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Co senator Kogut
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Karolina
Kaczorowska,
wdowa po
prezydencie
RP na
Uchodźstwie
w rocznicę
tragedii
smoleńskiej
w Nowym
Sączu:
„Nikogo nie
posądzam!”
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Toyota
w rzece,
kierowca
nie żyje.
Volkswagen
wjechał
pod pociąg,
prowadzący
traﬁł
do szpitala.
L str. 4
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a po wypadku swojego męża Artura

– zapewnia Iwona Kamieńsk

ZWIĄZKI ZAWODOWE SIECI SUPERMARKETÓW
TESCO CHCĄ PODWYŻEK L str. 7

Przedwakacyjna szkoła dla rodziców DTS L str. 8

Pomnik, który chciano zburzyć
przed odsłonięciem
L str. 9

Okulary Markowych Producentów:
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

P O D S Ł U C H A N E / P O D PAT R Z O N E

Senator na trybunach

Laptop
dla każdego

C

ichaczem, na paluszkach,
kuchennymi drzwiami,
a może nawet schodami przeciwpożarowymi
wraca pomysł wyposażenia sądeckich radnych w laptopy. Uczciwie
trzeba powiedzieć, że nie wszyscy
radni domagają się elektronicznego sprzętu. Ci jednak, którzy przekonują, że potrzebne im są (jak mawia jeden z moich kolegów) laptoki,
podnoszą argument cywilizacyjny.
Oto mamy już od dłuższej chwili XXI
wiek i taki sprzęt to żadne mecyje.
Mówiąc prościej, radni mają kompleksy, że zostają daleko za resztą
świata, bo my podatnicy, nie kupiliśmy im ciągle komputerów. Jeśli tylko o leczenie kompleksów chodzi, to
w ramach terapii chętnie przyznam
się Wysokiej Radzie, że kiedyś wyszedłem na sto razy większego prowincjusza niż radni teraz. W 1993 r.
redakcja krakowskiego „Tempa”
wysłała mnie na delegację do Paryża, skąd miałem relacjonować słynny wyścig Tour de France, w którym
polski kolarz Zenon Jaskuła odniósł
historyczny sukces. Zadanie wykonałem, ale – Wysoka Rado – kiedy chciałem napisać korespondencję i wysłać do Polski, okazało się, że
jestem jedynym dziennikarzem we
Francji, który jeszcze korzysta z maszyny do pisania. Pech chciał, że
w całym gigantycznym biurze prasowym w Hotelu Concorde la Fayette nie było ani jednej maszyny do
pisania. Wszyscy już używali komputerów. Ja jednak przyjechałem

TYDZIEŃ W LICZBACH
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Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
z technicznego skansenu i – mimo
że reprezentowałem redakcję ogólnopolskiej gazety – potrafiłem pisać tylko na maszynie. Ostatecznie
uratowali mnie hiszpańscy dziennikarze, którzy towarzyszyli słynnemu Miguelowi Indurainowi i na dnie
bagażnika wieźli maszynę. Na wypadek, gdyby zabrakło prądu. Pożyczyli mi, ale… i tak nie miała polskich czcionek. Historia.
A wracając do rzeczywistości. Inne miasta myślą podobnie
jak Nowy Sącz, z tą różnicą, że my
działamy bojaźliwie. Nasi radni chcą
zaledwie 23 komputerów na koszt
miasta. Dla przykładu taki Poznań planuje kupić 3300 komputerów! To jest wynik! Samorządowcy
z krainy pyry nie bawią się w detale, tylko od razu idą w ilości hurtowe. Mało tego – w Poznaniu do każdego komputera dorzucają na sześć
lat darmowy internet! Kto w Poznaniu dostanie tych kilka tysięcy komputerów? Najubożsi, klienci opieki społecznej, wykluczeni,
samotni rodzice, niepełnosprawni – mówiąc prościej najsłabsi. Kto
miałby dostać laptopy w Nowym
Sączu? Najsilniejsi – sprawni, zaradni, posiadający dobrą pracę,
społeczną akceptację, niezłe dochody. Co jeszcze dodać?

– sekundy czasu ma średnio
kasjerka w hipermarkecie Tesco na skasowanie jednego produktu w koszyku klienta – obliczyli
związkowcy.
– zł brutto zarabia kasjerka zatrudniona na umowę zlecenie przez zewnętrzną firmę, a pracująca dla Tesco (o groźbie
strajku w sieci hipermarketów str. 7).
– samochodów terenowych
przekaże nieodpłatnie Karpacki Oddział Straży Granicznej sądeckim gminom oraz strażakom.
– zdarzenia o charakterze
kryminalnym (czyli włamania, kradzieże, uszkodzenie mienia) odnotowała w okresie świątecznym sądecka policja. Najwięcej
z niedzieli na poniedziałek tj. w tak
zwaną zieloną noc. Funkcjonariusze
przyjmowali zgłoszenia o porysowanej karoserii samochodu, oblaniu farbą emulsyjną drzwi, wybiciu
szyby. 15 sprawców udało się złapać na gorącym uczynku.
– cudzoziemców zatrzymali w pierwszym kwartale funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Większość
z nich nie posiadała prawa pobytu
na terytorium RP i nielegalnie wykonywała pracę.
– na taką wysokość
planuje wspiąć się
sądeczanin Zygmunt Berdychowski. Wyżej zresztą wejść się już nie
da. Radny wojewódzki i założyciel
Fundacji Sądeckiej planuje zdobyć
Mount Everest, najwyższy szczyt
świata, w ramach zaliczania tzw.
korony Ziemi.
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Absolutną gwiazdą mediów w okresie wielkanocnym był Stanisław Kogut. Senator PiS podczas sobotniego
meczu Kolejarza Stróże z GKS Katowice tak skutecznie obrażał sędziego
z Warszawy, że trafił nie tylko na czołówki serwisów informacyjnych, ale
doczekał się kilku filmów na YouTube.
Ten najciekawszy film wyprodukowali fani piłkarskiej drużyny GKS
Katowice, zabrakło tylko opisu – jest
to komedia, dramat, czy kino akcji?
Twórcy filmu zestawiają wzniosłe
wypowiedzi senatora Koguta w wywiadzie dla TV Trwam z jego stadionowymi reakcjami, otrzymując mrożący krew w żyłach efekt.
A co takiego mówił Stanisław Kogut w Wielką Sobotę? W jego repertuarze znalazły się m.in. "Sędzia ty
dziadygo. Za co szmaciarzu dajesz
(kartkę)? Ty kretynie! Gówno się na
piłce znasz. Kupiliście mecz. Z Warszawy palant. Ty złodzieju. Do Wrocławia ty debilu".
Zachowanie senatora natychmiast wzbudziło reakcję w lokalnym
środowisku, uruchamiając całą akcję rozsyłania sobie linków do relacji
z meczu Kolejarza. W internecie zawrzało, a ludzie, którzy na co dzień
nawet nie wiedzą, jaką dyscyplinę
sportu reprezentuje Kolejarz Stróże,

P R Z E C Z Y TA N E

Rozmowa o serze
dojrzewającym
Adam Gessler: – (…) W drodze
w góry, gdzie mieszkam, jest Nowy
Sącz, a pod nim mieszka sobie Roman
Kluska, który robi fenomenalne sery
owcze, dojrzewające…
Piotr Najsztub: – Wotum separatum. Jadłem ten jego najdroższy, dojrzewający ser. Pomyłka. Rozumiem,
że technologia kupiona, komputery mieszają mleko, ale nie wychodzi,
mało smaku, bez polotu.
– Ja dostałem od niego ser, który
ukroiłem sobie, położyłem na patelni
i zjadłem go na ciepło, był wspaniały.
– Może świeży jest inny, ja kupiłem dojrzewający, ładnie zapakowany, mógł trzy lata stać, ale co z tego…
– W każdym razie on mi powiedział, że owieczka, jak się koci, to ma
córeczki i synków. Córeczki są mu
potrzebne na serki…
– A synkowie na wojnę.
– Właśnie, i część z nich właśnie tę
wojnę przegrała, więc przed świętami dostanę od niego dostawę baranków, które będę piekł na święta Wielkiej Nocy (…)
Najsztub pyta Adama Gesslera,
„Wprost” 2–8 kwietnia 2012, Nr 14.

w przyspieszonym tempie uzupełniali swoją sportową edukację.
Senator Kogut tłumaczył swoje zachowanie fatalnym sędziowaniem,
które miało dyskryminować drużynę ze Stróż. Nie był to jednak pierwszy przypadek impulsywnego zachowania parlamentarzysty na stadionie.
Kilka lat temu w środowisku szeptano, że polityczna konkurencja planuje nagrać impulsywne stadionowe reakcje Koguta i materiał wykorzystać
w kampanii wyborczej. Zapowiedzi najwyraźniej dotarły do senatora, bo potem na jakiś czas zniknął ze
stadionu, a po powrocie zachowywał
się dużo lepiej. Aż do minionej soboty, kiedy mogła go zobaczyć w akcji cała Polska. I cała Polska komentowała, m.in. trener GKS Katowice
Rafał Góral:
– Jestem pierwszy raz w Stróżach i miałem możliwość odczucia na
własnej skórze specyfiki tego terenu.
Jestem oburzony. Takie zachowanie
niektórych ludzi uwłacza naszej godności. Jest okres świąteczny, a człowiek, który tutaj rządzi i dzieli, robi
jakieś niepotrzebne przedstawienie.
Z kolei polityczny konkurent Stanisława Koguta, poseł Arkadiusz Mularczyk (Solidarna Polska) wyraził
przypuszczenie, że stadionowy incydent senatora może go niebawem
kosztować przywództwo w regionalnych strukturach PiS.
(KCH)

Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia świąteczne nadesłane
do naszej redakcji.
„Dobry Tygodnik Sądecki”

Wydawca: Wydawnictwo
DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25.
ISSN 2082–209X
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”,
tel. 18 544 64 41, tel./fax. 18 544 64 40
Prezes Zarządu:
Wojciech Molendowicz
w.molendowicz@dts24.pl
Redaktor naczelna:
Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl,
tel 785 340 411
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń:
Irena Legutko
i.legutko@dts24.pl
Koordynator Biura Wydawnictwa:
Bożena Baran
redakcja@dts24.pl
Skład: dOtgraf .
Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Sosnowiec.

