalinizmu
generał brygady Stanisław Tatar;

Jak całe dowództwo armii, ppłk
Chruściel trafił we wrześniu 1939 r.
do Rumunii. Nie marnował jednak czasu w obozie internowanych i uciekł do Francji, gdzie pełnił
funkcję komendanta Szkoły Podchorążych Piechoty w Coetquidan.
Ewakuowany wraz z podopiecznymi do Anglii, nie podzielił losu wielu dawnych współtowarzyszy broni
– legionistów, lecz 16 lipca 1940 r.
otrzymał stanowisko dowódcy
2. Batalionu Strz elców (zwanego „Kratkowane Lwiątka”, później
nosił nazwę 2. Batalionu Grenadierów). Na czele jednostki, zajmującej się w tym czasie głównie szkoleniem pod kątem przyszłych potrzeb
pola bitwy, stał przez dwa lata, po
czym przeszedł do sztabu Naczelnego Wodza i objął obowiązki zastępcy
szefa Oddziału Operacyjnego.
W pracy sztabowej pozostawał do października 1944 r., kiedy wysłano go do Włoch, aby objął
dowództwo 1. Brygady Strzelców
Karpackich, wskutek niedołęstwa i niekompetencji poprzednika (stał on na jej czele przez cztery

miesiące, po czym w trybie natychmiastowym usunięto go ze stanowiska) notującej dotkliwe straty
w walkach. Podpułkownik dyplomowany Bronisław Chruściel poradził sobie z opanowaniem sytuacji i z powodzeniem doprowadził
zasłużoną jednostkę – wyrosłą z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wsławionej obroną Tobruku i walką pod Monte Cassino
– do końca wojny. Pod jego komendą karpatczycy z 1. Brygady m.in.
zdobyli Bolonię. Dowódca brygady
zaś awansował w 1945 r. na pełnego pułkownika.
Demobilizacja oznaczała dla zawodowego oficera konieczność pozostania na emigracji. Po złożeniu
dowództwa 1BSK (sierpień 1945),
odbyciu misji w charakterze szefa
Służby Opieki nad Żołnierzem przy
Sztabie Naczelnego Wodza (1946)
i pobycie w Niemczech, gdzie pomagał polskim rozbitkom wojennym wyjechać na Wyspy, płk dypl.
Bronisław Chruściel zdecydował się
pozostać w Anglii. Przez 13 lat pracował – z braku cywilnych kwalifikacji… – na stanowisku robotniczym: jako operator urządzeń
produkcyjnych w fabryce plastiku w Londynie. Działał wtedy aktywnie w środowisku polonijnym,
w organizacjach kombatanckich,
Instytucie Józefa Piłsudskiego. Potem wyjechał na południe wyspy,
gdzie był nauczycielem, następnie, w 1963 r., przeszedł z powodu choroby serca na rentę. Ostatnie miesiące życia spędził w szpitalu
w Bexhill–on–Sea; tam też zmarł 19
marca 1965 r.
Krótko przed śmiercią,
w 1964 r., płk dypl. Chruściel otrzymał wiadomość o awansowaniu go
na generała brygady. Nie nacieszył
się więc długo tym najpiękniejszym
dla zawodowego oficera stopniem…
Za odwagę, okazaną na polach bitew wojny bolszewickiej, otrzymał
cztery Krzyże Walecznych i Order
Virtuti Militari V klasy – dowodzenie na froncie włoskim przyniosło
mu Virtuti Militari IV klasy i Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami. Jako
ochotnik do Legionów został odznaczony jeszcze przed wojną Medalem
Niepodległości; miał ponadto Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Za Udział
w Wojnie 1918–1921 i Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Nosił także odznaczenia Łotwy,
Francji i Wielkiej Brytanii.
(WALD)
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Sport
Trzech katehetów może zagrać
w mistrzostwach świata
Dzisiaj w Krynicy zameldowała się
hokejowa reprezentacja Polski.
Wybrańcy trenera Wiktora Pysza
w uzdrowisku będą się przygotowywać do Mistrzostw Świata Dywizji II B, które pod Górą Parkową rozpoczną się 15 kwietnia.
W szerokiej kadrze przed najważniejszymi zawodami polskiej reprezentacji w tym roku jest trzech
wychowanków KTH. Napastnicy
Grzegorz Pasiut i Jakub Witecki
aktualnie bronią barw GKS–u Tychy, a Bartłomiej Pociecha szlifuje niemały talent w czeskiej juniorskiej drużynie HC Vitkowice.
Z 30–osobowej kadry jaka
przyjechała na zgrupowanie

