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Gdy wiosną jaśmin w biel sę stroi
A wierzby w zachwyceniu płaczą
Jakże możliwe jest, by pojąć
Że śmierć ma nowe życie znaczyć.
(Zbigniew Książek)
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Nakład 13 000
Wielkanocnych
życzy
Redaktor, który nie lubił
„Dobry Tygodnik
siedzieć za biurkiem
L str. 6
Sądecki”
Słowo na Wielkanoc o. Jacka
L str. 8
Prusaka SJ
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Przed majestatem śmierci
L str. 9
Wszystkie miejsca są fajne
L str. 10
Mam dla was złe wieści. On
naprawdę zmartwychwstał!
L str. 11
Dzieci dają nieśmiertelność
L str. 12
Dobre serce mam

L str. 13

Hokejowe Mistrzostwa Świata
w Krynicy-Zdroju L str. 16-17
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www.gosdrob.pl
PRZYPRAWY DO NACIERANIA:
 pieprz mielony – (1 łyżeczka)
 sól czosnkowa – (1 łyżeczka)
 vegeta – (1 łyżeczka)
 cebula suszona – (1 łyżeczka)
 oregano suszone – (1 łyżeczka)
 majeranek – (1 łyżeczka)
 przyprawa do indyka – (1 opakowanie)

PRZEPIS NA
INDYKA
PIECZONEGO

Składniki trzeba wymieszać w miseczce ceramicznej. Indyka umyć, natrzeć przygotowanymi przyprawami w środku i na zewnątrz. Następnie obrać dwie główki czosnku. Miękkie części indyka (piersi, uda) trzeba nakłuć delikatnie nożykiem i w te miejsca wcisnąć po jednym ząbku czosnku (zużyć
jedną główkę).
Drugą główkę czosnku przepuścić przez praskę do czosnku oraz wysmarować ostrożnie wewnątrz
i na zewnątrz indyka, potem włożyć go do lodówki.

INDYKA NACIERAMY PRZYPRAWAMI I SZPIKUJEMY CZOSNKIEM
DZIEŃ PRZED PIECZENIEM!!!
Przed pieczeniem, do brytfanny wlewamy ok. 5 łyżek oliwy, wkładamy indyka, smarujemy go po wierzchu oliwą i dodajemy jeszcze:
3 listki laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 5 ziarenek owocu jałowca. Przykrywamy indyka i wkładamy do zimnego piekarnika. Następnie nastawiamy temperaturę na ok. 200 stopni C i pieczemy
do miękkości (w zależności od wielkości indyka od 2 do 3 godzin; należy próbować, czy jest miękki). W trakcie pieczenia podlewamy indyka wodą (pilnujemy, aby na spodzie brytfanny zawsze był
sos z pieczenia). Na około pół godziny przed końcem pieczenia odkrywamy indyka, aby nabrał złocistego koloru.
Zapraszamy do naszych sklepów:
Nowy Sącz, ul. Chopina 6a, ul. Sobieskiego 9
tel. 18 547 29 03

Firma oferuje: Drób świeży własnej produkcji i uboju.
Wędliny tradycyjne, Wyroby garmażeryjne, Nabiał.
Drób nasz jest hodowany na „czystych paszach polskich”
i ubijany we własnej ubojni - pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii,
co gwarantuje wysoką jakość.
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Oto Polska powiatowa

D

ziennik „Rzeczpospolita” opublikował raport,
z którego wynika, że
prawdziwe życie w Polsce toczy się wyłącznie w Warszawie
i kilku dużych aglomeracjach. Reszta kraju to czarna dziura, powiatowa prowincja, miejsce zesłania dla
starych i niezaradnych. „Rzeczpospolita” wylicza długą listę mankamentów Polski powiatowej, gdzie
– według raportu – do największych
uciążliwości cywilizacyjnych należy:
likwidowanie urzędów pocztowych,
dworców kolejowych, kin, ośrodków zdrowia czy bibliotek. Według
raportu w ciągu dziesięciu lat o połowę spadła ilość podróżujących autobusami, a oferta kulturalna i sportowa jest żadna. Uff!
Z pewnością są takie miejsca,
o jakich pisze „Rzepa”, ale odkąd
osobiście zamieniłem Polskę aglomeracji na Polskę powiatową, obserwuję zjawisko dokładnie przeciwne od opisywanego. Zacznę od
oferty kulturalno–rozrywkowej, bo
właśnie jestem świeżo po fenomenalnym koncercie Anny Marii Jopek (Liga Mistrzów!) w sądeckim
„Sokole”, a na dwa tygodnie przed
krynickimi mistrzostwami świata
w hokeju i przyjazdem reprezentacji Rosji w siatkówce do Nowego Sącza. Dalej – po sąsiedzku, za płotem
w Stróżach – a to już nawet nie Polska powiatowa, ale gminna – można oglądać co tydzień pierwszoligowe drużyny piłkarskie (jeśli ktoś
akurat lubi). Po własnych dzieciach
widzę, że szkolna oferta sportowa
jest w zasadzie nie do przerobienia,
a ilość gminnych i powiatowych

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
turniejów może wypełnić im cały
kalendarz. Podobnie z obłożeniem
pobliskiego „Orlika” i kilku gminnych przyszkolnych boisk o trawie, jakiej w Lechu Poznań mogą
tylko pomarzyć. Wyliczać dalej? No
więc z mojej Polski gminnej na trzy
kryte pływalnie dojeżdżam w ciągu 20 (słownie dwudziestu) minut.
Wystarczy.
Że Polacy powiatowi nie jeżdżą autobusami PKS, bo nie mają
gdzie i po co? No pewnie mniej jeżdżą, ale za to obok pobliskiego technikum potrzebny jest nowy parking,
bo auta nauczycieli i uczniów nie
mieszczą się już na rynku i przyległych ulicach! Że znikają kina? Kilku
faktycznie już nie ma, ale jak słychać
niebawem powstanie tu multipleks,
który sprawi, że ilość sal kinowych
będzie największa w historii powiatowego Nowego Sącza. A ośrodki
zdrowia? W moim maleńkim miasteczku zawsze był jeden, teraz są…
trzy. Zdrowsi? Moglibyśmy pewnie jeszcze długo dyskutować o Polsce powiatowej, tylko czy z Warszawy, aby na pewno ją dobrze widać?
Ja moją Polskę gminno–powiatową
widzę taką i to nie tylko dlatego, że
właśnie zaczynają się święta.

A TO C I E K AW E

Pięć razy Ranczo
Jeśli serial „Ranczo” bije rekordy popularności w polskiej telewizji, to
mają w tym swój udział również sądeccy telewidzowie. Prawdopodobnie
lokalnym rekordzistą w oglądaniu serialu jest były poseł PSL Stanisław Pasoń, który – wspólnie z żoną – jeden
odcinek serialu ogląda pięć razy!
– Świetnie mnie nastraja ten serial
– przyznaje Pasoń. – Gdzie jest satyra, to jest satyra, ale wiele wątków
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oddaje polską rzeczywistość. Być
może trochę przerysowaną, ale jednak. Podobno w tym filmie scenariusz piszą ludzie, wysyłając do telewizji gotowe pomysły. W tym musi
być sporo prawdy! Nie wiem, czy jestem rekordzistą w oglądaniu tego
filmu. Być może inni się nie przyznają, ale przecież oglądalność na poziomie 5–8 mln widzów nie bierze się
z powietrza. Najbardziej martwi mnie,
że odcinki są takie krótkie.
(CH)

SMS
Co widać z Torunia?
Już wiemy, dlaczego jedną z najważniejszych informacji minionego tygodnia w sądeckich mediach był stan
szaletu na dworcu PKP. Tajemnicę fenomenu pisuarowego tematu rozwikłał Adam Orzechowski – sądecki antykwariusz i tropiciel absurdów, który
w Regionalnej Telewizji Kablowej ujawnił: „Słyszałem w Radiu Maryja, jak

profesor Jerzy Robert Nowak opowiadał, że przejeżdżając późną porą przez
Nowy Sącz jego znajoma chciała skorzystać z ubikacji. Na dworcu PKP kolejarz poinformował ich, że szalet jest
nieczynny, ale mogą skorzystać z pobliskiego parku. Problem w tym, że
było wówczas –25 stopni”.
No to teraz wszystko jasne! Już wiemy, skąd się biorą najciekawsze tematy. A skoro przy Radiu Maryja jesteśmy,

T Y D Z I E Ń W L I C Z B AC H
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– metrów szersza będzie „korona” budowanej nowej galerii handlowej przy
ul. Lwowskiej w Nowym Sączu. W tej części znajdą się obiekty rozrywkowe,
w tym kino. „Trzy Korony” w najwyższym punkcie będą miały 24,5 m wysokości.
– naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Nowosądeckiego spotkało się na corocznym szkoleniu.
– płyty liczy już Fonoteka Powiatowa. Do płyt wydanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu dołączył krążek
Zbigniewa Siedlarza „Akordeonowe impresje”.
– interwencji podjęli w ubiegłym roku sądeccy strażacy. Ten
rok również nie zaczął się najlepiej: są już trzy śmiertelne ofiary pożarów, a z uwagi na palone trawy strażacy wyjeżdżają w teren nawet 50
razy na dobę.
– zł pozyskał Szpital Powiatowy w Krynicy–Zdroju na
kolejne prace związane z termomodernizacją budynku.
Przedsięwzięcie nosi nazwę „Ochrona środowiska poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne wraz z montażem systemu solarnego. Całkowity
koszt inwestycji to 2 558 430 zł.

750000

to o. Tadeusz Rydzyk podziękował publicznie radnym z Bielska–Białej za
uchwałę poparcia umieszczenia Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Ojciec dyrektor nie wspomniał natomiast słowem o sądeckich radnych,
którzy toczyli pamiętne boje o identyczną uchwałę. Najwyraźniej z obserwatorium astronomicznego w Toruniu
widać Bielsko, ale Nowego Sącza już
nie widać.
(KCH)
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Okulary Markowych Producentów:
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Informacje

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

Szansa na… sery

I N W E S T YC J A . – Dzisiaj kończy się
siedmioletni maraton z przeszkodami. Z ruiny udało się zrobić to, czego – tak myślę – Krynica nie będzie
się wstydzić – mówił podczas otwarcia Pasażu Krynickiego Roman Kluska. Dla sądeckiego milionera, założyciela komputerowej firmy Optimus,
a dziś producenta owczych serów,
to kolejna inwestycja skierowana na
rozwój regionu.
W centrum handlowo–usługowym o powierzchni 8 tys. kw.,
powstałym w dawnych biurowcach Uzdrowiska Krynica–Żegiestów S.A., miejsce znalazło 35 firm.
Jak zdradza właściciel, niebawem
zostanie otwarta również sieć znanego fast–foodu. Jakiego? Na razie
Roman Kluska nie zdradza. Póki co,
gości pasażu wita stoisko z ekologiczną żywnością, produkowaną
przez Kluskę. Są również stanowiska z regionalnymi miodami i wędlinami. Obok wyrobów spożywczych są także rzemieślnicze.
Roman Kluska chce promować
w uzdrowisku region, co podkreślił również doborem artystów,

którzy wystąpili podczas otwarcia Pasażu. Nie byli to artyści wielkoformatowi. Zaśpiewała m.in.
młoda kryniczanka Wioletta Marcinkiewicz, która ostatnio bierze
udział w popularnych muzycznych
programach telewizyjnych. Wystąpiła w „Must Be The Music”,
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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!

uczestniczyła w castingu do „X Factor”, a w niedzielę widzowie mieli okazję oglądać ją w „Szansie na
sukces”. Wioletta sukcesem nie zakończyła występu w telewizji, ale
ona dopiero zaczyna swój maraton
z przeszkodami.
(PIK)

A

„Niepubliczne Domowe Przedszkole”

• prowadzi nabór dzieci od 2,5 do 6 lat
do grup przedszkolnych
na rok szkolny 201/2013

• rok szkolny 2012/2013 rozpoczynamy
w nowym, luksusowym lokalu przy
ul. Krajewskiego 2 w Nowym Sączu

• ilość miejsc ograniczona
tel. 18/444 17 87,
kom. 602 331 736, 696 095 564,
501 800 966

PROMOCJA! Pierwsze 15 osób nie płaci wpisowego
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PIERWSZ
PIERWSZA
AW
W NOWYM
NOWYM SĄCZU!!!
SĄCZU!!!
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
W Urzędzie Miasta
pracują krócej

FOT. WIESŁAW ŻYGŁOWICZ

W Wielki Czwartek (5 kwietnia) oraz
Wielki Piątek (6 kwietnia) Urząd
Miasta Nowego Sącza będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00.
W Wielką Sobotę, Urząd Stanu Cywilnego pełnił będzie dyżur w zakresie rejestracji zgonów w godz.
od 9 do 13.