12 kwietnia 2012 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

3
R

Informacje

E

K

L

A

M

A

Dziadziuś życia nie zmarnował
– Odbieram tamten dzień jako
straszną tragedię. Nikogo nie posądzam – mówiła we wtorek 10 kwietnia w rozmowie z dziennikarzami Karolina Kaczorowska, żona prezydenta
Polski na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, zmarłego w katastrofie
lotniczej samolotu rządowego Tu–154
pod Smoleńskiem.
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• 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
FOT. KG

– Na miejsce obchodów drugiej rocznicy katastrofy lotniczej wybrała Pani
Nowy Sącz. Dlaczego?
– To wyjątkowy dla mnie dzień
i jednocześnie bardzo trudny, bo
jestem dziś sama, bez córek. W życiu każdego człowieka są daty lub
okoliczności, których się nie zapomina. 10 kwietnia będzie mi towarzyszyć do końca życia, a od dziś
również moment odsłonięcia w sądeckim ratuszu popiersi dwóch
wielkich Polaków, dwóch prezydentów: mojego męża i szlachetnego człowieka Lecha Kaczyńskiego.
Kto by pomyślał, że ja – skromna
dziewczyna, która przeszła Rosję,
Indie, Afrykę i po wielu latach mogła przyjechać do Polski – dostąpię takiego wyróżnienia. Dożyłam
smutnego momentu, ale dziękuję Bogu, że tak godnie i tak szlachetnie mój mąż zakończył swoje
życie. Zawsze, gdy wracał z podróży z Polski, wiedziałam, gdzie
mu było dobrze. Powtarzałam mu,
by odwiedzał mniejsze ośrodki, bo
w nich jest serce Polski. W Nowym
Sączu czuł się dobrze. Ja również
wolę skromniejsze, ale zrobione
z sercem uroczystości. Nie zastąpiłabym dzisiejszego dnia żadnym
innym.
– Nie boli Panią, że dziś rocznica katastrofy bardziej dzieli Polaków niż łączy?
– To jest nie do przyjęcia. Zawsze widzę tę dobrą stronę i wierzę, że dojdziemy do porozumienia i ta data będzie dla nas ciężka,
ale wspólna. W najlepszych rodzinach bywają nieporozumienia,
tym bardziej w świecie politycznym. Odbieram tamten dzień jednak jako straszną tragedię. Nikogo
nie posądzam. Po prostu stało się.

„Niepubliczne Domowe Przedszkole”

10 kwietnia 2010 roku Nowy Sącz
stracił dwóch Honorowych Obywateli. W katastrofie smoleńskiej
zginęli Prezydent RP Lech Kaczyński oraz Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
W rocznicę katastrofy żona Ryszarda Kaczorowskiego odsłoniła
popiersia prezydentów w sali sądeckiego ratusza, wykonane przez
rzeźbiarza Adama Janczego, i złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy. Na zdjęciu z prezydentem Nowego Sącza
Ryszardem Nowakiem.
Przy tej tragedii jedno sprawiło mi
radość – mój wnuk, widząc mnie
zapłakaną, przytulił i powiedział:
„Babciu nie płacz, dziadziuś życia nie zmarnował i nawet zginął
dla Polski”. Dziecko trzeciego pokolenia żyjącego na emigracji doceniło patriotyzm mojego męża.
Niewielu młodych dziś to potrafi.
Częściej kpią z opowieści dziadków. Dla mnie słowa wnuka były
najlepszą nagrodą za wychowanie
i pocieszeniem.
– Co dziś powiedziałaby Pani wszystkim Polakom?

– My, czyli starsze pokolenie,
musimy zadbać, o przekaz dla
młodszego pokolenia. Pokazać
mu, co znaczy być Polakiem. Jeśli
my tego nie zrobimy, nikt już tego
nie zrobi. Moje pokolenie najbardziej odczuło i doceniło, co znaczy
być Polakiem. Dla mnie wysłuchanie na lotnisku – po przyjeździe do Polski po kilkudziesięciu latach – hymnu narodowego
było czymś niewyobrażalnym,
niespotykanym, niezwykłym.
Dziś cieszę się, że w Polsce spoczął mój mąż, choć chciałam go
mieć przy sobie w Londynie. Bałam się, że tu będzie sam. Tymczasem dostaję telefon od księdza, że znów były u niego kolejne
drużyny harcerskie. Jedna wysłała mi nawet kartkę, relacjonując,
że każdy, kto odchodził od grobu
męża, kładł prawą rękę na płycie
i mówił: „Czuwaj druhu instruktorze”. Bez tytułów, prosto, po
harcersku. To jest wzruszające.
Harcerstwo uformowało nasz patriotyzm. Przez harcerstwo również spotkaliśmy się... I dziękuję Bogu, że przeżyliśmy razem 58
i pół lat… A znaliśmy się 60…
Oprac. (KG)

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

PROMOCJA! Pierwsze 15 osób nie płaci wpisowego

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

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 TEJ STRONIE DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE

Czujny pies uratował
domowników
W ostatniej chwili udało się
mieszkańcom opuścić płonący
dom w Wierchomli Małej. Strażacy w nocy 8 kwietnia zostali
zaalarmowani o pożarze. Drewnianego budynku nie udało się
uratować. Jego domownicy cudem uszli z życiem. O niebezpieczeństwie zaalarmował ich pies.

Podpalone stodoły?
W Rytrze spłonęły dwie stodoły. Prawdopodobną przyczyną
pojawienia się ognia było podpalenie. Straż o pożarze została

Skarpety
na zmianę
27–latek skradł ze sklepu w Nowym Sączu cztery pary skarpet.
Złapany na gorącym uczynku
przez pracowników, nie chciał
oddać łupu, szarpiąc się i grożąc ekspedientom. Wezwani na
miejsce policjanci zawieźli złodzieja na komendę i osadzili w…
izbie wytrzeźwień. Mężczyzna
miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie.

finału kolejnej edycji programu „X Factor”. „Co dalej? Będzie zaskakująco i… najlepiej
dla mnie. Więcej zdradzić nie
mogę” – mówił tydzień temu
dla DTS piosenkarz.

Lach laureatem
konkursu IPN

Zawody pogranicza [k]

FOT. ARCH.

Do śmiertelne w skutkach wypadku doszło 5 kwietnia w Nowej Wsi. 47–letni kryniczanin,
prowadząc toyotę yaris z niewyjaśnionych dotąd przyczyn
zjechał na przeciwny pas ruchu. Samochód wpadł do rzeki. Poszkodowanym, kierowcy
i 54–letniej pasażerce, pierwszej pomocy udzieliły przypadkowe osoby. Niestety nie były
w stanie otworzyć drzwi pojazdu. Udało się dopiero strażakom, którzy musieli do tego
użyć sprzętu hydraulicznego.
W tym czasie cały czas trwała walka o życie mężczyzny.
Mimo długiej reanimacji nie
udało się go uratować. Zmarł
w szpitalu w Krakowie. Pasażerka doznała ogólnych obrażeń ciała.

powiadomiona po 1. w nocy 9
kwietnia. Budynki znajdowały się niespełna pół kilometra
od siebie. Spłonęły doszczętnie,
a wraz z nimi ich wyposażenie,
w tym maszyny rolnicze.

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, Daniel
Lach, został laureatem ogólnopolskiego konkursu historycznego „W kalejdoskopie pamięci
– Polska i Polacy w latach 1939–
1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków”. Zajął 8. miejsce w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych. Konkurs
zorganizowało Biuro Edukacji
Publicznej IPN we współpracy
z Fundacją AK.

20 uczniów z Nowego Sącza
i Starej Lubowni na Słowacji wzięło udział w transgranicznym projekcie „Wyszehradzkie Zawody”, w ramach
którego przygotowali prezentację wybranych zwodów: kucharza, policjanta
czy kelnera. Finałem prezentacji był pokaz i degustacja
przygotowanych specyficznych dań słowackich i polskich w karczmie Miasteczka
Galicyjskiego. W programie
było także zwiedzanie pogranicza Polski i Słowacji, zajęcia
w komendach policji w Starej Lubowni i Nowym Sączu,
warsztaty z psychologiem
i przedstawicielem rzemiosła.
Program dofinansował Fundusz Wyszehradzki.