SPRINTEM

Falstart Sandecji,
Kolejarz na pięć

zostanie 22 hokeistów. W trakcie
zgrupowania reprezentacja rozegra cztery mecze kontrolne ze
Słowenią w Jastrzębiu Zdroju (31
marca i 1 kwietnia). Generalnym
sprawdzianem kadry Pysza będzie dwumecz z Węgrami w Budapeszcie (7–8 kwietnia).
Przypomnijmy jeszcze, że rywalami Polaków będą Litwini,
Rumuni, Holendrzy, Koreańczycy
i Australijczycy. Tylko zwycięzca
awansuje do Dywizji IA. Polska
zajmuje najwyższe miejsce w rankingu IIHF ze wszystkich drużyn,
które wystąpią w turnieju. Bilety
na MŚ można zamawiać na stronie kupbilet.pl
(FAŁ)

Złoto kosztowało dużo, ale smakuje lepiej
Łukasz Pławecki został mistrzem
Polski w kickboxingu. Popularny
„Boom Boom" z Halnego Nowy Sącz
w walkach eliminacyjnych w formule low–kick (do 71 kg) skrzyżował rękawice z Jakubem Szczepką
z Sosnowca i Adrianem Kołciukiem
(AZS Politechnika Warszawska).
Wygrane Pławeckiego nie podlegały dyskusji.
W półfinale czekał Karol Jankowski z Bydgoszczy. Obaj zawodnicy
znali się doskonale, bo dokładnie
rok temu, na takich samych zawodach, w tym samym mieście,
walczyli również w walce półfinałowej. Poprzedni pojedynek
zakończył się zwycięstwem Pławeckiego, więc zawodnik z Bydgoszczy był podwójnie zmotywowany do tej walki. W trzeciej
rundzie Pławecki trafił rywala lewym hakiem na wątrobę i przez
ostatnie 20 sekund spokojnie go
obijał. Werdykt był formalnością.
W finale przeciwnikiem sądeczanina był Daniel Jędrzejewski
(również z klubu Hunter Gym
Bydgoszcz). Obaj zawodnicy mieli
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Szara eminencja w talii Serwińskiego

okazję poznać się wcześniej na
gali zawodowej „Angels Of Fire",
gdzie zwyciężył Pławecki. Zawodnik Halnego Nowy Sącz nie
dał się rywalowi zrewanżować
i wygrał decyzją sędziów 2:1.
– To był bardzo męczący turniej – powiedział Łukasz Pławecki. – Każdy przeciwnik był wyższy ode mnie o głowę i tanio skóry
nie sprzedał. Tym bardziej cieszę
się z tego złota – zapewnia na koniec kickbokser.
(MB)

Agnieszka Rabka (na zdjęciu z prawej) dotychczas pozostawała
w cieniu koleżanek z zespołu Muszynianki. Rozgrywająca mistrzyń
Polski nigdy pierwszych skrzypiec w drużynie nie grała. W zespole jest od 2007 r. i ten finał jest
już piątym w jej karierze w barwach klubu z uzdrowiska. Tu kolekcjonowała trofea (trzy złote i jeden srebrny medal MP), w tym
sezonie doczekała się kapitanowania Muszyniance, w ubiegłym
roku zmieniła stan cywilny. Urodzona w Krakowie sympatyczna
siatkarka, choć finał dla niej nie
pierwszyzna, przyznaje, że finałowa rutyna jej nie grozi. Dwa lata
temu długo i jako jedyna z zespołu płakała po przegranym finale
z BKS–em Bielsko–Biała.
– Nikt nie lubi przegrywać – potwierdza starą prawdę
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Długo oczekiwana książka
już w sprzedaży
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Kup Teraz
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przyjmująca Banku BPS. – Zawsze, kiedy schodzę z boiska
pokonana, jest mi przykro, bo
myślę, że mogłam dać z siebie
więcej. Rzeczywiście to już piąty finał, ale nie ma mowy o rutynie. Każdy jest inny. Zawsze są
nerwy, zawsze jest adrenalina.
Drugą siatkarką, której kariera jest bardzo mocno związana
z Muszynianką jest libero Mariola Zenik. Ale ona akurat od lat jest
podporą kadry i jej gra w Muszynie nikogo nie dziwi. Agnieszka
Rabka zawsze była trochę w cieniu reprezentacyjnych koleżanek,
najczęściej nie wychodziła na parkiet w pierwszej szóstce, ale jej
rola w zespole jest nie do przecenienia i Bogdan Serwiński szybko z niej nie zrezygnuje. Nie lubi
przecież przegrywać, tak samo jak
kapitan Muszynianki.
(GEM)