FOT. MARIA OLSZOWSKA

[j] Taneczny sukces
sądeczan

Krauze znów kręci z Sączem
Reżyser Krzysztof Krauze chce
nakręcić na Sądecczyźnie kolejny po „Moim Nikiforze” film. Tym
razem zainteresował się historią
romskiej poetki Papuszy. Tydzień
temu wraz z żoną odwiedził skansen i Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, by przyjrzeć się miejscu, w którym mogłyby powstać
niektóre sceny. Niewykluczone, że
rolę młodej poetki zagra 11–letnia
Romka z Nowego Sącza.

[k] Misterium Męki Pańskiej
w Nawojowej
Stu aktorów odegrało w niedzielę Misterium Męki Pańskiej w Nawojowej. W role wcielili się księża, dyrektorzy szkół, nauczyciele,
uczniowie, ludzie wszystkich profesji prezentujący przekrój nawojowskiej społeczności. Pomysł
przedstawienia poddała siostra
Joanna Ratajczyk (Emma), która
wspólnie z s. dr Marią Żądło, katechetką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej, wyreżyserowała całe Misterium.

Krynica w Dzień
Dobry TVN
Do 14 kwietnia, w każdą sobotę
i niedzielę, uzdrowisko będzie gościć na antenie TVN, a 15 kwietnia
do Krynicy–Zdroju przybędzie studio wyjazdowe programu „Dzień
Dobry TVN”.

Internauci mogą pomóc
uczniom IILO
Trzech uczniów II Liceum Ogólnokształcącego wzięło udział
w konkursie „Bieguny Ekonomii” i ma szansę na wyjazd na
weekendowy obóz survivalowy
„Pierwszy krok do zdobycia biegunów”, organizowany na przełomie maja i czerwca, z udziałem

Marka Kamińskiego. Konkurs polegał na opracowaniu projektu organizacji wycieczki szkolnej ze
szczególnym uwzględnieniem biznesplanu i promocji. Zwyciężyć
mogą trzy projekty – 2 wybrane
przez jury, a trzeci zostanie wyłoniony w głosowaniu internautów.
– Zachęcamy więc wszystkich do
wsparcia naszych uczniów – mówi
Iwona Szypuła, nauczycielka w II
LO. Aby zagłosować należy wejść
na stronęwww.biegunyekonomii.
pl/zgloszone–projekty.html. Tytuł projektu II LO to: „Śladami
polskości”. Głosowanie trwa do
20 kwietnia.
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Jakub Potyrała i Dominika Mliczek, tancerze sądeckiego KTT Axis
otrzymali klasę C w kombinacji 8T
i triumfowali w kategorii wiekowej 14–15 lat, w kl. C w stylu standard i w kl. B w stylu latin, podczas
XIX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Dyrektora
MCK SOKÓŁ. W rywalizacji w hali
sportowo–widowiskowej w Nowym
Sączu wystąpiły 92 pary z 35 ośrodków z całej Polski.

Zmiana siedziby PCFE
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich zmieniło siedzibę. Dotychczas znajdowało się w budynku przy ul. Nawojowskiej. Obecnie,
Centrum mieści się przy ul. Barbackiego 89 w Nowym Sączu. PCFE
jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowosądeckiego w przeważającej części finansowaną z projektów przez siebie realizowanych,
powołaną w celu wykonywania zadań związanych z obsługą projektów finansowanych ze środków
pochodzących z funduszy europejskich i realizowanych przez Powiat Nowosądecki.

Do marszałka
w sprawie drogi
Starosta nowosądecki Jan Golonka, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz wójtowie Chełmca
Bernard Stawiarski i Łososiny Dolnej Stanisław Golonka podpisali
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wspólne wystąpienie do marszałka województwa o uwzględnienie
w Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011–2020 budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 w Biczycach
a drogą krajową nr 75 i przejęcie

A

Pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
przynoszących nadzieję na lepszą przyszłość
i wiarę w zmartwychwstanie.
Radosnego nastroju i smacznego święconego
w gronie najbliższych
życzy
Jacek Lelek
Burmistrz
Starego Sącza

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

Nowo otwarty Salon Fryzjerski

ASIA
zaprasza na

• koloryzacje
• strzyżenie
damskie i męskie
• upięcia
• regeneracje włosów
• styliacje
Nowy Sącz,
ul. Paderewskiego 44
(naprzeciw „Jadłodajni
pod Wierzbą”) tel. 696 568 363
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przez marszałka wiodącej roli w tej
inwestycji.
„Uwzględnienie tego zamierzenia stanowiłoby kontynuację rozwoju sieci dróg stanowiących obejście miasta
Nowego Sącza i Starego Sącza – piszą
samorządowcy w swoim wniosku
– z których do tej pory zrealizowano obwodnicę Starego Sącza, obejście
wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie. Po
zrealizowaniu w 2014 r. obwodnicy
zachodniej Nowego Sącza – połączenia m. Brzezna z drogą krajową nr 28,
wnioskowane przez nas zadanie stanowiłoby dopełnienie i zamknięcie
tego układu. Pozwoliłoby objąć przygotowywany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad tzw.
zamiejski odcinek obwodnicy północnej Nowego Sącza oraz włączyć
do niego – poprzez nowy most przez
rzekę Dunajec – projektowane przez
Miasto Nowy Sącz połączenie z ul.
Witosa, będącą miejskim odcinkiem
drogi krajowej nr 75.”

Skradł 250 metrów kabla
Od trzech miesięcy do pięciu lat grozi 28–latkowi z Piątkowej podejrzanemu o kradzież 250 m kabla telekomunikacyjnego. Do przestępstwa
doszło w poniedziałek, późnym wieczorem, w Cieniawie.

Bójka w uzdrowisku
Za udział w bójce karę trzech lat
więzienia mogą dostać mężczyźni
zatrzymani 31 marca przez policję
patrolującą ul. Piłsudskiego w Krynicy–Zdroju. Funkcjonariusze dostrzegli bijących się mężczyzn i podjęli interwencję. Zatrzymali czterech
z nich, w wieku od 19 do 28 lat.
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Zawirowania wokół Kiepury
W tym roku nie będzie Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy–Zdroju. Przynajmniej tak wynika z nadesłanego
do redakcji e–maila, w którym
Bogusław Kaczyński i zespół Casa
Grande informują:

W tym roku imprezy nie
będzie
„Po długim namyśle i liczeniu festiwalowych funduszy
zmuszeni jesteśmy podjąć decyzję o odwołaniu Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury,
który miał odbyć się w dniach
11–25 sierpnia 2012 r. Zeszłoroczny Festiwal zakończył się
dla nas poważną stratą finansową. Nie możemy pozwolić sobie na podobne ryzyko w tym
roku, bo groziłoby to katastrofą dla naszej firmy. Przepraszamy Państwa bardzo za tę decyzję, która może pokrzyżować
wielu osobom plany wakacyjne. Czekajmy na lepsze czasy,
które – mamy nadzieję – kiedyś
nadejdą”.

Burmistrza rozniosą
Informację
komentuje dla DTS Piotr Gryźlak, sądecki dziennikarz, który przez
ćwierć wieku relacjonował Festiwal (obecnie kierownik działu marketingu i promocji MCK
„Sokół”):
– Nie wyobrażam sobie Krynicy–Zdroju bez Festiwalu Kiepury. Obok Forum Ekonomicznego to drugie, znaczące

wydarzenie dla uzdrowiska,
które przyciąga do niego tłumy. Przez ok. 25 lat relacjonowałem przebieg Festiwalu jako
dziennikarz. Zanim stał się imprezą europejską, organizowała go gmina, później zadanie
przejął Impresariat Casa Grande. To było wygodne dla gminy, ale przez to – wydaje mi się
– samorząd stracił nieco kontakt z Festiwalem i realiami jego
organizacji. Wszystko spadło na
Bogusława Kaczyńskiego i jego
ludzi. Informacja, że w tym roku
imprezy może nie być, to dla
mnie duże zaskoczenie. Przez
lata Festiwal przeżywał różne
zawirowania, również finansowe. Bywały też problemy z frekwencją i… pogodą, kiedy impreza odbywała się we wrześniu.
Przeniesienie jej na drugą połowę sierpnia spowodowało, że
do uzdrowiska w tym czasie
przyjeżdżały tłumy, zostawiając pieniądze nie tylko w festiwalowej kasie, ale także w samej Krynicy. Brak Festiwalu
byłby dużą stratą dla właścicieli pensjonatów, domów wczasowych, restauratorów, taksówkarzy. Oczywiście na pierwszy
plan trzeba wysunąć względy
artystyczne. Brak koncertów,
spektakli operetkowych i operowych, spotkań z wybitnymi
twórcami kultury – to byłaby
ogromna strata dla uzdrowiska,
dla całej Sądecczyzny!
Nie pierwszy raz Bogusław
Kaczyński chce zrezygnować

z organizacji imprezy. Zawsze
jednak udawało się ją przeprowadzić i mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. Piłka teraz po stronie krynickich
władz. Kaczyński zapowiada,
że może zmieni się miejsce Festiwalu. Uważam, że organizowanie go gdzie indziej, choćby
nawet w Kiepurowym Sosnowcu, nie jest dobrym pomysłem.
Wiąże się to z budowaniem nowej marki, a na to potrzeba wielu lat. W Krynicy Festiwal ma
już swoją tradycję i wielbicieli.
Forum Ekonomiczne też miało
się niegdyś przenosić do innego
miasta, ale organizator – Zygmunt Berdychowski – chyba
blefował, by ugrać lepsze warunki. Być może Bogusław Kaczyński też blefuje? Mam nadzieję, że burmistrz Dariusz
Reśko zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Inaczej, jeśli Festiwalu się nie będzie, kryniczanie go rozniosą, zarzucając
doprowadzenie do tak fatalnej
sytuacji.

Nie pozwolę, by Festiwalu
zabrakło
Dariusz Reśko, burmistrz
Krynicy–Zdroju: – O decyzji
organizatorów Festiwalu im.
Jana Kiepury i Bogusława Kaczyńskiego dowiedziałem się
z mediów i strony internetowej
Casa Grande. Jestem tym zdziwiony i zaniepokojony. Bogusław Kaczyński jako Honorowy
Obywatel Krynicy–Zdroju użył

pozastandardowej formy powiadomienia mnie o tym. Tak
się po prostu nie robi. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam
również, że powód jego decyzji, jest zupełnie nieuzasadniony. Miasto zabezpieczyło 125
tys. zł na Festiwal, marszałek
województwa, doceniając rangę wydarzenia i Krynicę, przekazał 100 tys., a od Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizatorzy otrzymali grant w wysokości 200 tys.
zł. Do tego należy doliczyć zysk
ze sprzedaży biletów. Podatnicy wyłożyli 425 tys. zł na Festiwal, który jest przedsięwzięciem komercyjnym. Nieprawdą
więc jest, że impreza nie odbędzie się z powodów finansowych. To nadużycie ze strony
pana Kaczyńskiego, podobnie
jak wypowiadanie się w mediach, że Krynica nie traktuje
go poważnie. Po ubiegłorocznym udanym Festiwalu osobiście pisałem mu podziękowania.
Od stycznia trwały rozmowy
na temat tegorocznej organizacji imprezy. Nie było żadnych
niepokojących sygnałów. W takiej sytuacji mogę zapewnić,
że Festiwal odbędzie się. Jeżeli
pan Kaczyński nie zmieni swojej decyzji, będziemy zmuszeni
zmienić formułę imprezy, ale
na pewno nie pozwolę na to, by
krynickiego Festiwalu zabrakło.
Czuję się w obowiązku utrzymać
tę imprezę.
(BAS)
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Ludzie

Redaktor, który nie lubił siedzieć za biurkiem
Chłopak z tekturową walizką

Krakowskiej” Ryszarda Niemca nominację na kierownika oddziału. To był
szczyt zawodowego awansu. W tamtym okresie wyżej w sądeckich mediach nie dało się wyskoczyć. Do dziś
z sentymentem powtarza, że Niemiec
to ostatni redaktor, który rozumiał
prawdziwe dziennikarstwo – blisko
spraw ludzi, daleko od kreowanych
na siłę sensacji.

Pociąg pospieszny relacji Krynica Zdrój – Warszawa Wschodnia
wtoczył się na drewniany w tamtych czasach dworzec centralny.
Wśród podróżnych wysypujących
się z wagonów był 19–letni chłopak z tekturową walizką. W środku
miał bieliznę na zmianę, słoik smalcu domowej roboty i niezłe świadectwo maturalne. Nazywa się Jerzy Wideł. Pierwszy raz w życiu był
w Warszawie. Przyjechał z maleńkiego Nowego Sącza z wielką misją
– zdać egzaminy na Uniwersytet
Warszawski i studiować geologię.
Było wczesne lato 1969 r.