Jemioła nie wystąpi dalej
w „X Factor”
Łukasz Jemioła z Limanowej, choć podczas castingu zachwycił jury, nie dostał się do

Kradzież przed południem
Dwóch nieletnich wyrwało starszej kobiecie torebkę, w której miała pieniądze i dokumenty. Zajście miało miejsce przy
ul. Długosza w Nowym Sączu 9
kwietnia przed południem. Policjantom udało się złapać wyrostków i odzyskać skradzione rzeczy. Sprawą 13– i 15–latka
zajmie się teraz Sąd Rodzinny
w Nowym Sączu.

Noc włamywaczy
Złodziej włamał się w nocy 9/10
kwietnia do placówki handlowej
w Nawojowej i skradł metalową
kasetkę z pieniędzmi. Policjanci

zatrzymali sprawcę, którym
okazał się 50–letni mężczyzna.
Tej samej nocy w Chełmcu ofiarą
innego włamywacza padł właściciel domu jednorodzinnego. Złodziej wybił szybę i dostał się do
środka budynku. Uciekł z niego
bez łupu, spłoszony przez sąsiadów, których obudził hałas.

Upadek na promilach
2,2 promile alkoholu miał w organizmie 39–letni rowerzysta,
który trafił do szpitala z urazem
głowy. W jednej z podsądeckich miejscowości na łuku drogi
stracił panowanie nad rowerem.
Upadł i uderzył głową o beton.

Kolizja z pociągiem [i]

FOT. JRG KRYNICA–ZDRÓJ

Toyota w rzece
– kierowca nie żyje [k]

Na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym w Powroźniku doszło we wtorek (10 kwietnia)
w południe do kolizji pociągu osobowego relacji Kraków
– Krynica–Zdrój z vw sharan.
Kierowca samochodu trafił do
szpitala. Nikt z 15 podróżujących pociągiem osób nie ucierpiał. Ruch kolejowy na trasie Muszyna – Krynica–Zdrój
został wstrzymany na kilka
godzin.

Z udziałem Stanisława Chmielewskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości odbyła się wczoraj (11 kwietnia) w sądeckim Sądzie Okręgowym
narada dotycząca oceny możliwości realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa
budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule
partnerstwa publiczno–prywatnego”. Rozmówcy podkreślali pionierski charakter przedsięwzięcia. Udziałem w realizacji zadania obok kilku innych firm z całej
Polski jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo Usługowe Erbet z Nowego
Sącza. Inwestycja szacowana jest na 50 mln zł. Więcej o wizycie ministra i pionierskiej budowie Sądu w Nowym Sączu w następnym numerze.
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Ludzie i sprawy

Będziemy walczyć, jak długo będzie trzeba
Dzień, jak co dzień. Wychodzisz do
ogrodu na wiosnę, przycinasz jabłoniowe gałęzie i myślisz o tym, kiedy
pogoda się poprawi na tyle, że będzie
można wreszcie iść z żoną i 12–letnim synem Kolą w ukochane góry.
Nagle spadasz z niewielkiej wysokości
i okazuje się, że nie możesz poruszać
nogami, bo zwichnąłeś rdzeń kręgowy. O tym oczywiście dowiadujesz
się dopiero po operacji w krakow-

Powstał profil pomocowy
grupa wsparcia na FB
dla Artura
www.facebook.com/
groups/144438112352135
/144994718963141/?notif_t=group_activity
Iwona i Artur Kamieńscy
skim szpitalu Rydygiera. Operacja się
udała, ale bezwład nóg pozostaje. Fatalna przygoda przydarzyła się mężowi znanej sądeckiej dziennikarki
Iwonie Kamieńskiej. Artur (właściwie
mało kto naprawdę wiedział jak ma na
imię) zwany wśród ludzi gór i przyjaciół „Stonejem” nigdy z Iwoną nie
mogli usiedzieć na miejscu i w każdy
wolny weekend oraz urlop przemierzali beskidzkie i tatrzańskie szlaki.
Teraz ich świat wywrócił się do góry
nogami. Jakby jednego pecha było
mało Iwona wcześniej uszkodziła na
nartach więzadła w kolanie i do szpitala do męża chodziła jeszcze o kulach. Prawdziwa ironia losu. Iwona,
która wiele razy pomagała prowadzić
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i nagłaśniała w mediach akcje charytatywne (choćby zbiórki pieniędzy na
operacje dziecięcych serduszek przeprowadzane przez profesora Malca
w Monachium) teraz sama potrzebuje
pomocy. Mamy nadzieję, że o jej wielkim sercu i wyczuleniu na nieszczęście innych nikt nie zapomniał i dobro wróci do Kamieńskich podwójnie.
Rehabilitacja będzie długa i kosztowna, a cały ciężar utrzymania rodziny spoczywa teraz na Iwonie. Kto
więc jeszcze nie rozliczył się ze skarbówką, to ma okazję dorzucić 1 proc.
do rehabilitacji dla Artura Kamieńskiego. Na druku PIT w odpowiedniej rubryce wpisujemy Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska
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AUTOGAZ

Sądeckie Centrum Autogaz

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

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

11 Nowy Sącz; KRS: 00000 20 382
i koniecznie wpisać cel szczegółowy:
„dla Artura Kamieńskiego”.
Zaraz po świętach Kamieńscy pojechali na rehabilitację do Zakopanego. Rozeznają możliwości leczenia w kraju metodą punkcji komórek
macierzystych. W grę wchodzi również rehabiliatacja w Rosji.
– Jest nadzieja, jej się trzymamy
i będziemy walczyć, jak długo będzie
trzeba – przekonuje Iwona Kamieńska. – Z list mailingowych proszę
mnie nie wyrzucać, niech to będzie
dobry znak na przyszłość. Kto wierzy, niech się pomodli za wygraną
tej naszej walki, kto powątpiewa, też
niech się postara pomodlić, a kto nie
wierzy i nie umie się pomodlić, niech
trzyma kciuki.
Artur jest... niezłomny i znosi wszystko po męsku. Nie załamuje
się, nie zapomniał, jak się uśmiechać.
Będzie walczył – wiem to i podziwiam
go. Bardzo chciałabym, aby historia
Artura była kiedyś dla innych, którzy
przeżyli podobny wypadek, inspiracją
jak zwyciężyć w walce o sprawność.
Poznałem Stoneja osobiście
i wiem jaka to natura – gość, któremu niestraszne były wszystkie troski
świata kiedy szedł górskim szlakiem
z rodziną u boku. Trzymam więc za
niego kciuki jak pewnie wszyscy,
którzy go znali i mam nadzieję, a nawet jestem pewien, że pożyczy mi
osobiście kiedyś te magnetofonowe
kasety ze starą metalową muzyką,
które mi obiecał.
(KW)

Kontakt w sprawie akcji oraz dodatkowe propozycje wsparcia czy organizacji imprez należy kierować:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
– Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Lwowska 11; 33–300 Nowy Sącz
tel. (18) 540 40 40 ; (18) 44 11
994; kom. 692 115 724
naratunek@sc.org.pl
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Kontrowersje

Stop dla quadów i crossów
Sądeckie służby leśne mówią stop dla
quadów i crossów na terenach leśnych. Od początku kwietnia ruszyły wzmożone kontrole w lasach. W tym
roku oprócz policjantów, służb leśnych
w akcję włączyła się straż graniczna
oraz pracownicy GOPR.
Kiedyś problemem leśnego szkodnictwa była kradzież drewna. Teraz są to
śmieci oraz wyścigi quadów i crossów. Leśnicy mówią kategoryczne
„nie” ich wjazdom do lasu. W kwietniu ruszają pierwsze kontrole na terenach leśnych. Leśnikom będą pomagać goprowcy i straż graniczna.
– Będą wspólne patrole na drogach i szlakach turystycznych
– mówi Zbigniew Gryzło – nadleśniczy Nadleśnictwa. – Pierwsze ruszyły
już przed świętami. W takich patrolu bierze udział pracownik z nadleśnictwa i innych służb. W przypadku
wjazdu do lasu bez zgody będziemy
wystawiać mandaty.
W ubiegłym roku Nadleśnictwo
w Nawojowej wystawiło ponad 80
mandatów. Ale zdaniem służb leśnych przypadków nie uprawnionego wjazdu do lasu mogło być znacznie więcej.
– Bywa, że do lasu przyjeżdżają
całe grupy osób na quadach –mówi
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Związki chcą rozmowy
o podwyżkach
Związki zawodowe działające w Tesco chcą w najbliższych dniach spotkać się z pracodawcą i rozmawiać
o podwyżkach i warunkach pracy. Dotyczy to wszystkich sklepów
w kraju. W regionie mamy trzy placówki sieci – w Nowym Sączu, Łącku i świeżo otwarty w Limanowej.
Jeśli do porozumienia, a co gorsze do spotkania, w ogóle nie dojdzie, szykuje się protest zbiorowy do
strajku włącznie.