Nieudanie zainaugurowała rundę
wiosenną Sandecja. Po przeciętnym
meczu przegrała wyjazdowe spotkanie z Polonią Bytom 2–1. Gola dla
ekipy Roberta Moskala zdobył niezawodny Arkadiusz Aleksander. W tym
meczu Sandecja miała pokazać nowe
oblicze, ale nic takiego nie nastąpiło.
– Trampkarski błąd i przespana
pierwsza połowa pogrzebały nasze
szanse – nie ukrywał Robert Moskal. Teraz przed „biało–czarnymi” poważny sprawdzian charakteru i umiejętności. Do Nowego Sącza
przyjeżdża lider – Pogoń Szczecin.
Mecz w sobotę o godz. 19.15, transmisja telewizyjna w Orange Sport.
Coraz mocniej w czubie tabeli rozpycha się Kolejarz Stróże, ale to już
dawno malkontentów powinno przestać dziwić. Pewna wygrana po dwóch
golach Macieja Kowalczyka z Dolcanem Ząbki dała piłkarzom Przemysława Cecherza zwycięstwo, czwarte
miejsce i tylko punkt straty do podium. Kolejarz też gra w sobotę, tyle,
że na wyjeździe w Polkowicach (g. 17).

Mocne otwarcie
Limanovii

Wiosenne słońce dobrze wpłynęło na
walczących o II ligę piłkarzy Mariana
Tajdusia. W pierwszej rundzie w tym
roku Limnaovia pokonała pewnie
Lubań Maniowy 3–0. Dwie bramki
zdobyli wychowankowie Sandecji
Fabian Fałowski i Kamil Słaby, którzy w macierzystym klubie miejsca
nie znaleźli.

Zapisy do końca
kwietnia

Wkrótce rusza II Edycji Amatorskiej
Ligii Szóstek w Krynicy. Rozgrywki rozpoczną się 16 kwietnia, ale zapisy drużyn potrwają tylko do końca marca pod numerem telefonu 605
313 024. Organizatorami rozgrywek
są Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Aktywny Tylicz i Stowarzyszenie KS
Źródlana. Spotkanie organizacyjne
24 marca w pensjonacie Małopolanka w Krynicy o godz. 19.
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

D O B R Y T YG O D N I K S Ą D E C K I P O L E C A

„Dziennik 1931–1934”
Anaïs Nin

Czerwono-czarni przeciw urokom

Jeden z najsłynniejszych pamiętników
XX wieku. Anaïs Nin opisuje dogłębnie, i czasami z zaskakującą szczerością, swe związki, przyjaciół i znajomych, którzy pojawiali się na jej
ścieżce. Odsłania swe prawdziwe ja,
jest namiętna i dynamiczna, ale nie zamierza oddawać się literackiemu plotkarstwu. Nie pokazuje nam literackiego życia „przez dziurkę od klucza”.
Prawdziwe znaczenie, wyjątkowość
jej dziennika, kryją się gdzie indziej. Dziennik to „objawienie” dlatego, że na jego stronicach po raz pierwszy znajdujemy namiętny, szczegółowy i wyrazisty zapis podróży nowoczesnej kobiety w poszukiwaniu swego ja.
To, co mam do powiedzenia – pisze autorka – nie jest wyznaniem
artystki ani manifestem jej sztuki. Musi przemówić kobieta. I przemówić winna nie tylko kobieta Anaïs, ale to ja muszę zabrać głos w imieniu licznych kobiet. Gdy odkrywam swe wnętrze, czuję się zaledwie
jedną z wielu, symbolem. Zaczynam rozumieć kobiety minionego czasu i teraźniejsze. Milczące istoty z przeszłości, niepotrafiące się wypowiedzieć, które szukały ucieczki w niemych przeczuciach, oraz kobiety dzisiejsze, w całości wyrażające się w działaniu, kopie mężczyzn.
I ja, pośrodku...
Anaïs Nin (1913 – 1977) – francuska pisarka. W latach 20.
i 30. uczestniczyła w życiu artystycznej bohemy Paryża. Słynna jest historia trójkąta miłosnego między Anaïs i poznanymi w 1931 roku w Paryżu Henrym Millerem i jego żoną June.
Wydawnictwo Prószyński i Sk–a

„Elizabeth Taylor. Dama, kochanka, legenda”
David Bret

A TO C I E K AW E . Według podań górali nadpopradzkich ciemne owce były
symbolem dobrobytu i szczęścia. Biada gospodarzowi, któremu trafiły się
białe owce. To znak, że kiepsko gospodarzył. Czy to miało wpływ na ich
potoczną nazwę – Czarni Górale? Na
to i szereg innych pytań odpowiadają prowadzący Akademię Folkloru
– Czarni Górale, która ruszyła w piątek w Miejsko–Gminnym Ośrodku
Kultury w Piwnicznej–Zdroju.
Czarni Górale to grupa etnograficzna, która zamieszkiwała tereny dzisiejszej Piwnicznej. Na tle innych grup góralskich wyróżniała się
przede wszystkim strojem: owcze
sukno, lniane płótno, skóra i obowiązkowo czarne dodatki. Symbolicznym kolorem Czarnych Górali
był również czerwony.
– Miał chronić przed rzucaniem
uroków – wyjaśnia Wanda Łomnicka–Dulak, poetka z Piwnicznej
i autorka felietonów gwarowych.
W Akademii Folkloru prowadzi
warsztaty gwary.
– Nie jest łatwo nauczyć się poprawnie mówić gwarą. Ma ona tyle