Zdjęcie za biurkiem

Szczeble z Młynówki
Rodzinny dom Widłów stał
mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest
szpitalna pralnia. Szpital był już
od dawna, rondo wytyczą w tym
miejscu wiele lat później. Przede
wszystkim były jednak młyny. Tę
część miasta nazywano Podmłynie. Widłowie mieszkali obok młyna
Żyda Laksa. Tam, gdzie dzisiaj jest
stadion Sandecji stał młyn Horowitza. W miejscu sklepu Biedronka
był młyn Niemca Jenknera, z zacnej
ewangelickiej rodziny. Nieco dalej
był jeszcze młyn jezuicki i młyn Borucha. No i przede wszystkim płynęła rzeczka Młynówka. Mały Jurek uwielbiał w niej łowić szczeble.

Jerzy Wideł, redaktor naczelny „Głosu ZNTK”

POWIEDZIELI…
Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent
Nowego Sącza:
– Wideł to jest człowiek dusza! Dobry chłopak. Szkoda, że już odchodzi na emeryturę. Zawsze ceniłem
w nim pokłady inteligencji i fantazji. W każdej sytuacji potrafi się
znaleźć, ma cięty dowcip, jest wygadany. Przede wszystkim jednak
redaktor Wideł daje się lubić – to
taki swój chłop, który z każdym
potrafi pogadać, zapalić i napić się
wódki. Będę dobrze wspominał lata
jego dziennikarskiej pracy.

Sfrustrowany magister
W studiach geologicznych najbardziej lubił wyjazdy w teren.
Dzięki nim poznał najdziwniejsze
zakątki Polski. To podczas penetrowania kieleckiej wsi poznał… słynnego warszawskiego aktora Wojciecha Siemiona. W Warszawie nie
miałby szans na takie spotkanie. Ale
to właśnie Warszawa miała się stać
miejscem na ziemi Jerzego Widła.
Ale nie stała się. Z dyplomem geologa w kieszeni udał się na kolejne
studia do Instytutu dziennikarstwa,
współpracował z Polską Agencją
Prasową. Podobno miał zostać korespondentem PAP w Londynie,
podobno od września 1978 r. miał
obiecaną pracę w Polskim Radiu
i Telewizji, podobno… W Warszawie lat 70. ubiegłego wieku trudniej było zakotwiczyć na stałe niż
dzisiaj. Brak widoków na mieszkanie i pracę w warszawskich mediach mocno sfrustrowały świeżo
upieczonego magistra. Jak zawsze
w takich sytuacjach trochę pomógł
przypadek. A może tak miało być…

Dwa dni po towarzyszu Gierku
Właśnie we wrześniu 1978 r. okazało się, że „Głos ZNTK” – sądecka
gazeta zakładowa – szuka redaktora naczelnego. Wideł nie zastanawiał się ani jednego dnia. Wsiadł
w pociąg powrotny do Nowego Sącza i 17 września był już naczelnym.
Stało się to dwa dni po historycznej wizycie pierwszego sekretarza
KC PZPR Edwarda Gierka. Oczywiście zbieżność tych wydarzeń

jest całkowicie przypadkowa. Gazeta powstała w 1976 r. z okazji stulecia ZNTK, dzięki wszechwładnemu
wówczas dyrektorowi Władysławowi Stenderze. Ukazywała się w nakładzie 2 tys. egzemplarzy i była
rozprowadzana wśród załogi.
Wideł nie ukrywa, że należał do
partii. Z pewnym sentymentem
wspomina nawet, iż do PZPR wprowadzał go ówczesny pierwszy sekretarz komitetu uczelnianego na
Uniwersytecie Warszawskim Włodzimierz Cimoszewicz. Wideł lewicowe sympatie odziedziczył po
ojcu, działaczu PPS i pracowniku
ZNTK. Podobnie zresztą jak miłość
do kolei. Z braku miejsca nie może
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kolekcjonować lokomotyw, więc
kolekcjonuje rowery. Ma ich kilkanaście, na różne okazje używa
innych modeli. Kiedyś w Nowym
Sączu do pracy na kolei wszyscy
jeździli rowerami.

Pracując w „Dzienniku”
pisał do „Krakowskiej”
W 1991 r. „Głos ZNTK” został
kupiony przez Wydawnictwo Jagiellonia z Krakowa. Tytuł zmieniono na „Głos Sądecki”, Wideł
niejako z automatu stał się reporterem „Dziennika Polskiego”, ale
przestał być redaktorem naczelnym. W najodważniejszych snach
nie przypuszczał wówczas, że najlepszy moment dziennikarskiej kariery dopiero przed nim. W 1999 r.
żona Jurka wyjechała na pół roku
do Kopenhagi. Kiedy wróciła, mąż
pracował już w… „Gazecie Krakowskiej”. Na łamach konkurencji zadebiutował, formalnie jeszcze
pracując w „Dzienniku” – choć od
miesięcy skutecznie dekując się na
chorobowym – więc swoje pierwsze teksty podpisywał zakonspirowanym kryptonimem (yes). Dzisiaj
to normalne, że teksty dziennikarzy DP ukazują się w GK i na odwrót, ale Wideł był pierwszy i jak
każdy wytyczający nowe trendy
dużo ryzykował.
1 lutego 2001 r. Jerzy Wideł odebrał
z rąk redaktora naczelnego „Gazety

A

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

profesjonalne przeglądy techniczne
NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 181
18 440 75 74
diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja

Przez 34 lata swojej dziennikarskiej przygody Jerzy Wideł najbardziej nie lubił pracy za biurkiem.
Przy każdej okazji powtarzał, że ci,
którzy piszą swoje teksty zza biurka, nie mają pojęcia o prawdziwym życiu i problemach ludzi. Jak
na ironię niemal wszystkie zachowane archiwalne zdjęcia pokazują Widła urzędującego za redakcyjnym biurkiem.
Za kilkanaście dni Jerzy Wideł
przejdzie na emeryturę. W zasadzie wyniósł już z redakcji „Gazety Krakowskiej” pudełko ze swoimi
rzeczami. Wygląda na to, że na łamach nie zobaczymy już jego tekstów, ani bilansu dokonań. Sam potrafi streścić ponad 30 lat swojego
życia w kilku zdaniach:
– Najcudowniejsze w dziennikarskiej pracy było poznawanie
codziennie nowych ludzi – mówi
Wideł. – Najbardziej cieszę się,
że udało mi się przypomnieć Nowemu Sączowi historię kolei i jej
ogromne znaczenia dla tego miasta. Mam też satysfakcję, że udało
mi się ocalić dzieje wielu sądeckich
Żydów. Lubiłem ten temat. Do dzisiaj zresztą przechowuję liczne donosy mówiące, że sam jestem Żydem. I niech tak już zostanie.

Zamiast zakończenia
O Jerzym Widle można napisać
książkę pełną barwnych anegdot,
choć pewnie najlepiej, by on sam
spisał swoje przygody. Zamiast zakończenia przytoczmy tu fragment
innej książki, która ma się niebawem ukazać na sądeckim rynku.
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POWIEDZIELI…
Daniel Weimer, dziennikarz
„Dziennika Polskiego”:
– Jurek mnie nauczył zawodu w „Głosie ZNTK”. Jak tu o nim
krótko opowiedzieć, skoro to niewyczerpane źródło anegdot? Jako
dziennikarz potrafił rozmawiać
z każdym, bez względu, czy był to
robotnik czy minister. Umiał sobie zjednywać ludzi i zdobywać ich
zaufanie, a oni go lubili, szanowali i często opowiadali mu rzeczy,
których nie powiedzieliby najbliższej rodzinie. Szefował mi dziesięć lat, ale nie pamiętam, by kiedykolwiek chciał mnie stawiać na
baczność. Zawsze dużo czytał,
ciągle się uczył, a jedną z jego pasji
była muzyka. Kiedyś kupił od mojego taty fortepian za symboliczną złotówkę.

Fragment ten mówi o czasach, kiedy Jerzy Wideł był bodaj najpopularniejszą postacią w Nowym Sączu:
„Posesja Jurka Widła przy ul.
Śniadeckich sąsiaduje bezpośrednio
z cmentarzem komunalnym, nadając zwykłemu piciu wódki poczucia
obcowania z – nomen omen – absolutem. Widłowe ogrody wypełniają
się tłumnie w okolicach 23 kwietnia,
kiedy to Jurek na ledwie zazielenionej trawie zwykł odbierać imieninowe hołdy od sądeckich celebrytów, które w skrajnych przypadkach
zmieniały się w festiwal lizusostwa.
W pewnym okresie mawiało się nawet, że czyjaś absencja „na ogrodach” świadczy o tym, iż nieobecni
na imieninach znaleźli się już po drugiej stronie kamiennego muru i tylko dlatego przyjść nie mogą. Wiele
ważnych w Nowym Sączu osób długo żyło w strachu, iż ich nieobecność na kwietniowej imprezie zostanie odczytana jako informacja, że już
umarli. Nie było cię „»na ogrodach«,
czyli po prostu nie żyjesz”.
(MICZ)
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Z naszym ciepłem
Twój komfort i zdrowie
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Słowo na Wielkanoc

Jezus jest dawcą pokoju, którego świat dać nie może
Central nym przesłaniem Wielkiej Nocy są słowa Jezusa: „Nie
lękajcie się”. To pierwsze słowa, jakie wypowiedział do swoich uczniów po zmartwychwstaniu. Te słowa – nie lękajcie się
– uczą nas innego stosunku do
rzeczywistości. One są zawsze
aktualne. W naszych czasach
szczególnie, ze względu na światowy kryzys ekonomiczny i zwykłą ludzką niepewność o dzień
jutrzejszy. Żeby jednak te słowa wniosły coś w nasze życie
i dały nadzieję, to muszą być
poprzedzone wypełnieniem innych słów, które chrześcijanom
powinny towarzyszyć szczególnie w okresie Wielkiego Postu:
„Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”. Wówczas zawołanie „Nie lękajcie się” nie jest
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pustą obietnicą, ale staje się słowami nadziei, która może zmienić ludzką rzeczywistość. W tym
sensie Wielkanoc jest centralnym świętem chrześcijaństwa
i wielkiej rangi wydarzeniem,
mogącym być doświadczeniem
egzystencjalnym.
Jako chrześcijanie chcielibyśmy oczywiście nie lękać się,
tylko nie bardzo chcemy się nawracać. Wielkanoc to są często święta, którym towarzyszy
duchowy entuzjazm. Również
ze względu na porę roku – robi
się jaśniej i cieplej, człowiek ma
więcej ochoty do życia, ale to
nie jest wszystko i nie to jest
najważniejsze. Starajmy się nie
zmienić świąt w piknik i nie
sprowadzić ich wyłącznie do obrzędów, szczególnie święcenia

pokarmów w Wielką Sobotę.
Nie chodzi przecież o to, żeby
się potem dobrze najeść i zaspać, a nawet przespać święta.
Na pierwszym miejscu musimy
mieć raczej wspomniane słowa
Jezusa wzywające do nawrócenia
się, czyli przyjęcia Go do swego
życia w bardzo konkretny sposób. Jeśli ktoś usłyszał te słowa,
to kiedyś doświadczy Wielkanocnego przesłania – nie lękajcie się – jako czegoś bardzo rzeczywistego w swoim życiu. Jeśli
nie, to również tegoroczne święta, będą kolejnymi wpisanymi w
kalendarz, ale nie w życie.
Nie róbmy więc ze świąt kolejnej okazji do duchowych wakacji. Ale żeby to się udało, to
najpierw człowiek musi się przyznać, że się boi, o wiele rzeczy

zamartwia i że z tym niepokojem próbuje sobie sam poradzić.
Nawrócenie nie oznacza, że ja coś
łaskawie zrobię dla Boga, ale, że
przyjmę to, co mi oferuje. Czyli jeśli jeszcze raz zaufam Panu
Bogu w moim życiu takim, jakie ono teraz jest, z określonymi problemami i okolicznościami, to sprawdzą się słowa, że
Jezus jest dawcą pokoju, którego świat dać nie może. I nie chodzi o pokój i życie wieczne, ale o
egzystencję tu i teraz „w cieniu”
Zmartwychwstałego.
Takie jest przesłanie Wielkiej
Nocy – śmierć i grzech zostają
pokonane. Można tego prawdziwie doświadczyć w swoim życiu.
O. JACEK PRUSAK SJ,
parafia pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Nowym Sączu
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Wesołego Alleluja !
Pogody ducha,dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu,
oraz samych sukcesów
życzy
MOSiR Nowy Sącz

Wędliny tradycyjne bez konserwantów

Sklep ﬁrmowy „Ania”, Kamionka Wielka 501
18 445 61 35, kom. 662 077 534

PASZTETOWA

PIECZEŃ
WIEJSKA

Założenie zakładu w 1998 roku nastąpiło w konsekwencji wieloletniej rodzinnej tradycji produkcji wyrobów swojskich. Każdy wytwarzany u nas wyrób jest najwyższej jakości dzięki połączeniu tradycyjnych rodzinnych receptur, najlepszych składników oraz najnowszych technologii. Starannie dobrane przyprawy i najlepsze wyselekcjonowane mięso, wyłącznie pochodzenia
krajowego, gwarantują najwyższą jakość wyrobów. Pragniemy dodać, iż współpracujemy tylko
ze sprawdzonymi ubojniami trzody. Tradycyjne wędzenie naszych wyrobów przy użyciu drzewa
bbukowego i owocowego, nadaje im niepowtarzalny smak i zapach. Dzięki niewielkim rozmiarom
zzakładu wszystkie nasze produkty są niepowtarzalne, o wyjątkowym smaku. Nasze wyroby są
laureatami licznych konkursów, co potwierdza ich wysoką jakość i niepowtarzalny smak.