Michał Słaboń – naczelnik krynickiej grupy GOPR. – Takie zorganizowane wycieczki do lasu zdarzają się coraz częściej.
Jak twierdzą leśnicy, szkody, jakie mogą wyrządzić wyścigi na terenach leśnych są znaczne. Ponadto
są dużym zagrożeniem dla turystów, bowiem poruszają się z dużą
prędkością.
Namierzenie pirata leśnego nie jest
łatwe ze względu na brak tablic rejestracyjnych w quadach. Ułatwieniem
w jego złapaniu ma być całodobowy
monitoring. Nadleśnictwo planuje
zamontować w lesie kamery, które
mają bardziej skontrolować zarówno jego zaśmiecanie czy rozjeżdżanie.

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!

– Pojazdów tego typu cały czas
przybywa. Kiedyś dotyczyło to tylko crossów, teraz doszły quady
i samochody terenowe – dodaje
Gryzło. – Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że miejsc, gdzie
mogą jeździć takie pojazdy bez szkody dla terenu jest bardzo niewiele. Zwróciliśmy się z tym problemem do starosty, aby wyznaczyć
jakieś odpowiednie miejsce dla miłośników szybkiej jazdy na crossach czy quadach. I mam nadzieję, że będzie w niedługim czasie
wygospodarowane.
Jedyny tor dla crossów i quadów
w regionie sądeckim jest w Kamienicy na terenie Motorowego Klubu
Sportowego Gorce.
– Tor ma 1300 metrów długości. Przyjeżdżają do nas osoby na
crossach oraz quadach z Zakopanego i z okolic Nowego Sącza – mówi
prezes Klubu Marek Majchrzak. – Te
osoby nie mają gdzie jeździć na swoim terenie.
Straż leśna nie ma taryfikatora,
który określa wysokość mandatów
za dane przewinienie, zgodnie z kodeksem wykroczeń mogą one wynosić do 500 zł.
W ubiegłym roku w całej Polsce
leśnicy wystawili 7,5 tysiąca mandatów na łączną kwotę 735 tys. zł.
Nieuprawnione wjazdy do lasu na
quadach i crossach odnotowano najczęściej na Mazurach, w Bieszczadach, Tatrach i przy dużych aglomeracjach miejskich.
MONIKA CHROBAK
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Dwie sekundy. Tyle czasu ma
kasjerka w hipermarkecie Tesco
na skasowanie jednego produktu w koszyku klienta. Na koniec
dnia jeśli średnia przekracza dwie
sekundy na szczytanie kodu kreskowego konsekwencje są przykre. Czasem bardzo przykre, bo
do zwolnienia z pracy włącznie.
– To niestety prawda, a tej zasady nie reguluje kodeks pracy,
ani inne przepisy z umową o pracę włącznie. Zgłaszamy sprawę
do Państwowej Inspekcji Pracy, ale na razie bezskutecznie
– mówi Patryk Kosela rzecznik
prasowy Komisji Krajowej WZZ
„Sierpień 80” jednego ze związków zawodowych działających
w Tesco Polska. – Chcemy jednak rozmawiać nie tylko o tym.
Grupa Tesco zatrudnia w Polsce ok. 30 tys. osób, a sieć liczy
420 placówek. W kończącym się
w lutym 2011 roku finansowym
obroty spółki wyniosły 11,5 mld
zł, czyli 9,1 proc. więcej niż w poprzednim roku. Dochody są olbrzymie, a płace marne.
– Mam nadzieje, że do rozmów
dojdzie i osiągniemy satysfakcjonujące pracowników porozumienie – dodaje rzecznik. – Dlatego na
razie nie podejmujemy żadnych
kroków. Nie wykluczamy jednak
akcji ze sporem zbiorowym zakończonym strajkiem włącznie.
Zapowiada się więc wiosna
buntu, bo – jak zdradza Patryk

Kosela – do rozmów z pracodawcą
zabierają się również związki zawodowe w Biedronce.
– Sytuacja pracowników jak we
wszystkich sieciach jest kiepska
– nie ukrywa Kosela. – Marnie się
zarabia, traci się pracę za byle co
i pracuje się często nie tyle za dwie
osoby, ale trzy i cztery. Tesco jeszcze stosuje umowy kodeksowe, ale
często na trzy–czwarte, czy pół
etatu. Pracowników ubywa, ale
przybywa już niekoniecznie.
Dlatego związki zawodowe
oczekują podwyżki płac o co najmniej 500 zł dla wszystkich pracowników z wyjątkiem wyższej
kadry kierowniczej oraz zwiększenia zatrudnienia personelu sklepów o 20 proc.
Jak wyjaśniała Polskiej Agencji Prasowej Elżbieta Fornalczyk,
przewodnicząca WZZ „Sierpień
80” w Tesco Polska i jednocześnie
kasjerka w jednym z hipermarketów apel związkowców o rozpoczęcie negocjacji wynika z wygaśnięcia tzw. pakietu antykryzysowego,
który zwalniał pracodawców z konieczności corocznego ustalania
podwyżek i w dwóch ostatnich latach takie rozmowy się nie odbyły.
Pracownicy marketów lokalnych nie są skorzy do zwierzeń
na łamach, ale nieoficjalnie mówią o tym, że choćby na kasach
nie ma śmiechu. Pracują za pięć
osób. Zarobki? Przykładowa kasjerka zatrudniona na umowę zlecenie przez zewnętrzną firmę,
a pracująca dla Tesco zarabia 6,5 zł
brutto za godzinę.
Spotkamy się ze związkami
w odpowiednim terminie – zapewnia rzecznik Tesco Michał Sikora dodając, że firma jest w stałym kontakcie ze związkowcami,
a od lipca 2011 roku wynagrodzenie pracowników wzrosło o 3 proc.
i o dodatkowe 7 proc. w przypadku ok. jednej trzeciej pracowników
sklepów.
(KW)
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Przedwakacyjna Szkoła dla Rodziców DTS (1)
Mali dziś – dorośli jutro
Rodzice często mówią, że dzieci w wieku dojrzewania stają się…
inne. Są jak węże, które już zrzuciły starą skórę, ale jeszcze nie mają
nowej. Pellegrino określił ten wiek
następująco: „Mali dziś – dorośli jutro” – mówi Halina Czerwińska, edukator i pedagog w Fundacji
„Ostoja” w Nowym Sączu.

Przed blisko rokiem w ramach Wakacyjnej Szkoły dla Rodziców „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” Halina
Czerwińska udzielała porad wychowawczych rodzicom dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Tym razem proponujemy przedwakacyjne lekcje dla rodziców dzieci
nastoletnich, aby czas wolny od nauki upłynął im spokojnie. Statystyki
mówią bowiem, że właśnie w wakacje młodzież najczęściej po raz
pierwszy sięga po alkohol, papierosy
i inne używki.
Tradycyjnie absolwenci szkoły Haliny Czerwińskiej otrzymają certyfikaty. Nie wydrukujemy ich jednak. – Bo spokojnych
i szczęśliwych wakacji z nastolatkiem wydrukować się nie da.
To trzeba przeżyć – mówi szkoleniowiec, zapraszając na pierwszą lekcję z cyklu „Jak rozmawiać
z nastolatkiem?”.

Trzy miłości nastolatka
Drodzy Rodzice, zapraszam do
wspólnego poszukiwania drogi,
która poprowadzi do odnowienia
i pogłębienia więzi z nastolatkiem.
Nasuwa się pytanie: jak to zrobić,
aby w tym burzliwym okresie nie
stracić kontaktu z własnym dzieckiem, a wręcz wspierać go i towarzyszyć w trudnych chwilach. Nie
możemy przecież z zaciśniętymi zębami patrzeć i słuchać, jak podrastające dziecko odzywa się złośliwie
do rodziców.
Często rodzice zauważają i mówią, że dzieci w wieku dojrzewania stają sie „inne”. Można je
porównać do węża, który zrzucił
swą starą skórę, ale nie jest jeszcze
nowym wężem. Jakby w rozwoju
ich nastąpił pewien zastój, są rozdarte wewnętrznie, widoczna jest
chwiejność emocjonalna. Pellegrino określił ten wiek następująco:
„Mali dziś – dorośli jutro”.
Można powiedzieć, że żyją
w świecie trzech miłości: do komputera i komórki, do lustra, do
pamiętnika.
Prawdopodobnie zastanawiasz
się teraz Drogi Rodzicu, do czego
najbardziej przywiązane jest twoje dziecko?

Kim jestem, kim chcę być?
Symbolika trzech miłości jest odpowiedzią na istniejące w nastolatkach potrzeby. Najistotniejsza
z nich dotyczy odkrywania swojej
tożsamości poprzez stawianie pytań: Kim ja jestem? Kim chcę być?
Co to znaczy być kobietą lub mężczyzną? Zadanie to jest utrudnione
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Halina Czerwińska
w tych czasach ze względu na ilość
zewnętrznych bodźców. Są nimi
w szczególności media, reklamy,
czasopisma. To one dyktują nastolatkowi, jak ma wyglądać, jak ma
się zachowywać, co ma jeść i w ogóle, jaki ma być. Oddziałując na podświadomość, przyzwyczajają do
myślenia konsumpcyjnego w stylu:
„Muszę posiadać coraz więcej , np.
nowa komórka, kosmetyki, moda,
diety, itp.” Nastolatek może czuć się
i zachowywać jakby był w „oku cyklonu”. Odczuwa lęk przed wypadnięciem z trendów, czuje presję otoczenia, a zarazem ma wewnętrzną
potrzebę bycia kochanym, akceptowanym bez stawianych warunków.