zasad, że właściwie jedynie próbuję jej uczyć – prostuje poetka. I podaje przykład: – W gwarze Czarnych Górali między innymi nie ma
akcentu inicjalnego, czyli nie akcentuje się pierwszych sylab.
Warsztaty gwary to jeden z elementów Akademii Folkloru. Jej
uczestnicy, potomkowie Czarnych
Górali – 24 adeptów Zespołu Regionalnego Dolina Popradu – uczą
się gry na heligonce, obyczajowości
Czarnych Górali, śpiewu czy tańca.
– Mężczyźni śpiewają na trzy
i więcej głosów. Większość górali praktykuje dwugłosowy śpiew.
Ponieważ graniczyliśmy z Łemkami mamy dużo pieśni z ich repertuaru – mówi Piotr Maślanka z zespołu Dolina Popradu, a jego kolega
z grupy Stanisław Źrałka dodaje:
– Było tyle pięknych zwyczajów,
o których mało kto dziś pamięta.
Na przykład Żniątki. Przed sezonem zimowym kawalerowie wędrowali od domu do domu i pomagali w przygotowaniu drzewa na
zimę. Na koniec pracy schodziły się
dziewczyny. Była muzyka, taniec,
śpiew i zabawa do białego rana.

Organizatorzy Akademii Folkloru chcą ocalić od zapomnienia te
dawne obyczaje.
– Młodzi ludzie nie mówią już
gwarą. Kiedyś nauczyciele bili
uczniów, gdy posługiwali się nią
na lekcjach, więc się oduczyli
– ubolewa Dariusz Rzeźnik, kierownik zespołu Dolina Popradu.
– Czarni Górale to mała grupa
etniczna, zamieszkiwała zaledwie kilka wsi. Ciężko ich kulturę utrzymać. I nie chodzi tylko
o obrzędowość, ale też o bezcenne wartości. Czarni Górale pomagali sobie nawzajem. Mieli
ogromny szacunek dla drugiego człowieka. Dziś, w dobie globalizacji, coraz mniej myślimy
o innych.
Warsztaty potrwają do sierpnia. Ich finałem będzie prezentacja widowiska, przygotowanego
przez uczestników Akademii podczas cyklicznej imprezy „Wrzosowiska”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
MONIKA CHROBAK

Kontrowersyjna biografia ikony Hollywood. Książka ta zapewne nie mogłaby się ukazać za życia aktorki. Zawiera
zbyt wiele nowych i skrzętnie pomijanych wcześniej faktów, zbyt wiele
szczegółów, na które aktorka z pewnością zareagowałaby pozwem sądowym. Zdaniem Breta, Taylor była najbardziej kontrowersyjną gwiazdą kina
od czasów Mae West – systematycznie niszczyła wszystkie swoje związki
emocjonalne, szczególnie zaś te, które
zazwyczaj bywają najważniejsze: związki z partnerami życiowymi czy
z własnymi dziećmi. Zachowując respekt wobec legendy, autor pokazuje Elizabeth Taylor taką, jaka była naprawdę: żądną sławy, chciwą,
arogancką, lekkomyślną, czasami wręcz śmieszną, a mimo to – wielką.
David Bret – autor wielu biografii, skupiający się głownie na życiu
prywatnym gwiazd. Wśród ponad dwudziestu książek Davida Breta
znalazły się publikacje poświęcone takim postaciom jak Barbra Streisand, Elvis Presley, Rock Hudson, Joan Crawford, Clark Gable, Doris
Day, Jean Harlow i Diana Dors.
Wydawnictwo Prószyński i Sk–a

SMS
Sandecja w końcu nie ma sobie równych
Zdaniem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka wizytówką miasta
jest MKS Sandecja. Władze nie żałują więc pieniędzy na piłkarzy i przy marnym budżecie, nazywanym „budżetem przetrwania”, dotują ich w tym
roku kwotą blisko 2 mln zł. Jak twierdzi prezydent to wcale nieduża suma
i porównywalna do przekazanej klubowi w ubiegłym roku. Nieporównywalne są natomiast tegoroczne wydatki miasta na inwestycje. Zaplanowano je
na poziomie 16 mln zł, czyli przeszło 60 proc. mniej niż w roku ubiegłym.
Kibice Sandecji powinni być dumni z tak wielkiej wygranej zespołu. Piłkarze
pokonali użytkowników dróg, bo te tytułu wizytówki Nowego Sącza pewnie
się nie doczekają.
(KG)