POLĘDWICA
SOPOCKA

KASZANKA

KIEŁBASA
DOMOWA

KIEŁBASA
SZYNKOWA

KIEŁBASA
ŚLĄSKA

BALERON

BOCZEK
GOTOWANY

BOCZEK
PIECZONY

KABANOS
TRADYCYJNY

SZYNKA
Z KOŚCIĄ

SCHAB
PIECZONY

SZYNKA
TRADYCYJNA

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielknocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości, a także
radosnego, wiosennego nastroju w gronie
rodziny i przyjaciół życzy

NASZE WYROBY MOŻNA KUPIĆ:

SALCESON

GOSDROB, Nowy Sącz, ul Sobieskiego
Market Rafa, Nowy Sącz, ul. Węgierska
Piekarnia Oracz, Nowy Sącz, ul. Nawojowska
Solidus, Nowy Sącz, ul. 1 Brygady

Delikatesy EWA, Nowy Sącz, ul. Traugutta
HIT POL PACHO, Grybów
Delikatesy Centrum, Rytro
Delikatesy Centrum, Piwniczna
Delikatesy Centrum, Grybów
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Religia

Mam dla was złe wieści. On naprawdę zmartwychwstał!
Po ogromnym sukcesie audiobooka
„Jestem Legendą” byłego sądeckiego jezuity o. Fabiana Błaszkiewicza,
na rynku pojawiła kontynuacja mówionej książki. I tym razem zainteresowanie krążkiem przerosło oczekiwania wydawcy. Sprzedaż „Jestem
Legendą II. Ty jesteś zmianą” liczona
jest w tysiącach egzemplarzy. I właśnie goni na listach sprzedażowych
„Harry Pottera” wydanego na płycie.

– Przekonujesz, że inspiracją do Twojej pracy jest nauka Kościoła katolickiego i tym chcesz zarazić również swoich
klientów. Na wierze można zarobić?
– Wydawnictwo jest jedną z marek, którą promuję. Wydaję audiobooki czy muzykę inspirowaną wartościami chrześcijańskimi. To moje
źródło, podobnie jak dla innych wydawnictw źródłem jest nauka, życie innych itp. Chrześcijaństwo nie
jest dziś popularne, ale mnie kręci
i dodaje skrzydeł. Wraz z zespołem,
z którym pracuję, staram się je pokazać w atrakcyjnej formie, czyli takie, jakie naprawdę jest. I takie, jakie zaszczepiał na gruncie sądeckim
ojciec Fabian Błaszkiewicz: atrakcyjne, mocne i gwałtowne. Na wierze się nie zarabia. Chociaż w kontekście zbawienia? To ogromny zysk,
znacznie przewyższający oferty banków inwestycyjnych. Wiara jest dla
nas wartością dodaną, sprawą fundamentalną. I jak wynika z naszych
obserwacji, potrzebną. Zarabiamy
na towarach. Możemy pochwalić się
jedną z najlepszych sprzedaży audiobooków w Polsce. Jesteśmy w połowie drogi do pobicia „Harrego Pottera”. Jako książka audio sprzedaje się
w nakładzie 10–15 tysięcy egzemplarzy, a wydane przez nas „Jestem Legendą” o. Fabiana Błaszkiewicza już
osiągnęło sprzedaż 4,5 tysiąca i właśnie robimy dodruk.
– Co było pierwsze „Jestem Legendą” o. Błaszkiewicza czy wydawnictwo
MO–REcords?
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FOT. ARCH. KAMILA ZBOZIENIA

R O Z M OWA z KAMILEM ZBOZIENIEM,
właścicielem MO–REcords w Nowym
Sączu, wydawcą płyty.

O. Fabian Błaszkiewicz SJ i Kamil Zbozień
– Moje drogi splotły się z ojcem
Fabianem cztery lata temu. Po raz
pierwszy zetknąłem się z nim podczas rekolekcji wielkopostnych
w kościółku kolejowym. Nie pamiętam, co powiedział, ale mocno mnie wkurzył. Później miałem
okazję usłyszeć go podczas mszy rezurekcyjnej w Wielką Sobotę i rozłożył mnie na łopatki. Wyszedł do
wiernych i mówi: „Mam dla Was złe
wieści. On naprawdę zmartwychwstał!”. To kazanie mocno we mnie
siedzi i wciąż motywuje do działania.
Tę myśl o. Fabian powtarza również
w audiobooku „Źródło prawdziwej
siły”, twierdząc, że w zmartwychwstaniu mamy ogromne pokłady
mocy. Tego wówczas potrzebowałem. Wcześniej Kościół wydawał mi
się smutny, dla ludzi, którzy nie
powinni odnosić sukcesów. O. Fabian był pierwszą osobą, która pokazała mi, że wcale tak nie musi być
i takim sposobem to ja stanąłem na
jego drodze.

– Słowa o. Fabiana pomagają Ci osiągać
sukces, ale sam też przysłużyłeś się do
sukcesu jezuity?
– Mogę powiedzieć, że wydawnictwo jest między innymi dziełem,
które wyrosło z nauczania o. Fabiana. Zanim go poznałem, byłem dyrektorem ds. sprzedaży w firmie oferującej tzw. instrumenty finansowe.
Kiedy dostałem awans na dyrektora
regionu, stwierdziłem, że to szczyt
mej przedsiębiorczości, że nie chcę
wchodzić w dalsze struktury firmy.
Nie widziałem dla siebie możliwości osobistego rozwoju. Postanowiłem założyć wydawnictwo, bo zawsze
otaczałem się artystami. Mój brat Arkadio, jest artystą – promuje go MO–
REcords – prawie każdy z moich znajomych na czymś gra, coś tworzy.
– A Ty?
– A ja zauważyłem, pracując
w tamtej firmie, że mam talent do
zarządzania i współpracy z utalentowanymi ludźmi. Tak na marginesie, jest ich ogromna ilość w naszym

mieście. Nowy Sącz ma gigantyczny
potencjał przedsiębiorczości, ale to
osobny temat. Obecnie robię właściwie to samo, co kiedyś, ale w innej branży, która jeszcze bardziej
mnie interesuje oraz przynosi satysfakcję. Na dodatek z ludźmi, którzy pozytywnie nakręcają. A wracając do pytania – sukces ojca Fabiana
jest przede wszystkim jego sukcesem. Niemniej jednak nasz wkład
to bardzo dobra promocja, za którą
stoi cały zespół. Wierzymy również,
że stać nas na jeszcze więcej i zamierzamy to sukcesywnie pokazywać.
Zresztą tak nazwałem też moją firmę:
M.O.R.Enterprise, co znaczy „więcej
śmiałych przedsięwzięć”. I ostatnio,
już nie pod szyldem wydawnictwa,
stworzyliśmy kolejną markę, newsource, która we współpracy z firmą Katarzyny Haloty, utalentowanej sądeckiej projektantki, niebawem
wypuści specjalną linię T–shirtów,
zaprojektowanych przez znakomitych artystów i wykonanych z najwyższej jakości bawełny. Ich przekaz
jest również chrześcijański. Ta inspiracja towarzyszy nam we wszystkich
działaniach i jest jednym z najważniejszych punktów w misji przedsiębiorstwa, nawet, jeżeli budzi czasem
kontrowersje.
– Ale to biznes, więc chyba z założenia robisz coś, co się spodoba i dobrze
sprzeda?
– Na pewno. Na naszych ubraniach mają pojawiać się motywy religijne, ale nie z hasłami: „Tylko Jezus”.
Chcemy stworzyć coś artystycznego
i subtelnego.
– Noszenie koszulek z hasłem „Tylko Jezus” to wstyd?
– To nie chodzi o wstyd. My proponujemy inny produkt. Kierujemy
go w dużym stopniu do ludzi, którzy
odeszli od Kościoła, bo na przykład
nie widzą w nim nic atrakcyjnego.
Dane z różnych wspólnot pokazują, że ludzie są w Kościele, gdy im się
źle powodzi. Wówczas Kościół może
im coś zaoferować: pocieszyć, wesprzeć. Wydaje im się, zresztą – jak
wspomniałem – sam miałem podobne odczucia, że to nie jest miejsce dla

osób, które nastawiają się na sukces.
Do nich kierujemy swoje produkty.
To nie są podrzędne rzeczy. Poza tym
dajemy alternatywę do produktów,
którymi zarzuca nas rynek. Chcemy
zaproponować coś wartościowego:
w formie, jakości i treści.
– Wiemy, do czego zainspirował Cię
pierwszy audiobook o. Fabiana „Jestem
Legendą”, a jakie słowa najbardziej uderzyły w ostatnio wydanej drugiej części?
– „Jestem Legedną” to audiobook o tym, jak wychodzić z kryzysu, i do mnie trafił właśnie w najbardziej kryzysowym momencie
– kiedy zrezygnowałem ze standardu życia dyrektora i postanowiłem postawić wszystko na jedną
kartę. Nie miałem już regularnych
dochodów, by móc pozwolić sobie
na utrzymanie samochodu, którym jeździłem, mieszkania, jakie
wynajmowałem. To momentami
mogłoby wydawać się upokarzające. „Legenda” jednak pozwoliła przetrwać mi ten najgorszy moment i nabrać sił do działania. Jeżeli
chodzi o drugą część, to byłem bardzo ciekaw, czym o. Błaszkiewicz
może mnie jeszcze zaskoczyć, bo
słuchałem go w kościółku kolejowym średnio dwa razy w tygodniu.
Niemniej jednak po raz kolejny zrobił to! Szczególnie rozważaniami
na temat sztuki przebaczania. Tego
trzeba posłuchać.
– Co dalej?
– W planach mamy kontynuację
całej serii „Jestem Legendą”. Zaczęliśmy od Józefa Egipskiego, ale
za nim przecież wiele inspirujących
postaci ze Starego i Nowego Testamentu, z których każdy jest dzisiaj
„Legendą”.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Kamil Zbozień, ur. 1983 r. w Limanowej, absolwent Wyższej
Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Jego firma została
wyróżniona w konkursie Urzędu
Miasta w Nowym Sączu "Mój sposób na biznes" w 2010r.

A

Wielkanoc jest czasem szczególnym, czasem, w którym äwi¸tujemy zwyci¸stwo Ăycia.
Niech Zmartwychwstanie PaÑskie, które niesie odrodzenie duchowe, napeÏni nas wiar¦
i spokojem, da siÏ¸ do pokonywania trudnoäci i pozwoli z ufnoäci¦ patrze© w przyszÏoä©...
CiepÏych, peÏnych radosnej nadziei äwi¦t Zmartwychwstania PaÑskiego oraz serdecznych
spotkaÑ w gronie rodziny i wäród przyjacióÏ
Ăycz¦:
Przewodnicz¦cy
Rady Miasta Nowego S¦cza

Prezydent
Miasta Nowego S¦cza

Jerzy WituszyÑski

Ryszard Nowak
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Wszystkie miejsca są fajne
Kolory

Sądeczanka Maja Sontag właśnie
wróciła z 1,5–rocznej podróży dookoła świata, podczas której odwiedziła 24 kraje na kilku kontynentach.
O jej przygodzie życia pisaliśmy jesienią 2010 r. kiedy Maja wyruszała
w świat. W styczniu dopingowaliśmy
ją, kiedy ze swoim majubaju.pl walczyła w konkursie na blog roku. Jak
opowiedzieć na jednej stronie gazety
o podróży dookoła świata? Spróbujemy. Komu będzie mało pasjonującej opowieści, może jeszcze zaglądnąć do bloga.

Kiedy wróciłam do Polski w połowie marca zauważyłam, że tu jest
szaro–buro. Bo my też chodzimy
tak ubrani, co pewnie jest praktyczne. W tropikach ludzie chodzą bardzo barwnie ubrani. Kobiety
jak motyle przyciągają uwagę, nosząc się bardzo kolorowo. Im kraj
uboższy, tym bardziej stara się dodać rzeczywistości kolorytu swoim strojem.

Dlaczego?

Czas
W zasadzie nie wiadomo, na ile
trzeba wyjechać, żeby zobaczyć
cały świat? Nie było zresztą takiego planu. Plan zakładał, żeby
świat okrążyć. Zaglądnąć w miejsca, gdzie mnie jeszcze nie było,
albo które wydawały mi się ciekawe. Okazało się, że wygodniej i taniej jest zrobić sobie dłuższą przerwę, jechać z kraju do kraju i nie
spieszyć się. Nazbierało się tego
półtora roku.

wymiarów fajności, że trudno je
do siebie porównać. Bo jak porównać Argentynę, która jest cywilizowanym miejscem i trochę europejskim, z dzikim Wietnamem, gdzie
inne są zapachy, jedzenie, ludzie,
logika myślenia. Obydwa miejsca są
fantastyczne, ale bardzo różne. Nie
było miejsca, które by mnie rozczarowało, z każdego starałam się wycisnąć najfajniejsze rzeczy.