Co widać w lustrze?
Lustro symbolizuje troskę o ciało, również w stylu – aby nie odpaść.
Nastolatek zbyt skupiony na swoim
ciele staje się drażliwy, łatwo ulega
zranieniu, w zachowaniu podobny

jest do „kaktusa”. Rodzice nie mogą
zrozumieć, dlaczego ich dziecko,
które jeszcze niedawno dawało się
przytulić i pocieszyć, teraz odpycha i wręcz kłuje ostrymi kolcami.
Miłość do pamiętnika symbolizuje nastolatków zamkniętych
w swoim wewnętrznym świecie.
Ci, lubią przebywać sami. Potrafią
godzinami przesiadywać w swoim pokoju. Niektórzy „wylewają” siebie w pisaniu pamiętnika lub
w słowach piosenek i wierszy. Robią to jednak z dala od ludzi, zgłębiając również odpowiedzi na pytanie: Kim ja jestem?

Życiowe cele
Nastolatkowie, zachowując się
w taki a nie inny sposób, dążą do zrealizowania następujących celów życiowych: odkrycia i rozwoju własnej
tożsamości, doświadczenia fizycznej dojrzałości seksualnej poprzez
pierwsze zakochanie, trzymanie
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za rękę, obserwowanie zmian hormonalnych swojego ciała, itp; uzyskania autonomii w stosunku do
rodziców poprzez samodzielne podejmowanie decyzji, wymykanie
się spod kontroli rodziców; wyrastania z egocentryzmu, poprzez
albo chęć bycia na scenie, gdzie inni
ludzie słuchają, oglądają i oceniają
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lub poprzez trwanie w samotności;
kształtowania systemu zobowiązań
społecznych poprzez podejmowanie
pewnych ról społecznych; reorganizowania systemu wartości poprzez
kwestionowanie systemu wartości istniejącego w rodzinie i w społeczeństwie, skłonni są do idealizowania i opierania się na zdaniu grupy
rówieśniczej, lubią intelektualne,
abstrakcyjne rozważania.
Wszystko to sprawia, że nastolatek przeszacowuje dotychczasowe
wartości i wybiera, tworzy nowy,
w ł a s n y system wartości.

Kochaj kaktusa
Drogi Rodzicu, ponawiam zachętę do odrabiania zadań domowych.
W najbliższym czasie nie dyskutuj,
nie pytaj, ale dziel się z dzieckiem
swoimi doświadczeniami z wieku
15 – 16 lat: przypomnij sobie, co
miłego, przyjemnego zapamiętałeś z tamtych lat i opowiedz synowi/córce o tym oraz co trudnego
doświadczyłeś w wieku dorastania.
Z pewnością zobaczysz, że niemożliwe staje się bycie idealnym
nastolatkiem.
Życzę Ci, aby opowieści zbliżyły
was do siebie i pozwoliły odczuć waszym dużym dzieciom piękną, bezwarunkową miłość. Cmoknij swojego nastolatka i powiedz mu KOCHAM
CIĘ – on wciąż na to czeka, nawet jeśli zachowuje się jak kaktus.
HALINA CZERWIŃSKA
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Historia

Pomnik, który chciano zburzyć przed odsłonięciem

Ukryć pomnik przed
mieszkańcami
W przeciwieństwie do artysty
Wójcika autor stojącego do dzisiaj
pomnika wieszcza, Jerzy Bandura takich zaszczytów nie dostąpił.
Owszem, odebrał kasę za robotę,
tyle że zanim jeszcze pomnik odsłonięto, gęsto musiał się tłumaczyć członkom Komitetu Budowy
pomnika ze swojego dzieła. Nie brakowało też głosów , by w ogóle pomnika nie pokazywać mieszkańcom, a wybudować nowy.
Jesienią 1961 r. Miejska Rada Narodowa powołuje do życia Komitet
Budowy pomnika Adama Mickiewicza. Na jego czele staje Zygmunt
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Bereżyński (w latach 1950–1960 wiceprzewodniczący prezydium MRN,
a od dwóch lat prezes spółdzielni
„Przełom”). Komitet Budowy zaprasza do konkursu pięciu artystów plastyków. Najbardziej znaną postacią w tym gronie jest prof.
Jerzy Bandura, prorektor Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, a więc
osoba bardzo wpływowa nie tylko
artystycznie. Obok niego są młodzi artyści rzeźbiarze – Jerzy Bereś
i Mieczysław Bogaczyk z Nowego
Sącza, Antoni Biłka z Bielska–Białej
i Stanisław Rzecki z Krakowa.

Wieszcz ze zbożem i książką
– Prof. Bandura widział pierwotnie wieszcza, niczym siewcę z wyciągniętą jedną ręką do siania zboża,
w drugiej trzymał książkę – wspominał przed laty Mieczysław Bogaczyk, nieżyjący dzisiaj wybitny
rzeźbiarz sądecki. – Bandura zaprojektował głowę, ja fragment pomnika, czyli rękę poety z książką,
a pozostali koledzy postacie ludzkie stojące i siedzące.
W kwietniu 1962 roku 50 lat
temu z fragmentami pomnika wykonanymi w gipsie w skali naturalnej zapoznali się członkowie Komitetu Budowy pomnika. Uradzili, że
w ich ocenie najlepiej wypada propozycja artystyczna prof. Bandury, ale zasugerowali mu, by wieszcz
jednak nie siedział, a stał godnie.
– Przewodniczący Bereżyński
nie powiedział wtedy jednoznacznie, czy Mickiewicz ma być w roli
siewcy – wspominał Mieczysław
Bogaczyk. – Więc Bandura zamiast
książki włożył w ręce poety lirę.

FOT. ARCH. UM W NOWYM SĄCZU

50

lat temu rozstrzygnięty został
konkurs na projekt i budowę pomnika Adama Mickiewicza w Nowym Sączu. Pomnik wieszcza miał
uświetnić obchody 670–lecia grodu nad Dunajcem. Jego postawienie
miało też nawiązywać do stojącego
kiedyś na Plantach pomnika poety.
Artysta rzeźbiarz Stanisław Wójcik,
autor pomnika Adama Mickiewicza przekazanego społeczeństwu
w 1889 roku, za swoje dzieło otrzymał nie tylko sowite wynagrodzenie 600 koron austriackich. Rada
Miejska postanowiła też na wniosek mieszkańców uhonorować go
dodatkową nagrodą pieniężną 100
koron austriackich. Dzieło Wójcika wzbudziło bowiem prawdziwy
entuzjazm i podziw mieszkańców.
Pomnik ten podczas II wojny światowej zniszczyli Niemcy.

Adam Mickiewicz, rzeźba Stanisława Wójcika z 1889 r.
Pytam Bandurę, w końcu mojego
kolegę ze studiów na ASP w Krakowie, wprost po kiego diabła Mickiewicz trzyma lirę. Słyszę w odpowiedzi: „No co ty, Mietek, przecież
pisał poezję liryczną.” Ja mu mowie
, że 90 procent Polaków, w tym sądeczan, nie widziało na własne oczy
liry, a co więcej 90 procent ludzi nie
wie, czy poezja może być liryczna, tragiczna czy miłosna. On na
to: „Wiesz, Mietek, tak mi przyszło do głowy z tą lirą”. Bandura
jednak był profesorem, a my zwyczajni rzeźbiarze.

Pomnik zadziwia swoją…
szpetotą
W czerwcu 1962 roku w Zakładzie Kamieniarskim w Krakowie
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Adam Mickiewicz, rzeźba Jerzego Bandury z 1962 r.

rzeźbiarze Bandura, Bogaczyk
i Rzecki, przy pomocy trójki krakowskich kamieniarzy, rozpoczynają prace nad realizacją wizji artystycznej prof. Bandury. Po trzech
miesiącach granitowe elementy pomnika wieszcza jadą do Nowego
Sącza. Po odkuciu wszystkich elementów trwa mozolne „sklejanie”
pomnika. Sądeczanie przyglądają się pilnie pracom rzeźbiarzy na
plantach. Kiwają głowami, nie wierząc własnym oczom. Pomnik budzi jedynie wielkie zdziwienie swoją
szpetotą. Nie słychać głosów zachwytu nawet w trakcie uroczystości odsłonięcia pomnika trzeciego listopada 1962r.
– Po oficjalnym odsłonięciu
zwierzali mi się i wiceminister

kultury Bolesław Michałek, i Jerzy Siemek z tego ministerstwa,
rodem z Nowego Sącza, że pomnik im się zupełnie nie podoba – wspominał Bogaczyk. – Ale
dosadniejszy w słowach był Mieczysław Borowski, rzeźbiarz, ówczesny dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Podczas
przyjęcia w magistracie wprost
zapytał Bandurę: „Czy, panie kolego, nie brakuje w pomniku jednego segmentu?”. Bandura odparł,
że absolutnie nie, bo wtedy figura wieszcza stałaby się za ciężka,
nieproporcjonalna. A tak wszystko jest w porządku.

Mickiewicz czyli Stasiu Haliniak
Już wtedy, jesienią 1962 roku,
odezwały się nawet w Komitecie Budowy pomnika głosy, że
należy go natychmiast rozebrać
i przebudować. Co radykalniejsi
żądali budowy nowego pomnika,
ale już bez udziału Jerzego Bandury. Niemal w dniu odsłonięcia pomnika dowcipni sądeczanie ochrzcili go mianem pomnika
Stasia Haliniaka, który idzie ze
swoim słynnym workiem na plecach. W latach 50. i 60. legendarny Staś Haliniak, starszy pan, oryginał, smakosz win krajowych,
zwykł przechadzać się wolnym
krokiem między Rynkiem a dworcem PKP przez Planty, z workiem
zarzuconym niedbale na plecach.
W worku dudniły mu puste butelki, które żadną miarą nie dźwięczały dźwiękami liry, na której
już 50 lat gra Adam Mickiewicz na
swoim cokole.
(ŚNIAD)
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Promocja

Daj się złapać w sieć dobroczynności
Najlepszą inwestycją, jaką znamy
i którą przez 12 lat wypróbowaliśmy
na wiele sposobów, jest inwestycja
w dobro. Każdemu, kto zainwestuje
z nami, gwarantujemy zysk bez cienia ryzyka. Żadnej straty!

Drużyna serc
Potrafisz wyobrazić sobie inwestycję zapewniającą ci poczucie radości, wzruszenia aż do łez
szczęścia, skrywanej w głębi serca dumy z tego, że ktoś żyje i jest
zdrów dzięki Tobie? Potrafisz wyobrazić sobie, że ratujesz kogoś
przed kalectwem lub śmiercią?
Nic prostszego! Znamy tysiące ludzi, którzy tego dokonali. Pewnie
są wśród nich Twoi znajomi lub
sąsiedzi, a nasi przyjaciele. Zapraszamy do drużyny!
Aby do niej dołączyć, nie musisz wyciągać z portfela ani złotówki. Nie musisz też przelewać
pieniędzy na konto. Wystarczy, że
zapamiętasz numer 0000020382
i dwa słowa bliskie sercu każdego Polaka, które szczególnie lubił nasz papież, błogosławiony Jan
Paweł II: Sursum Corda. Po przekładzie z łaciny – w górę Serca!
Jest na ten numer odpowiednia rubryka w druku PIT, który niebawem złożysz w Urzędzie
Skarbowym. To wszystko, czego potrzebujesz, aby zainwestować z gwarancją radości i wzruszeń, którymi dzielimy się z Tobą
za pośrednictwem naszej witryny
internetowej

www.sc.org.pl
Znajdziesz tam między innymi
poruszającą historię Józka z Tęgoborzy. Miał nie doczekać osiemnastych urodzin, bo przyszedł na
świat z wadą serca, wobec której
kardiochirurdzy bezradnie rozkładali ręce. Przeczytasz o rozpaczy jego rodziców, gdy od jednego z lekarzy usłyszeli przed laty
słowa, jak sztylety: "po co państwo ratują to dziecko, przecież
macie jeszcze dziewięcioro". Pani
Jadwiga, mama 20–letniego dziś
młodego mężczyzny, nie dała się
zwieść słowom, które mogły zabić nadzieję. Jej syn żyje i spełnia swoje marzenia, bo znalazł się
jeden odważny lekarz – profesor
Edward Malec i setki ludzi spieszących z pomocą w zebraniu pieniędzy na operację.
Poznasz też Adasia z Obidzy,
który pięć lat żył wbrew rokowaniom lekarzy, z połową pracującego serduszka. Druga połowa była „nieczynna”. Przy
najmniejszym wysiłku Adaś robił się sinoniebieski, a każde zmęczenie było dla niego śmiertelnie niebezpieczne. Uśmiechniesz
się na wieść, że rodzice wspaniałego dziś ośmiolatka – Bożena
i Władysław – dziękują Bogu i ludziom za ocalenie życia ich synkowi, możliwe dzięki zebraniu

kwoty potrzebnej na operację
w Monachium.
Życie Józka, Adasia, Emilki,
Bartka, Wiktorii, Przemka i wielu innych dzieciaków oraz dorosłych ratowali tacy jak Ty. My tylko sumowaliśmy powierzone nam
dobro i dopełnialiśmy formalności związanych z gromadzeniem
pieniędzy oraz ze skierowaniem
chorych na leczenie i rehabilitację. I za każdym razem byliśmy zdziwieni, dumni i szczęśliwi przekonując się, że chętnych
aby pomagać nigdy nie brakuje.

Dobro na co dzień
Inwestycje w dobro ratowania
zdrowia i życia ludzi to tylko jedna z naszych "specjalności". Od
2007 roku podsumowaliśmy ją
kwotą 1.600.000,– zł w programie „Na Ratunek”! Każdą jedną
złotówkę z tej kwoty ofiarowali
ludzie, którzy nam zaufali. Jeśli
zaufasz i Ty – możesz pomóc w leczeniu kilkudziesięciu osób, którym w najbliższym czasie chcemy pomóc. Między innymi dwóm
dziewczynkom (8 i 15 l.), które
po potrąceniu przez samochód są
w śpiączce. Wierzymy, że obudzą
się do życia.
Jesteśmy też ekspertami w rozbudowie sieci codziennej dobroczynności. Specjalnie do tej misji
powołaliśmy Centrum Wolontariatu i stworzyliśmy sieć klubów
skupiających młodych wolontariuszy. W ubiegłym roku działało
w tej sieci 962 osób. Przez 12 miesięcy bezinteresownie przepracowały 41.292 godzin, pomagając 4.000 ludzi i 109 instytucjom.
Naszym oczkiem w głowie są
dzieci. Dedykujemy im m.in.

program „Starszy Brat Starsza
Siostra”. Dzięki niemu pozyskani i przeszkoleni wolontariusze mogą pomagać w nauce
i towarzyszyć w zwyczajnej codzienności dzieciakom, którym
z różnych przyczyn jest ciężko
uporać się z problemami. Dzięki niemu już blisko 300 dzieciaków mogło dostało szansę na
szczęśliwsze dzieciństwo oraz
cieszyć się z listów zrealizowanych przez świętego Mikołaja.
Dla wielu z nich były to pierwsze
spełnione świąteczne marzenia.
Dzięki "przyszywanym" starszym braciom i starszym siostrom, czyli naszym wolontariuszom, także niepełnosprawne
i chore dzieci czują się jeszcze
mocniej kochane i potrzebne,
coraz silniejsze w rozwiązywaniu problemów i w pokonywaniu barier.
– Żadne słowa nie są w stanie
opisać uczucia, gdy na twój widok uśmiecha się ktoś z porażeniem mózgowym. Taki wydawałoby się zupełnie niekontaktowy,
a jednak nie do końca – opowiada jedna z naszych wolontariuszek – Kinga, która zaprzyjaźniła się z ciężko chorym 18–letnim
Przemkiem.

Portal darmowej wymiany
Na najbliższy rok planujemy
jeszcze jedną inwestycję w dobro. Z darowizn 1%, które już
otrzymaliśmy, remontujemy budynek gdzie powstanie pierwsza
w regionie, niekomercyjna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Chcemy też uruchomić
portal darmowej wymiany takiego sprzętu. Do każdej przekazanej
nam złotówki na zakup sprzętu
dokładamy drugą. W ten sposób
dobro się podwaja.
Pani Zofia, która od kilku lat,
przez okrągłą dobę, opiekuje się
nieuleczalnie chorym mężem
najlepiej wie, jak bardzo potrzebna to inicjatywa. Nie skarży się na zmęczenie, które towarzyszy jej każdego dnia i na
ogromne koszty jakie trzeba ponieść, aby ulżyć choremu w cierpieniu. Skromna emerytura niestety nie wystarczy, aby odłożyć
3 tysiące złotych na zakup łóżka
rehabilitacyjnego. Chcemy i jej
pomóc! Z Twoim wsparciem uda
się to szybciej.
Jeśli zechcesz dać się złapać
w naszą sieć dobroczynności lub
dowiedzieć się więcej o Stowarzyszeniu „Sursum Corda” rozgość się na naszej stronie internetowej, poczytaj i zostań z nami.
Jeśli chciałbyś pobrać darmowy program do rozliczenia PIT, albo pobrać nasz nr KRS
0000020382 na swoją skrzynkę
mailową lub sms–em, wpisz adres
www.pomagampodatkiem.sc.org.pl
Dziękujemy za Twoje Dobro!
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Ludzie

Marynista z sądecką przeszłością
W 2011 r. minęła – cicho i niepostrzeżenie – 110. rocznica urodzin artysty, niekoniecznie powszechnie pamiętanego
w Rzeszowie czy Nowym Sączu, gdzie spędził najwcześniejsze lata, niezwykle cenionego jednak oraz szanowanego w Gdyni.
Wychowany w Nowym Sączu
Uważany za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy–marynistów, cieszył się nad morzem wielką
estymą. W willowej dzielnicy Gdyni
– Orłowie – poświęcono mu w maju
2009 r. skwer przy molo, ozdobiony
pomnikiem–ławeczką z postacią artysty, pogrążonego w pracy. Jej autorem jest rzeźbiarz Zdzisław Koseda.
Imię Antoniego Suchanka nosi Bałtyckie Stowarzyszenie Marynistów
„Mare Nostrum”.
Suchanek, wychowany w Nowym Sączu (dokąd jego ojciec, inżynier kolejnictwa, został przeniesiony z Rzeszowa) absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1917–1922 był uczniem m.in.
Józefa Mehoffera i Teodora Axentowicza, potem, w Bydgoszczy, doskonalił się w grafice u Leona Wyczółkowskiego), po studiach wyjechał
na Kresy Wschodnie. Po jakimś czasie przeniósł się do Bydgoszczy, następnie wyjechał do Warszawy. Już
wtedy fascynowało go morze i Gdynia – miasto powstające przy porcie.
Jego ulubionym miejscem obserwacji były wzniesienia Kamiennej Góry
oraz Kępy Oksywskiej. Pierwszą wystawę indywidualną miał w 1929 r.
w Jastarni.