Bagaż
Plan
„Plan jest taki, że planu nie ma”.
Z założenia miała to być samotna podróż, choć jak obliczyłam, na
różnych odcinkach towarzyszyło
mi czternaście osób. Dojeżdżali do
mnie przyjaciele albo ktoś z rodziny. Generalnie była to taka celebracja wolności. Sama sobie wszystko
organizowałam. Wiedziałam, że jeśli gdzieś mi się spodoba, to zostanę tam na dłużej. Albo jeśli ktoś do
mnie napisze – spotkajmy się w lipcu w Indonezji, to dlaczego nie? Kupuję bilet i będę tam w lipcu.

Miejsca
Wiele osób mnie pyta, gdzie
jest to najfajniejsze miejsce? Ojej,
wszystkie miejsca są fajne. Jest tyle
IA
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HG 100

I

I

Okazuje się, że nie ma różnicy czy pakujesz się na trzy tygodnie, czy na półtora roku. To jest
ten sam bagaż. Oczywiście musisz
rzeczy dokupować, zmieniać, czyli
jak to w życiu. Jeśli podróżujesz tak
długo, to ta podróż jest twoim stylem życia. W domu też przychodzi
taka sobota, kiedy cały dzień siedzisz w piżamie i nie masz ochoty nic robić. W podróży też musisz
znaleźć czas na wielkie nicnieróbstwo. Po prostu siedzisz w hotelu,
nie przebierasz się z piżamy, czytasz
książkę, albo grzebiesz w internecie. W podróży też masz obowiązki,
bo są rachunki, które musisz zdalnie zapłacić, porozmawiać z rodziną na skype, napisać zaległe listy,
albo kawałek na bloga.
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Tutaj jest życie, które kocham
i za którym przez półtora roku tęskniłam. Jednak podróżowanie jest
moją wielką pasją. Ja po prostu lubię
tak się wybrudzić, wypocić, wymęczyć. Ciągnie mnie ciekawość świata – ludzi, widoków, zapachów, ich
kuchni. Gdyby to trzeba było robić
boso i chłostać się, to pewnie też
bym to robiła. Wyruszyłam w tą
podróż, ponieważ nie wyobrażam
sobie życia tylko tu i teraz, ograniczania się do tej małej powierzchni,
która została nam dana. Czasami za
miedzą dzieją się takie fantastyczne
rzeczy, o których nie wiemy.

Internet
Podróżowałam z moim małym
komputerem i okazało się, że internet jest dostępny dosłownie wszędzie. Mam wrażenie, że w tak egzotycznych krajach jak Gwatemala
czy Honduras jest łatwiej dostępny niż w Polsce. Siedziałam sobie
po kostki w błocie, a internet hulał. Świat jest dzisiaj taki, że kiedy zgubimy się w lesie, wyciągamy
laptopa i sprawdzamy w internecie
jak wyjść z tego kłopotu. Dzisiaj nie
można się już nigdzie zgubić. Sieci
komórkowe są wszędzie, a w krajach trzeciego świata telefony komórkowe są synonimem prestiżu,
więc ludzie chodzą poobwieszani
CN-1
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telefonami. W Hondurasie zrobiłam
sobie pięciodniową wycieczkę łódką w głąb dżungli poza cywilizację.
Kładę się spać na tym końcu świata,
a tu słyszę sygnał zamykanego Windowsa z głośników.

Znajomości
To jest jedna z najważniejszych
rzeczy, dla której się podróżuje.
Kiedy podróżujesz samemu – jak ja
– stajesz się bardziej otwarty na ludzi
wokół. Otwierasz się, bo inaczej będziesz siedział sam i nie gadał z nikim,
albo odzywasz się do ludzi, do których normalnie nie miałbyś powodu
się odezwać. Czasami taka rozmowa
przechodzi w świetną znajomość.
Przywiozłam z tej podróży cudowne
przyjaźnie. Mogę śmiało powiedzieć,
że mam na całym świecie znajomych.
W tej globalnej wiosce zwanej Ziemią,
ludzie nie wymieniają się już swoimi
adresami zamieszkania, ale adresami
mailowymi. Mówią – znajdź mnie na
Facebooku.

Denga
To jest gorączka krwotoczna od
ugryzienia komara. Nie ma na to
szczepionki, ani lekarstwa. Ona
jest potencjalnie śmiertelna, ale jak
widać nie w każdym przypadku.
Moje zachorowanie było najbardziej dramatycznym momentem
podróży. Sytuacja wymknęła się
spod kontroli, nie miałam wpływu
na to, co się dzieje. Wylądowałam
w szpitalu i to był jedyny moment,
kiedy poczułam, że jestem sama.
Lekarze mogli mnie tylko nawadniać. Pewnie chciałam mieć wówczas obok siebie rodzinę i przyjaciół, ale obok łóżka stał tylko mój
plecak. Na szczęście moi znajomi
zawiadomili polską konsul w Malezji, która mnie odwiedziła i przyniosła książkę do poduszki. Choć
piszą, że to choroba śmiertelna,
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z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że to przygoda, która mi
się przytrafiła.

Pieniądze
One nie są najważniejsze, żeby
odbyć podróż dookoła świata. Najważniejsze to chcieć coś zrobić – to
jest pierwszy warunek. Kiedy słyszę od ludzi, że nie podróżują, bo to
jest drogie, to im nie wierzę. Owszem, przez dwa lata przed wyjazdem oszczędzałam na czym mogłam,
ale nigdy nie policzyłam, ile mnie ta
podróż kosztowała. Pod koniec trochę się zadłużałam, żeby ją skończyć.
Na moim ulubionym blogu „Paragon z podróży” chłopaki wspaniale pokazują, że za 30 zł można spędzić dwa tygodnie w Czarnogórze.
Powiem z całą mocą – pieniądze
nie są najważniejsze w podróżowaniu. Kiedy mój budżet się kurczył,
moja podróż robiła się jeszcze bardziej ekscytująca, bo musiałam jeździć stopem. Tak przejechałam całą
Nową Zelandię. Jest masa patentów,
by podróżowanie było tanie. Wiele
dni przeżyłam za 10 zł.

Bezpieczeństwo
Wiele osób się dziwi – kobieta
sama w podróży dookoła świata?
Nasłuchałam się mnóstwo mrocznych historii o innych podróżnikach. Najczęściej jednak ludzie sami
pakują się w kłopoty. Zachowują się
tak irracjonalnie, iż z góry wiadomo, że dana historia nie miała prawa skończyć się szczęśliwie. Nauczyłam się prosić ludzi o pomoc.
Jeśli była sytuacja, w której czułam
się niepewnie, podchodziłam do
pierwszej z brzegu osoby i prosiłam
o pomoc. 99,9 procent ludzi jest dobrych i chcących pomóc.
Notował (MOL)
Wykorzystano fragmenty wywiadu
dla Regionalnej Telewizji Kablowej
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Ważny temat

Przed majestatem
śmierci
Żona nie potrafiła pogodzić się z chorobą nowotworową męża. Była zrozpaczona. W tak trudnej dla siebie
i partnera sytuacji usłyszała od pani
Dominiki słowa w pierwszej chwili
nie do pojęcia : „Proszę być przy nim.
To będą najpiękniejsze chwile w waszym życiu”. Zrozumiała je dopiero
po śmierci męża.
Dominika Kroczek i Helena Haba,
emerytowane pielęgniarki z ponad 30–letnim stażem pracy, od 12
lat są wolontariuszkami Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie
Hospicjum, które opiekuje się terminalnie chorymi, głównie na nowotwory. Niezwykle oddane swoim podopiecznym i ich rodzinom.
Są z nimi do ostatniej chwili.

***
Scenariusz prawie zawsze taki
sam: diagnoza, niedowierzanie,
bunt, walka o życie, próba pogodzenie się z losem…
– Najczęściej wówczas wchodzimy do domu chorego, czyli w momencie, kiedy jego stan jest już
bardzo ciężki – mówi Helena Haba.
– Rodzina z braku umiejętności
nie potrafi poradzić sobie ze specjalistyczną opieką, potrzebują fachowego wsparcia. Mogliby oddać
chorego do szpitala, ale w takich
sytuacjach radzimy, by pozostał
w domu. By mógł godnie umrzeć.
Obie panie pracowały w szpitalu. Widziały, w jakich warunkach
ludzie odchodzą.
– W kilkuosobowej sali jedno
łóżko zasłania parawan. Obok dochodzi gwar rozmów pacjentów,
których właśnie ktoś odwiedził,
w tle jeszcze telewizor. Za parawanem cisza, ból i samotność . To nie
jest godna śmierć i nigdy się z tym
nie pogodzę – mówi pani Dominika.

***
Wolontariuszki dla swoich podopiecznych zawsze znajdą czas.
Bywa, że w środku nocy z łóżka
wyrwie ich telefon od rodziny chorego. Jadą na miejsce, choć nikt nie
zapłaci im za wizytę ani nie zwróci
za dojazd. Podają kroplówki, które mogą uśmierzyć ból choremu,
pomagają jego bliskim przygotować się na odejście. Czasami alarmy są fałszywy. Ale nie dla wolontariuszek. Nawet, jeśli chory chciał
tylko porozmawiać, poczuć obecność i zainteresowanie, nieprzespana noc była tego warta.
– Obecność pani Dominiki
w naszym domu była niesamowicie krzepiąca. To nie tylko osoba
kompetentna – z którą swoje decyzje konsultowali sami lekarze
przychodzący do mojego ojca – ale
i pełna wiary. Otoczyła tatę opieką pielęgniarską i duchową. Modliła się z nami, gdy umierał i – co

Dominika Kroczek

Helena Haba

dla mnie było ogromnie wzruszające – towarzyszyła w jego ostatniej drodze – opowiada Marek
Krzemień.
Jego ojciec o swojej chorobie dowiedział się w styczniu. Rodzina
miała nadzieję, że uda się podjąć leczenie. Tydzień temu, w czwartek,
w dzień, w którym miał umówioną
wizytę w specjalistycznym szpitalu
w Gliwicach, odbył się jego pogrzeb.

powiedziałam: „Bądź przy nim. To
będą najpiękniejsze chwile w waszym życiu” – opowiada pani Dominika. – Po jego śmierci, podeszła do mnie i wyznała: „Miałaś
rację. Nigdy wcześniej nie byliśmy
tak dla siebie bliscy”. Nasza pamięć jest wybiórcza i szybciej zapominamy rzeczy złe, a sięgamy
do miłych wspomnień. Paradoksalnie nawet choroba i śmierć bliskiej nam osoby może takie rodzić.

***
– Czasem zdarzają się cuda
i choroba ustępuje. Niekiedy trwa
to tylko miesiąc, niekiedy lata. Zawsze powtarzamy, że to czas dany

Czy sprawiedliwe jest,
aby młody chłopak
kilka tygodni po ślubie
dowiadywał się, że jest
chory na raka?
od Boga na uporządkowania życia
– mówi pani Helena.
Życia, które dla wielu wydawać
się może strasznie niesprawiedliwe.
Bo czy sprawiedliwe jest, aby młody
chłopak kilka tygodni po ślubie dowiadywał się, że jest chory na raka?
– Wiele spraw, których doświadczamy, może nam się takimi wydawać, ale one nas umacniają i są dla nas łaską. Walka
o życie tego młodego mężczyzny
trwała pięć lat. Jego żona, gdy odchodził, była zrozpaczona, ale pełna pokory wobec majestatu śmierci – opowiada pani Dominika.
Doświadczenie wolontariuszek
pozwala na wypowiadanie słów,
które dla rodzin chorych w pierwszej chwili mogą być nie do pojęcia.
– Pamiętam, jak jednej
z pań, której mąż zachorował,

***
Bycie blisko chorego, to największy dar, na jaki może liczyć.
Wolontariuszki ubolewają, że coraz
mniej osób stać na bezinteresowną
pomoc. Na początku w Towarzystwie Przyjaciół Chorych działało ok. 100 wolontariuszy, teraz aktywnych jest 10.
– Codziennie wieczór pytam
samą siebie, co zrobiłam dziś dla
drugiego człowieka. Chyba źle bym
się czuła, gdybym miała stwierdzić:
To był pusty dzień – mówi pani Helena. – A często tak niewiele trzeba. Wystarczy wizyta, trzymanie za
rękę i modlitwa. Zwyczajne gesty.
W podobnym tonie wypowiada się pani Dominika. Nie potrafi zrozumieć, że można tracić czas
na bezproduktywne siedzenie na
gadu–gadu czy czacie przed komputerem. – Kiedy o tym myślę, szkoda
mi ludzi. Nie pozwólmy, by technika przysłoniła nam bliskość drugiego człowieka – mówi. Z apelem
zwraca się szczególnie do młodych
pielęgniarek.
– W pewnym momencie człowiek wypala się zawodowo. Mocno angażujemy się w naszą pracę.
Nie potrafimy wyjść od chorego
i zapomnieć o nim, aż do następnej wizyty. Tak się nie da – mówią
wolontariuszki. Udzielają wsparcia, ale same po pewnym czasie tego
wsparcia również oczekują.
KATARZYNA GAJDOSZ
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Sprawy i ludzie

Dzieci dają nieśmiertelność
niepełnowartościowym mężczyzną – mówi Andrzej Basiaga.
– Męskość przejawia się przede
wszystkim przez wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Ponadto, jeśli za wszelką cenę pary
chcą mieć dziecko drogą naturalną, przy różnych zabiegach medycznych zaczynają gubić siebie.
Zanika ich spontaniczność, a więzi, które łączą małżonków, mocno
się poluzowują.