Dwa razy ranny
W Warszawie stracił cały dorobek
(podczas oblężenia miasta w 1939 r.
spłonęła jego pracownia), tam też
został 5 czerwca 1943 r. aresztowany
w chwili, gdy jego córka Teofila brała ślub z konspirującym w Komendzie Głównej AK por. mar. Mieczysławem Uniejewskim. Trafił najpierw
na Pawiak, potem do obozu koncentracyjnego Auschwitz (nr 139388).
Szczęśliwie przeżył – dzięki staraniom rodziny został w listopadzie
tego samego roku zwolniony – i zdążył jeszcze wziąć udział w Powstaniu
Warszawskim, podczas którego walczył (jako weteran kampanii 1920 r.,
przewojowanej w szeregach 5. Pułku Piechoty Legionów) w obronie
szpitala dzieci głuchoniemych. Odniósł wtedy drugi razy w życiu ranę
postrzałową – po raz pierwszy przytrafiło mu się to na froncie wojny
z bolszewikami.

Morze – jego miłość
W 1946 wyjechał do Gdyni, zamieszkał w dawnym pensjonacie
„Biały Dwór” w dzielnicy Orłowo
– i Wybrzeżu został wierny na całe
życie. Dzięki temu jego prace układają się w nieporównywalny z niczyim dorobkiem cykl dokumentalny:
przedstawiają powstawanie miasta
w przedwojennych czasach, a następnie jego odbudowę ze zgliszcz
i późniejszy rozwój.

Antoni Suchanek
FOT. ARCHIWUM

Za swoje dzieła otrzymał wiele nagród – pierwszą ważną był główny
laur III Wystawy Morskiej, zorganizowanej w 1930 r. w stolicy. Przed
1939 r. działał w Lidze Morskiej i Kolonialnej, Sekcji Morskiej Polskiego
Towarzystwa Artystycznego, zasiadał w zarządzie warszawskiej Zachęty, był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich – po wojnie z kolei
współtworzył Grupę Polskich Marynistów Plastyków. Poza malarstwem
zajmował się tworzeniem ilustracji
do czasopism, pracą dydaktyczną
w Ognisku Kultury Plastycznej i III LO
w Gdańsku (zwanym „Topolówką”),
a także sztuką użytkową – projektowaniem wystroju wnętrz polskich
statków handlowych. Jego dziełem
były m.in. dekoracje reprezentacyjnych pomieszczeń „Dęblina”, „Dzierżyńskiego”, „Koszalina”, „Modlina”
i „Oliwy”. Jak podają historycy gdyńskiej sztuki, w 1928 r. jako pierwszy
zajął się malowaniem widoków stoczni – w latach 1950–1952 natomiast,
podczas serii plenerów w Gdańsku,
Gdyni i Szczecinie, stworzył cykl rysunków kredkami i ołówkiem „Stocznia buduje”. W 1980 otrzymał tytuł
członka honorowego Stowarzyszenia Marynistów Polskich.
Urodzony 27 kwietnia 1901 r.
w Rzeszowie malarz zmarł 19 listopada 1982 w Gdyni. Spoczął na cmentarzu Witomińskim. 20 lat po śmierci
w Muzeum Narodowym w Gdańsku
urządzono wielką retrospektywę jego
prac. Dzieła nowosądeckiego wychowanka są też w zbiorach m.in. Gdańska (Muzeum Narodowe i Centralne
Muzeum Morskie), Gdyni (Muzeum
Miasta Gdyni), Warszawy (Muzeum
Narodowe), Bydgoszczy (Muzeum
Okręgowe) i – na szczęście – Nowego
Sącza (Muzeum Okręgowe).
(WALD)

Widok Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni 1953, gwasz

Ławeczka na skwerze Antoniego Suchanka w Gdyni Orłowie
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Na afiszu

K O N K U R S

F I L M O W Y

Rozdajemy bilety do kina!
Aby zdobyć podwójne zaproszenie na film „Himalaje–trekking
do bazy pod Everestem i wspinaczka na Ama Dablam”, należy
wysłać poprawną odpowiedź na adres mailowy redakcja@dts24.pl
(liczy się kolejność zgłoszeń).
Pytanie: proszę podać nazwiska przynajmniej dwóch alpinistów,
którzy jako pierwsi w 1961 roku dokonali wejścia na Ama Dablam?

64 rozdania
brydża
28 i 29 kwietnia w hotelu Litwiński w Tęgoborzy odbędzie się druga edycja ogólnopolskiego turnieju brydża sportowego UTOPI
2012. 64 uczestników z całej Polski rozegra 64 rozdania. Zwycięzca UTOPI otrzyma prawo zagrania
w najbardziej prestiżowym turnieju brydżowym w Polsce – TOP
Individual 2013. W turnieju zagra kilku arcymistrzów brydżowych w tym aktualny Mistrz Europy Mikołaj Taczewski.

Dzień
Otwarty
w I LO
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnoksztalcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowy0m Sączu, zaprasza na
Dzień Otwarty I Liceum Ogólnokształącego, 14 kwietnia, godz.9.
Uczniowie klas III gimnazjum będą mogli spotkać się z nauczycielami i uczniami szkoły,
uzyskać informacje o aktualnej
ofercie edukacyjnej, rozszerzeniu przedmiotów w poszczególnych klasach, możliwości rozwijania zainteresowań, naukowych
i sportowych w formie zajęć pozalekcyjnych, działalności kulturalno–artystycznej, pracy Samorządu Szkolnego i innych organizacji.

BUDUJCIE Z NAMI SIEĆ KOLPORTAŻU
„Dobry Tygodnik Sądecki” jest jedną z najpopularniejszych gazet w Nowym 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!
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Sport

O krok od historycznego sukcesu
Nowosądeckie szczypiornistki są blisko sukcesu bez precedensu. Tylko dwa mecze dzielą piłkarki ręczne
Olimpii Beskidu od gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce,
co w Nowym Sączu jeszcze żadnemu
zespołowi się nie udało. Do końca sezonu zasadniczego zostało już tylko
jedno spotkanie i zespół prowadzony przez trenerski duet Lucynę Zygmunt oraz Mariana Gawędę myśli już
od dwumeczu ze Słupią Słupsk, który zadecyduje o awansie do Superligi
kobiecego szczypiorniaka.
– Wiadomo już, że pierwszy mecz
zagramy 21 lub 22 kwietnia na wyjeździe – mówi wiceprezes klubu Tomasz Michałowski. – Rewanż w Nowym Sączu zaplanowaliśmy na 25
kwietnia w środę o godz. 18. Termin
meczu w Nowym Sączu ważył się do
ostatniej chwili ze względu na siatkarki mecz Rosja – Chorwacja, ale
doszliśmy do porozumienia.
Rozgrywki I ligi w Polsce podzielone są na dwie grupy.