Skąd się biorą dzieci?

Kasia jest indywidualistką, Antek - przyjacielem wszystkich, a Wojtek lubi tupnąć nogą. Zapytani, skąd się biorą
dzieci, odpowiadają: można je urodzić albo adoptować.
– W ośrodku adopcyjnym powiedziano nam, że tym razem
wniosek też powinniśmy złożyć do
nieba, bo już mamy dwójkę, a niektórzy rodzice nie mają żadnego
dziecka – wspomina pani Magda.
Kilka miesięcy później okazało
się, że jest w ciąży.
– W niebie wniosek rozpatrzyli pozytywnie. Teraz mamy trójkę, tak jak chcieliśmy – śmieje się.

Męskość to odpowiedzialność

– Kiedy słyszę kobietę mówiącą,
że nie może być matką, zaczynam
się śmiać. Mam na to zawsze taką
samą odpowiedź. Być może nie
możesz urodzić, ale matką możesz
być zawsze – mówi Magdalena Basiaga, która wraz z mężem Andrzejem wychowuje trójkę dzieci. Dwójkę adoptowanych i jedno z… nieba.

Złożyli wniosek do nieba
Basiagowie starali się o dziecko
wiele lat. Bez efektu. Postanowili
jednak nie dać za wygraną. Z jednej
strony cały czas korzystali z kosztownego i długiego leczenia, z drugiej złożyli wniosek do sądeckiego
ośrodka adopcyjnego.
– Dla nas było ważne, aby mieć
dziecko. Natomiast, czy ja to dziecko urodzę czy adoptuję, to była
sprawa drugorzędna. Matką mogę
być zawsze.
I przyszła długo oczekiwana
wiadomość. Państwo Basiagowie
otrzymali zgodę na adopcję dziecka. Kasia miała dwa miesiące, kiedy trafiła do rodziny. W niedługim

czasie zaadaptowano również Antosia. Ponieważ marzeniem rodziny Basiagów była trójka dzieci,
złożyli kolejny wniosek o adopcję.
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Kasia i Antoś mają świadomość, że są adoptowani. Ten
temat jest często poruszany
w domu Basiagów. Ich zdaniem
adopcja nie powinna być kwestią
wstydliwą.
– To błędne i stereotypowe myślenie, jeśli ktoś twierdzi, że skoro nie mogę mieć dzieci, jestem

A

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!

Kasia, Antoś i Wojtek traktują
adopcję jako rzecz naturalną. Zapytane, skąd się biorą dzieci, odpowiadają: – Można je urodzić albo
adoptować.
Pani Magda nie osądza matek,
które zostawiają swoje maluchy.
– Moim zdaniem mało mówi
się o tym, że kobieta, która oddaje
dziecko, tak naprawdę nie robi nic
złego. Są różne, czasem trudne okoliczności, które ją do tego zmuszają – przyznaje. – Kiedy Antoś i Kasia skończą 18 lat będą mieli prawo
uzyskać od ośrodka adopcyjnego informację o swoich biologicznych rodzicach. I ja to doskonale rozumiem.

Być dobrą matką i ojcem
Każda rodzina, która stara
się o adopcję, musi przejść cały
ciąg procedur i spełniać wiele
warunków.
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– Najpierw jest diagnoza, następnie spotkania z psychologami i potem wywiad środowiskowy
– mówi Henryk Leśniara, dyrektor ośrodka adopcyjnego w Nowym
Sączu. – Rodzina musi przejść 40–
godzinne szkolenie. Po nim następuje okres oczekiwania na dziecko. Bywa różny. Szukamy dziecka
w całej Polsce.
W domu Basiagów nie ma podziału na dzieci adoptowane czy
urodzone.
– Nieraz złapałam się na tym,
że zastanawiam się, dlaczego Kasia jest taka wysoka, skoro ja taka
mała. Dopiero później dociera
do mnie, że córka ma inne geny
– śmieje się pani Magda. – Rozróżniam moje dzieci tylko po imieniu.
Dla małżeństwa Basiagów każdy
czas spędzony z dziećmi jest bezcenny. Są wspólne spacery, zabawy, zakupy czy nawet gotowanie.
– Bez dzieci życie byłoby smutne. Wszystko może się znudzić, ale
dzieci nigdy – mówi Andrzej Basiaga.
Mężowi wtóruje pani Magda:
– Mój brat kiedyś powiedział, że
gdy ma się dzieci, człowiek staje się nieśmiertelny. Droga do
macierzyństwa może być różna.
To czy jest to ta sama krew czy
geny, nie ma znaczenia. Ważne jest, aby po prostu być dobrą
matką czy ojcem.
MONIKA CHROBAK
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Świąteczna lektura

Dobre serce mam
A L FA B E T JANO FROHLICHA, słowackiego piłkarza, kapitana Sandecji
byli ze mnie dumni i po części
chyba mi się to udało.

jak ambicja – stawiam ją na
pierwszym miejscu, zdrowa
ambicja to ważna cecha piłkarza,
ważniejsza może od umiejętności
i talentu.

A

jak Plavnica – tam chcę pograć jeszcze amatorsko jak
skończę karierę.

P

jak Bełchatów – miłe wspomnienia! Zadebiutowałem
tam w ekstraklasie, może krótko
tam grałem, ale zostawiłem po sobie dobre wrażenie i uważam, że
wykonałem dobrą robotę. Jeszcze
mnie tam pamiętają.

B

R
S

jak cechy najważniejsze
– może ktoś się śmiać, bo
trudno siebie oceniać, ale uważam, że jestem skromny, nie wychodzę przed szereg, szanuję innych, od siebie wymagam dużo.
Dobre serce mam.
jak dzieci – mój największy sukces. Marko urodził się
w 2005 roku, Michał w czerwcu
skończy trzy lata. W piłkę kopią,
ale nic na siłę, nie mam zamiaru
naciskać, żeby zostali piłkarzami,
choć młodszy może ma do tego
większą smykałkę.

D

jak edukacja – jestem po maturze, chodziłem do szkoły
w Preszovie i jestem z wykształcenia budowlańcem.

E

jak fani i forma – nigdy nie
miałem problemów z kibicami.
Oni mnie napędzali do dobrej gry,
a ja ich napędzałem do dopingu,
w dwie strony to działa. Oczywiście różne są sytuacje, ale generalnie wszędzie, gdzie grałem, kibice mnie szanowali i ja ich szanuję.
Od 13 lat gram w Polsce i w każdym klubie rozgrywałem około 30
spotkań w sezonie. Nie wiem, ile
jeszcze pogram, ale dobre przygotowanie i brak kontuzji sprawiają, że mogę jeszcze coś zespołowi
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FOT. SANDECJA.COM.PL

C

dać. Sandecja to mój ostatni klub
i tu skończę zawodową karierę,
a w Plavnicy amatorsko jeszcze
kiedyś pokopię.
jak gotowanie – mistrzem nie
jestem, ale poza herbatą i jajecznicą umiem jeszcze coś zrobić,
choćby kurczaczka z ryżem. Żona
dobrze gotuje, więc w kuchni sobie nie przeszkadzamy.

G

jak hobby – lubię spędzać czas
z dziećmi, odpoczynek z rodziną to moje ulubione zajęcie,
gdy nie jestem w pracy.

H

jak idol – Paolo Maldini, który
niedawno skończył grać i Laurent Blanc francuski stoper – dla
mnie ideał obrońcy, który na boisku myśli za drużynę i od niego
wszystko się zaczyna.

I

J

jak Jan – dziadek był Jan, ojciec był Jan i ja jestem Jan.

Postanowiliśmy zerwać z tą tradycją, stąd imiona synów.
jak Kolejarz Stróże – dobrze
wspominam ten klub i myślę, że przez rok czasu udowodniłem, że przyszedłem tam pomóc.
Nie mam sobie nic do zarzucenia, grałem na 100 procent swoich możliwości. Uważam pobyt za
udany i to dla obu stron. Wtedy
w Stróżach zaczynała się poważna piłka, pomogłem budować zespół, ale na boisku też broniłem
się dobrą grą.

K

jak Lubovnia – Stara Lubovnia
to tylko miejsce urodzenia , ale
moje ukochane miejsce na ziemi
to Plavnica. Tam mieszkam, tam
mam najbliższą rodzinę, stamtąd
dojeżdżam do Nowego Sącza i na
pewno tam zostanę.

L

M

jak mecz – najważniejszy dzień w tygodniu,

najważniejsze dni w życiu zawodowego piłkarza. Po to ciężko się trenuje, by w meczu,
który jest świętem dać z siebie
maksimum. Po to, żeby nawet,
kiedy nie wyjdzie, nie mieć
pretensji, że robiło się coś na
pół gwizdka.
– jak Nowy Sącz – drugi dom,
masa znajomych, miejsce pracy i wiele sympatii. To już tak trwa
od 1999 roku. Potem, nawet jak
wracałem z Bełchatowa, zawsze,
miałem do kogo wstąpić i u kogo
się zatrzymać.

N

jak ojciec – tata nigdzie nie
grał, nie wychowałem się
w sportowej rodzinie, ale nauczył
mnie pokory wobec życia, bo
w domu się nie przelewało. Wyniosłem z domu szacunek do ludzi
i ciężkiej pracy. Zdecydowałem się
na grę piłkę, ale zawsze chciałem,
cokolwiek będę robił, by rodzice

O

jak rodzina – najważniejsza,
patrz dzieci.

jak samochody – podchodzę do tematu praktycznie
i bez emocji, a nawet staromodnie. Pierwsze auto kupiłem, kiedy
miałem 25 lat. To był renault megane, potem był opel vectra, a dziś
jest siedmioletni mercedes kombi. Staruszek taki jak ja. Przyzwyczajam się do rzeczy. Nie przywiązuję wagi do tego, by jeździć super
bryką, nie lubię być na pierwszym
planie.
jak trener – trzeba lata się
szkolić, mam instruktora, ale
nie wiem, jak życie się potoczy.
Papiery trzeba robić, bo chcę zostać przy piłce, ale nie mam teraz na to czasu. Sandecja to klub
na dorobku i pomagam tu jako dyrektor sportowy, a przecież jeszcze równocześnie gram. Może
przyjdzie czas na papiery trenera. Wiem na pewno, że przy piłce zostanę.

T

jak urlop – jestem domatorem i wolne spędzam w domu.
Może ktoś nie uwierzy, ale byłem
tylko raz na urlopie w Tunezji razem z żoną Marcelą i chłopcami.
Najlepiej odpoczywamy w domu.

U

jak zakupy – od lat robię je
w Polsce. Zarabiam w złotówkach i wydaję złotówki. Jestem
cały czas w Polsce, zresztą dużo
Słowaków tu kupuje, bo jest trochę taniej i nieco większy wybór.
Spisał (KW)

Z

A

Wielkanocne Święta niechaj w Państwa domach
rozgoszczą się Zmartwychwstania blaskiem
i spokojem, Niech Państwa serca
przepełnia nieustannie miłość,
radość i nadziei treść!

Długo oczekiwana książka
już w sprzedaży
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Wesołych Świąt!
Życzy
Firma Vidok

ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Księgarnia Internetowa

Kup Teraz

www.novasandec.pl

Święta w 3D!

Telewizor za 185 zł miesięcznie!
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w zestawie
Harry Potter
i Insygnia Śmierci
podstawa monolityczna dostępna opcjonalnie

film Blu-ray Disc™ 3D
o wartości 126 zł
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Promocja ważna 5.04.2012 r. lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych, szczegóły u sprzedawców.
„Sony”, „make.believe”, „Sony Centre”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.

33–300 Nowy Sącz
ul.Dojazdowa 20
tel. 18 4441144
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FOT. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNICA ZDRÓJ

Hokejowe MŚ Dywizji IB Krynica-Zdrój

Powtórka z historii
Zaczynająca się za dziesięć dni impreza nie jest pierwszą tej rangi pod
Górą Parkową. Hokejowe Mistrzostwa
Świata w Krynicy-Zdroju, które rozegrano w 1931 roku, były sportowym
i organizacyjnym sukcesem.
Krynica miała naturalne lodowisko
ze sztucznym oświetleniem i zegarem, trybunami, z których część
znajdowała się pod dachem i miała centralne ogrzewanie. Tuż obok
do dyspozycji drużyn oddano lodowisko treningowe wyposażone
w kabiny dla zawodników. Każdy z nich miał swój boks oznaczony tabliczką z nazwiskiem. Miasto
też przygotowało się na imprezę,
a gości witały lodowe rzeźby podświetlone lampami elektrycznymi.
Akcja propagandowa prowadzona kanałami sportowymi i dyplomatycznymi doprowadziła do tego
że Mistrzostwa Świata w Krynicy
stały się ogromną imprezą, a największą sportową atrakcją tych mistrzostw, a jednocześnie sukcesem

organizatorów, był udział hokeistów Kanady i USA. W turnieju
wystartowało 11 drużyn. Obok faworytów zza oceanu wystąpiły ekipy Anglii, Austrii, Czechosłowacji,
Francji, Rumunii, Węgier, Włoch,
Szwecji i Polski.
Polacy do MŚ przygotowywali się na specjalnym zgrupowaniu
w Katowicach, którym kierował
kapitan Henryk Reyman. Trenerem
Polaków był Kanadyjczyk Harold
Farlow, a jego asystentem Władysław Wiro–Kiro. Na MŚ powołano reprezentację 15 zawodników
większość z klubów warszawskich,
lwowskich i wileńskich.
Po porażce w pierwszym meczu
z Czechosłowacją 4:1, by awansować do dalszych gier, Polska musiała wygrać z Francją. Biało–czerwoni byli faworytami, a po horrorze
i dwóch dogrywkach zwyciężyli
2:1, uchylając sobie furtkę do fazy
finałowej, gdzie czekały mecze ze
Szwecją, Kanadą, USA, Austrią i ponownie Czechosłowacją. Polska

kapitalnie rozpoczęła II rundę turnieju i sensacyjnie pokonała faworyzowanych rywali 2:0. Kolejny mecz z mocną Kanadą Polacy
co prawda przegrali 3:0, ale walczyli jak równy z równym. Dobre
występy naszych hokeistów nieco
ich uśpiły, co odbiło się w meczu
z Austrią – przegrali 2:1. Obudzili się dopiero w spotkaniu z renomowaną reprezentacją USA, przegrywając tylko 1:0. W ostatnim dniu
turnieju w niedzielę 8 lutego rozegrano dwa atrakcyjne decydujące o najwyższych stopniach podium mecze Kanady z USA i Polski
z Czechosłowacją.
Stadion okazał się za mały dla
pomieszczenia wszystkich widzów, z których kilkuset przybyło z Czechosłowacji, by dopingować najlepszego wówczas
hokeistę Europy Pepiego Malecka. Mecz był twardy i brzydki,
a publiczność zachowywała się
mało sportowo. Doszło do tego, że
kiedy sędzia usunął z lodowiska

Polaka, na lód poleciał kalosz,
który długo leżał na środku, aż
usunął go poza bandę słynny
Pepi Malecek. Bezbramkowy remis okazał się najkorzystniejszy
dla Austrii, której przypadł tytuł mistrza Europy (rozgrywane
w ramach MŚ). Polska musiała

zadowolić się wicemistrzostwem
starego kontynentu, a tytuł mistrza świata zdobyła Kanada.

Wykorzystano fragmenty „Historii
Polskiego Hokeja”, W. Zielenkiewicza
oraz „Śladem hokejowego krążka”
W. Domańskiego
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Hokejowe MŚ Dywizji IB Krynica-Zdrój

FOT. WWW.GKSTYCHY.COM

To będą przełomowe
mistrzostwa

Grzegorz Pasiut
Stawką Mistrzostw Świata
Dywizji I B w Krynicy (15–21
kwietnia) będzie awans na bezpośrednie zaplecze Elity, czyli 16
najlepszych reprezentacji świata. Z krynickiego turnieju do
Dywizji I A awansuje tylko jedna drużyna. Stamtąd tylko krok
do światowej ekstraligi, bowiem
Dywizja I A liczy tylko sześć
drużyn. Podczas mistrzostw tej

dywizji dwie awansują, dwie
spadają. W Krynicy–Zdroju
oprócz naszej narodowej reprezentacji zagrają ekipy z Litwy,
Holandii, Rumuni, Korei Południowej i Australii.
Mistrzostwa Świata wracają do Krynicy po 82 latach. Ktoś
powie, że wtedy pod Górę Parkową przyjechały najlepsze ekipy świata z Kanadą i reprezentacją USA na czele, a teraz to tylko
światowa trzecia liga.
– To dla nas nie ma znaczenia – zaznacza burmistrz Krynicy Zdroju Dariusz Reśko. – Gra
nasza reprezentacja z orzełkiem na piersi i ten turniej to
ma być punkt zwrotny jeśli chodzi o naszą reprezentację. Jestem pewien, że kadra w Krynicy zacznie marsz do najlepszej
szesnastki. Dużo będzie się działo również poza lodowiskiem.
W czasie turnieju mamy dwa dni
przerwy. Na ten czas dla naszych
gości i kibiców miasto przygotowało ciekawą ofertę kulturalną.

SMS
Parada sław
na deptaku
W uzdrowisku podczas mistrzostw zaroi się od bardzo ważnych osób. Jedna
z najbardziej rozpoznawanych dziennikarek świata, przyjaciółka Michaela
Bloomberga i Donalda Trumpa, pierwsza dama amerykańskiej telewizji Rita
Cosby będzie paradować po Krynicy różowym cadillakiem z 1973 r. Najważniejsze osoby z Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie – IIHF będą
przechadzać się po deptaku w towarzystwie minister sportu Joanny Muchy. Prezesem PZHL Zdzisław Ingielewicz w towarzystwie prezesa KTH
Henryka Czarnego będzie zachwalał
Krynicę–Zdrój ambasadorom państw
biorących udział w mistrzostwach.
W Krynicy pojawi się Mariusz Czerkawski postać, której kibicom hokeja przedstawić nie trzeba, będzie Przemysław Saleta pasjonat sportów walki
i motocykli oraz Marcin Urbaś złoty medalista Mistrzostw Europy w biegu na 200 metrów ( jego rekord Polski
nadal jest nie pobity). Galerię barwnych
postaci sportu uzupełni Tomasz Kowal.
Łowcy autografów będą mieli co robić.
(ICE)

W jakim składzie zagramy
W kadrze powołanej na zgrupowanie przed mistrzostwami świata znalazło się aż czterech wychowanków KTH. Trzech z nich
reprezentuje dziś GKS Tychy
(Grzegorz Pasiut, Jakub Witecki
i Radosław Galant), a najmłodszy
z powołanych do kadry Bartłomiej Pociecha gra w juniorskim
zespole czeskiego HC Vitkowice. 20 zawodników to absolwenci Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Sosnowcu. Jeszcze 7 i 8 kwietnia kadra zagra sparingi z Węgrami i będzie to ostatni sprawdzian
formy przed turniejem. Na same
mistrzostwa kadra zostanie okrojona do 22 graczy.
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Wybrańcy trenera
Wiktora Pysza:
BRAMKARZE
Przemysław Odrobny (Ciarko PBS
Bank Sanok), Rafał Radziszewski
(Comarch Cracovia Kraków), Kamil
Kosowski (JKH GKS Jastrzębie).
OBROŃCY
Marian Csorich, Michał Kotlorz (GKS
Tychy), Maciej Sulka (MMKS Podhale Nowy Targ), Patryk Wajda (Comarch Cracovia), Adrian Labryga, Mateusz Rompkowski (JKH GKS
Jastrzębie), Patryk Noworyta, Jerzy Gabryś, Miroslav Zatko Szymon
Urbańczyk (Aksam Unia), Pawel

Dronia, Zoltan Kubat (Ciarko PBS
Bank Sanok), Bartłomiej Pociecha (HC Vitkovice), Adam Borzęcki
(Schwenninger Wild Wings).
NAPASTNICY
Leszek Laszkiewicz, Damian Słaboń,
Piotr Sarnik (Comarch Cracovia),
Marcin Kolusz, Krzysztof Zapała,
Krystian Dziubiński, Tomasz Malasiński, Dariusz Gruszka (Ciarko PBS
Bank Sanok), Mikołaj Łopuski (Aksam Unia), Maciej Urbanowicz, Mateusz Danieluk (JKH GKS Jastrzębie),
Grzegorz Pasiut, Jakub Witecki, Radosław Galant (GKS Tychy), Damian
Kapica (HC Ocelari Trinec), Jarosław
Rzeszutko (Gothiques d’Amiens).

Wschodząca gwiazda
Australijczyk Nathan Walker ma dopiero 17 lat, a już interesują się nim
skauci klubów NHL. Pochodzący z Sydney młodzian gra w czeskiej
ekstraklasie w barwach H.C. Vitkovice. Walker w tym sezonie strzelił
dla seniorskiego zespołu z Czech kilka bramek i od razu znalazł się na
szóstym miejscu przygotowanej przez centrum skautingu NHL listy
zawodników z pola grających w Czechach, na których warto mieć oko
w kontekście przyszłorocznego draftu. Na MŚ II Dywizji w Melbourne
wychowanek Sydney Ice Dogs mocno przyczynił się do pierwszego
miejsca swojej reprezentacji i awansu na krynickie MŚ. Warto dodać, że
pojedynek Polska – Australia (19 kwietnia) będzie pierwszym w historii
naszego hokeja. Nathan Walker zagra z numerem 14.

TERMINARZ MŚ DYWIZJI IB
Hala Lodowa, Krynica–Zdrój, ul. Park Sportowy 5
DATA
15.04.2012

16.04.2012

18.04.2012

19.04.2012

21.04.2012

GODZ

MECZ

13:00

AUSTRALIA – KOREA D.

16:30

RUMUNIA – HOLANDIA

20:00

LITWA – POLSKA

13:00

HOLANDIA – AUSTRALIA

16:30

KOREA PD. – LITWA

20:00

POLSKA – RUMUNIA

13:00

KOREA – RUMUNIA

16:30

AUSTRALIA – LITWA

20:00

POLSKA – HOLANDIA

13:00

LITWA – RUMUNIA

16:30

HOLANDIA – KOREA PD.

20:00

POLSKA – AUSTRALIA

13:00

HOLANDIA – LITWA

16:30

RUMUNIA – AUSTRALIA

20:00

KOREA PD. – POLSKA

17.04 i 20.04 – przerwa w turnieju
Kibice mogą kupić zarówno karnet, który upoważnia do wstępu na wszystkie mecze mistrzostw, jak i bilety na poszczególne spotkania. Sprzedaż wejściówek prowadzi portal KupBilet.pl. Karnet całodniowy, który daje wstęp na wszystkie mecze
danego dnia kosztuje 30 zł, karnet na 15 meczów, czyli całe mistrzostwa to wydatek 100 zł. Bilet na pojedyncze spotkania kosztuje 20 zł (normalny) i 10 zł ulgowy.
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Sport

Co w trawie piszczy
KO M E N T U J E
DLA NAS

Damian Szczerba,
współtwórca i redaktor
portalu futbolopolis.pl

P

oprad Muszyna i Limanovia nie mogą tej wiosny odpalić. Obydwa
kluby mają aspiracje, by awansować do drugiej ligi, ale na razie wygląda to kiepsko. Ostatnie
remisy zatrzymały zespoły w tabeli. Limanovia ma już 7 punktów straty do lidera. Zespoły trenerów Bańkosza i Tajdusia
chcąc utrzymać kontakt z czołówką muszą pokusić się o trzy
punkty w świąteczny weekend.
Trudniejsze zadanie przed Popradem, który podejmie na własnym boisku lidera Szreniawę Nowy Wiśnicz (sobota godz.
12.). Limanovia też gra u siebie
z Beskidem Andrychów (sobota godz. 16). Obydwa spotkania
warte polecenia.
W IV lidze ładnie zaprezentowała się Grybovia, pokonując Barciczankę 2:1 i z ciekawością czekam na mecz zespołu

z Grybowa z Bocheńskim, który w lidze współlideruje z rezerwami Sandecji i Tuchovią. Warto
dodać, że Grybovia ma w składzie Kamila Szewczyka z Tęgoborzy. Tym młodym bramkarzem interesował się Kolejarz
Stróże. Drzemie w nim spory
potencjał, skoro interesował się
nim Przemysław Cecherz, sam
kiedyś bramkarz.
Aura sparaliżowała rozgrywki w ostatniej kolejce ligi V. Udało się rozegrać tylko dwa spotkania. Kobylanka rozbiła Zuber aż
8:1, ale beniaminek do rozgrywek przystąpił mocno osłabiony.
Glinik pokonał Jordan Jordanów
5:3, choć przegrywał już 1:3.
W najbliższej kolejce Poprad
Rytro będzie miał okazję zadebiutować na swojej nowej płycie
odbudowanej po ostatniej powodzi. W Rytrze na nową murawę chuchają i dmuchają, bo
w tej rundzie wszystkie mecze będą grać u siebie. Mają więc
szansę opuścić dolne rejony tabeli. Derbowy mecz Popradu
z Sokołem Stary Sącz w sobotę
o godz. 15.
(BOG)

Krynickie Diabły z brązowym medalem
W minioną sobotę zakończyły się rozgrywki Małopolskiej Amatorskiej Ligi
Hokejowej. Do finałów przystąpiły cztery najlepsze drużyny z sezonu
zasadniczego tj. Podhale Nowy Targ,
Wojownicy Oświęcim, Krynickie Diabły oraz drużyna Górali Nowy Targ.
W pierwszym półfinałowym meczu
rywalem kryniczan był lider ligowej
tabeli, a zarazem gospodarz turnieju,
czyli drużyna Wojowników Oświęcim. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia. Dla wyłonienia

Pobiegnie nie
tylko dla siebie

Rafał się żeni!

Kamil Nowak, amator biegania ze
Starego Sącza, 22 kwietnia weźmie
udział w XI Maratonie Krakowskim.
Pierwszy w życiu maraton Kamila nie będzie zwykłym biegiem. Zawodnik wyznaczył sobie dwa cele
– przebiec 42.195 metrów z jak najlepszym wynikiem i skutecznie pomóc niepełnosprawnym ruchowo.
Z tą myślą stanął w drzwiach Stowarzyszenia Sursum Corda, deklarując
pomoc. Poprzez udział w maratonie,
powstał pomysł wsparcia powstającej przy stowarzyszeniu niekomercyjnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Wykorzystując platformę
internetową DoMore.pl biegacz postanowił zebrać 1.000,– zł na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego, który zasili
wypożyczalnię. Za te pieniądze można kupić rotor elektryczny do rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami ruchu kończyn.
– Jestem sprawny i mogę biegać,
chcę przebiec swój pierwszy maraton
i pomóc chorym i niepełnosprawnym
– mówi Kamil Nowak. – Dzięki sprzętowi, na który, mam nadzieję, uda się
zebrać datki, ktoś mający kłopoty ruchowe będzie mógł się odpowiednio
rehabilitować i będzie sprawniejszy.
Akcję sportowca można wspomóc, wpłacając dowolną kwotę na
wyżej wymieniony cel za pośrednictwem platformy www.domore.pl/
beta/view/p/akcja/12079190. Więcej informacji o powstającej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na w
ww.sc.org.pl/wypozyczalnia.

K A R I E R A . Dwa lata temu postawił wszystko na jedną kartę i pojechał do Holandii. W najsłynniejszym
klubie i szkole kickbokserskiej w Europie – amsterdamskim Mike’s Gym
– był pierwszym Polakiem i jednym
z pierwszych zawodników z Europy Wschodniej. Dzisiaj jest najlepszy w Polsce, a trening w Amsterdamie to dla niego chleb powszedni. Za
chwilę możemy go oglądać na ringu w Sydney, Rio de Janeiro czy Petersburgu. 1 maja miał walczyć na
gali w Portugalii, ale musiał odmówić. Rafał Dudek się żeni.
Kiedy zdobył tytuł zawodowego
mistrza Polski w swojej kategorii wagowej ( do 75 kg) stwierdził,
że w Polsce już niewiele się może
nauczyć. Postanowił spróbować sił
w najlepszym w Europie klubie.
W Mike’s Gym w Amsterdamie.
– To tak jakby polski piłkarz był
na testach w Barcelonie – wspomina sądecki kickbokser.
Przegrał walkę, ale zaprezentował się na tyle dobrze, że Mike
Passenieren, czyli szef wszystkich
szefów go zapamiętał. Wyjazd do
Holandii organizator gal sportów
walki Angels of Fire Tadeusz Kopczyński. Ten dług wdzięczności
stara się teraz spłacić. Dlatego choć
w Polsce i z rodakami walczy już
bardzo rzadko, wystąpi na tegorocznej Angels oF Fire w Płocku.
– Jeśli chodzi o walki to trwa
mały impas, bo w Polsce nikt już

nie chce ze mną walczyć, przynajmniej nie za satysfakcjonującą mnie gażę. Na świecie nie
jestem jeszcze aż tak znany, by jakaś gwiazda ryzykowała ze mną
porażkę – przyznaje Rafał Dudek. – Poza tym stawki proponowane w Polsce są śmiesznie
niskie. Mam swoją cenę: ponad
sto stoczonych walk w K–1, zawodowy pas mistrza Polski. Nie
muszę za parę groszy walczyć
z każdym, kto chce. Mam taki

zwycięzcy konieczne były rzuty karne, w których 2:1 lepsi okazali się
gospodarze. Wojownicy Oświęcim
– Krynickie Diabły 2:1 (1:0), (0:1),
(0:0), rzuty karne (2:1). Do walki
o brązowy medal Krynickie Diabły
przystąpiły z drużyną Górali z Nowego Targu. Mimo iż początkowo to Górale objęli szybkie prowadzenie kryniczanie nie dali za wygraną i powoli, ale
sukcesywnie starali się odrabiać straty. Ostatecznie w trzeciej tercji w sposób zdecydowany rozstrzygnąć konfrontację na swoją korzyść. Krynickie

komfort, że mogę czekać na ciekawe propozycje.
Mike,s Gym współpracuje z potężną organizacją It’s Showtime,
która organizuje największe imprezy kickbokserskie na świecie.
To właśnie dzięki Passanierenowi zadebiutował na gali organizowanej przez Holendrów w Atenach. Porażka z bardzo mocnym
przeciwnikiem Chahidem Ouladem El Hadji z Maroka nie zatrzymała jego kariery.

Diabły – Górale Nowy Targ 6:3 (1:3),
(1:0), (4:0)
Krynickie Diabły zagrały w składzie:
Zbigniew Hebda – Jarosław Bryniarski, Tomasz Kukulak, Michał Pajor, Maciej Gosztyła, Stefan Makuch
– Andrzej Kacprzycki, Dariusz Tyliszczak, Jacek Kacprzycki, Tomasz Majchrzak – Tomasz Wilk, Wojciech Pajor,
Sławomir Makuch, Łukasz Kukulak,
Andrzej Flieger. Trenerzy: Artur Ślusarczyk i Robert Błażowski. Kierownik
drużyny Andrzej Wrona.

– Była nieznaczna, a w K–1 nie
ma czegoś takiego jak śrubowanie rankingu – wyjaśnia kickbokser. – Nawet jeśli przegrywasz,
ale dajesz dobrą walkę, nie wypadasz z obiegu. Dziś do Holandii lata regularnie, w Amsterdamie mieszka i trenuje na koszt
klubu, a wiedzę i doświadczenie
przenosi na sądecki grunt. Dlatego hala klub Halny przy ul. Grunwaldzkiej podczas treningów pęka
w szwach.
– Mam uprawnienia trenerskie pierwszego stopnia, a chętnych jest coraz więcej – cieszy się
zawodnik. – Mamy już pierwszych
wychowanków, którzy świetnie
radzą sobie w ogólnopolskich zawodach, a ostatnio nasz kolega
i trener Łukasz Pławecki zdobył
tytuł mistrza Polski.
Ostatnio walczył dość dawno,
bo 11 czerwca ubiegłego roku, ale
walka była historyczna. Na pierwszej w Polsce gali It’s Showtime
pokonał Michała Głogowskiego
(ósmego zawodnika rozgrywanego w Tajlandii finału K–1 Max).
Odebrał tym samym Głogowskiemu symboliczne miano najlepszego polskiego kickboksera wagi
średniej.
– Czekam spokojnie na propozycje – śmieje się Dudek. – Na razie plany walki w Portugalii musiałem odrzucić. 1 maja mam inne
plany. Żenię się.
(BOG)

20

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 5 kwietnia 2012

Fajna historia w X–Factor
R O Z M OWA z ŁUKASZEM JEMIOŁĄ
– Jak trafiłeś do X–Factor, to była Twoja świadoma decyzja czy przypadek?
– Zostałem zaproszony do programu przez organizatorów. Nie
musiałem stać w kolejkach na castingu, to był główny powód, który
przesądził o wzięciu udziału.
– Twój stoicki spokój w trakcie występu, rodzaj „atyshow”, był wyreżyserowanym przez Ciebie zabiegiem?
– Lubię przełamywać konwencje
– jeśli program jest nastawiony na
prostą rozrywkę, robię na przekór.
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Ale działa to też w drugą stronę, czyli czasem na poważnych, poetyckich
czy autorskich imprezach śpiewam
jakąś jedną poetycką wersję piosenki disco polo. W tym przypadku nie
było mowy o reżyserii, to była czysta improwizacja.
– Dlaczego piosenka Boba Dylana „Tonight I’ll Be Staying Here With You”?
– Chciałem zaśpiewać piosenkę
ładną, ale nieznaną.
– Kuba Wojewódzki ocenił, że udaje Ci się między nutami opowiedzieć

fajną historię. Co zatem będzie dalej
w programie?
– Co dalej? Będzie zaskakująco
i… najlepiej dla mnie. Więcej zdradzać nie mogę.
– Liczysz, że udział w X–Factor pomoże Ci w karierze jak Gienkowi Losce, czy
raczej traktujesz to jak dobrą zabawę?
– Na pewno pomoże, nie w karierze, ale w dotarciu z bardziej zaangażowaną muzyką do szerszej
publiczności. Jednak zabawą tego
bym nie nazwał.
(JOMB)

A

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości,
wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów
składa
Centrum Handlowe
Day Spa Galeria Zmysłów

33-300 Nowy Sącz,
ul. Romanowskiego 4
tel.18 442 02 00
512 452 102

Najpiękniejsze SPA w mieście…
Day Spa Galeria Zmysłów
Żyję w ciągłym biegu. Każdy dzień dostarcza mi wielu wrażeń. Problem w tym, że nie
zawsze pełnych pozytywnych emocji. Pod koniec tygodnia mam ochotę krzyczeć na wszystkich
i na wszystko. Tylko po co? Już dawno odkryłam lepszy sposób na rozładowanie stresu, a ostatnio jeszcze lepsze miejsce, które pomaga mi się odprężyć i naładować akumulatory na kolejne
dni. Ba… nawet tygodnie! Śmiem twierdzić, że to najpiękniejsze SPA w mieście. Day Spa
Galeria Zmysłów!
Już sam pobyt tam wpływa na mnie kojąco. Pięknie zaaranżowane wnętrza, wokół płonące
świece, a w powietrzu unosi się to, co kocham… muzyka! I oczywiście aromatyczny zapach
olejków. Dokładając do tej scenerii zabiegi, jakie oferuje Day Spa Galeria Zmysłów, zapominam o tym, co złe.
Przemiła obsługa przedstawia ofertę: zabiegi kosmetyczne znanych światowych marek (Academie, Clarins, SkinCeuticals); medycyna estetyczna, która potrafi zdziałać cuda w zaledwie
kwadrans!, masaże ciała – od klasycznych, relaksujących po ajurwedyjskie Dopełnieniem zabiegów manualnych są zabiegi Lipomassage metodą Endermologie - w 100% naturalne i w doskonały sposób pomagające w modelowaniu sylwetki i redukcji cellulitu, cieszące się ogromną
aprobatą wśród kobiet z uwagi na wysoką skuteczność.
Masaż w moim przypadku jest obowiązkowy. Przyznam, że nie wszystkie zdążyłam przetestować. Po klasycznym, czekam na eksperymentalny dla mnie masaż indyjski -abhyangha.
Day Spa Galeria Zmysłów ma tę zaletę, że wchodząc tam, jeśli tylko czas pozwala, wychodzę „kompleksowo zrobiona”. To może nieładne określenie, ale ja czuję się po wizycie bardziej
niż ładnie. Raz w miesiącu mogę sobie pozwolić na kompleksową odnowę. Dosłownie od stóp
(mają tu fantastyczny fotel do pedicure, który pozwala na totalne odprężenie!) do głów – schodząc piętro niżej wkraczam bowiem do świata pielęgnacji włosów, gdzie wszystkie usługi fryzjerskie są wykonywane ze światowymi uznanymi markami: Kerastase oraz L`Oreal Professionel.
Salon należy do prestiżowej grupy Salonów Expert.
To mnie się należy! Tobie również. Polecam. Kinga Romańczyk, 36 lat

Łukasz Jemioła (26 lat),
pochodzi z Limanowej.
Jest laureatem 45. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, zdobył Grand Prix piosenki
kabaretowej na 25. OSPA
w Ostrołęce. Absolwent
politologii z dziennikarstwem na UMCS w Lublinie
obecnie studiuje edukację muzyczną. W sobotnim
programie X–Factor zdobył
trzy głosy na „TAK”, Tatiana Okupnik postawiła przy
jego nazwisku wykrzyknik,
a Czesław Mozil był wzruszony jego występem.