Olimpia Beskid w swojej grupie
zajmie pierwsze miejsce przed SPR–
em Olkusz. W grupie A zwyciężył
Sambor Tczew i to on zmierzy się
z olkuszankami.
– Do Superligi awansują zwycięzcy tych dwumeczów – dodaje
wiceprezes. – Te zespoły zmierzą

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

Marek Połomski,
i
interia.pl, popradrytro.biz

W klasie okręgowej największą
sensacją było zwycięstwo Dobrzanki na niezwykle trudnym
terenie w Łososinie Dolnej.
Jeszcze przed rozpoczęciem
rundy rewanżowej wydawało się, że sprawa awansu rozstrzygać się będzie między
trzema zespołami: KS Zakopane, Porońcem Poronin oraz
wspomnianym Łososiem. Teraz trzeba nanieść poprawkę
na te przypuszczenia, bowiem
wysoką formę prezentuje LKS
Kobylanka oraz ekipa z Dobrej.
Przewaga czołówki stopniała i wszystko w tej lidze może
się jeszcze wydarzyć. W sobotę mieliśmy okazję oglądać prawdziwy hit. Na przeciw
siebie stanęły dwie niezwykle
silne drużyny z Podhala. Poroniec uległ zakopiańczykom
1:0 po rzucie karnym. Myślę,
że goście wykonali tym zwycięstwem milowy krok w kierunku czwartej ligi. Na uwagę
zasługuje też fakt, że w kilku innych klubach poprawiła
się jakość gry, a to oznacza, że
wiosna będzie niełatwą przeprawą dla faworytów. Coraz
lepiej radzi sobie Glinik Gorlice, a także ULKS Korzenna.
Już w najbliższy weekend
ciekawie zapowiada się starcie Dobrzanki z Porońcem
oraz KS Zakopane z Jordanem.
Sporą ciekawość budzi także

konfrontacja Popradu z Łososiem. Czołowa trójka ma przed
sobą bardzo trudne zadanie,
bowiem żaden z ich rywali tanio skóry nie sprzeda.
Sprawa trzecioligowej promocji powinna się rozstrzygnąć
pomiędzy ekipami Sandecji II
Nowy Sącz, Bocheńskiego KS
oraz Tuchovii, ale ciekawie zapowiada się walka o utrzymanie. Tam ścisk ligowej hierarchii ma niesamowite natężenie.
Dziewiąty Orkan ma tylko trzy
oczka więcej od ostatniej Barciczanki. W Barcicach zatrudniono Janusza Pawlika, który ma być gwarantem jakości
i człowiekiem, który zapewni drużynie utrzymanie. Jego
podopieczni zaliczyli co prawda wiosenny falstart, ale teraz zdołali pokonać Watrę i to
na jej terenie. Niezwykle ważne spotkanie dla układu tabeli odbyło się w Nowym Sączu.
Miejscowa Helena podejmowała Ogniwo. Obydwie drużyny
miały przed tym meczem taką
samą ilość punktów i zajmowały dolne rejony tabeli. Konfrontacja zakończyła się podziałem oczek, a to oznacza, że
ani jedni ani drudzy nie zdołali poprawić własnych nastrojów. Najbliższa kolejka to kolejne mecze o być albo nie być
w IV lidze. Barciczanka podejmuje Ogniwo, natomiast Orkan
gra z Heleną. Najciekawiej zapowiada się jednak starcie liderującej Sandecji z ambitnym
zespołem Skalnika Kamionka
Wielka.
(BOG)

się jeszcze później w prestiżowym
spotkaniu o prymat w całej lidze.
Pokonani będą mieli jeszcze szansę
awansu w barażach. W tych najważniejszych spotkaniach ważna będzie każda bramka, a nawet
wysokość ewentualnej wygranej.
Wierzę jednak, że nasz zespół nie

będzie zajmował się taką matematyką i wygra obydwa mecze.
Wiemy, że nie będzie to łatwe, bo
Słupsk to bardzo zgrany zespół, od
kilku sezonów robi tylko kosmetyczne zmiany w składzie. Zespołowość to ich siła.
Na mecze ze Słupią Słupsk w formie powinny być już Joanna Gadzina i Agnieszka Rusin (Dąbrowska).
Cenne dla zespołu zawodniczki trochę w sezonie grały, ale klub nie
chciał ich zbytnio forsować (Gadzina długo leczyła kontuzję). Zanim jednak zawodniczki Lucyny
Zygmunt staną do walki o awans,
w najbliższą sobotę czeka je ostatni mecz w grupie z olkuszankami.
Układu tabeli już nie zmieni, ale liczy się prestiż.
Mecz z SPR Olkusz zaplanowano
w sobotę na 16.
– Dlatego, by kibice mogli spokojnie zdążyć z meczu szczypiornistek na mecz piłkarzy Sandecji
– dodaje Michałowski.
(HAND)

Olimpijska podróż
przez Pekin do Londynu
Beata Leśnik wraca dziś z Turcji,
gdzie kadra narodowa kobiet w boksie przygotowywała się do mistrzostw świata w Chinach. Mistrzostwa w miejscowości Qinhuangdao
będą z kolei przepustką do Igrzysk
Olimpijskich w Londynie. Sądeczanka ma dwa dni na przepakowanie bagaży i od razu jedzie na zgrupowanie kadry do Cetniewa, a potem rusza
z reprezentacją do Chin, gdzie odbędzie się kolejne zgrupowanie, tym razem aklimatyzacyjne przed MŚ.
– Jeśli Beata wystartuje w wadze olimpijskiej i będzie w ósemce mistrzostw, to ma prawo startu
w Londynie – mówi trener zawodniczki Radosław Pietrzkiewicz z Superfightera Nowy Sącz. – Trener
Marek Piotrowski zapewne już
wie, kto będzie w Chinach walczył
w kategoriach olimpijskich, ale
z oficjalnym ogłoszeniem poczeka
do chińskiego zgrupowania. Teraz bowiem numerem jeden w kadrze i wadze 75 kg jest Lidia Fidura. Na zgrupowaniu jednak Fidura
z Beatą w ogóle ze sobą nie walczą,
więc nie wiem, skąd trener Piotrowski będzie miał wiedzę, która
w tym momencie jest w lepszej formie. Wiem, że w formie jest Beata,
bo na ostatnim turnieju im. Feliksa Stamma pokonała wicemistrzynię świata Marinę Wolnową z Kazachstanu, a przygotowywała się
do turnieju tylko pięć tygodni.
Boks kobiet zadebiutuje w Londynie jako dyscyplina olimpijska.
Na igrzyskach pięściarki powalczą
tylko w trzech kategoriach: 51 kg,

SPRINTEM

Rosjanki trzy
dni później
Zmieniono datę nowosądeckiej siatkarskiej uczty. Mistrzynie świata Rosjanki zagrają w hali MOSiRu
z Chorwatkami później niż zaplanowano. – Pierwotnie spotkanie w Nowym Sączu miało się odbyć trzy dni wcześniej
– mówi organizator spotkania
Dariusz Grzyb. – Jednak zainteresowanie kibiców jest tak
duże, że postanowiliśmy dopuścić do sprzedaży większą pulę biletów. 25 kwietnia piłkarki Olimpii Beskidu
walczą o awans do Superligi
i nie chcieliśmy zaburzyć ich
planów. Mecz Rosja – Chorwacja rozpocznie w sobotę
28 kwietnia o godz. 17.30.

Sandecja
o trzy oczka

Po porażce 2:1 w Gliwicach
Sandecja wraca na stadion
przy ul. Kilińskiego. Po dwóch
wyjazdowych kolejkach rywalem piłkarzy Roberta Moskala będzie ligowy słabeusz
KS Polkowice. Trzy punkty
bardzo pożądane. Mecz w sobotę o godz. 18. Do trzech meczów serię bez gola podniósł
Kolejarz Stróże. Piłkarze Przemysława Cecherza nie potrafili strzelić gola GKS–wi Katowice. Sami też go nie stracili,
ale marna to pociecha, bo zespół spadł już w tabeli na 7.
miejsce. Ta kolejka zastanie
stróżan w Bydgoszczy. Poprzeczka zawieszona będzie
wysoko, bo Zawisza walczy
o ekstraklasę.

Przerwa
na dziecko

60 kg i 75 kg. W tej ostatniej w Polsce liczą się dwie zawodniczki. Właśnie Lidia Fidura z Rudy Śląskiej
i sądeczanka Beata Leśnik.
– Myliłby się jednak ten, kto
myśli, że sprawa kwalifikacji kończy się na czysto sportowej rywalizacji – dodaje Pietrykiewicz. – Ta
oczywiście jest bardzo ważna, ale
wielką rolę odgrywają kontakty,
kuluarowe rozmowy i znajomości, a Małopolski Związek Bokserski jest słaby, nie ma siły przebicia.
Kiedy w grę wchodzi olimpijska
kwalifikacja, to zaczyna się walka
na noże. Poczekamy, zobaczymy.
(KW)

Po Aleksandrze Jagieło, która w tym sezonie nie grała w siatkówkę, bo urodziła
córeczkę, na macierzyństwo
zdecydowała się kolejna siatkarka Banku BPS Muszynianki Fakro. Rozbrat ze sportem
na jakiś czas zdecydowała się
wziąć Agnieszka Rabka, która
kapitanowała zespołowi wicemistrzyń Polski w zakończonym niedawno sezonie.

Mistrzostwa
czas zacząć

W niedzielę w Krynicy zaczynają się MŚ Mistrzostwa Świata Dywizji IB. Pod Górą Parkową rywalami Polaków będą:
Litwini, Holendrzy, Rumuni,
Koreańczycy i Australijczycy.
Tylko najlepszy zespół awansuje do Dywizji IA. Polska
wszystkie mecze gra o godz.
20. Pierwszy mecz w niedzielę
gramy z Litwą, w poniedziałek z Rumunią.
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Na koniec tygodnia
FOTOKOMENTARZ

A TO C I E K AW E

- Mnie się wydaje, że najlepiej byłoby
tę obwodnicę puścić tędy.

- Tutaj nie możemy jej wybudować, bo będzie
przechodziła Bernardowi pod oknem.

Armatnia salwa na podwórku
Beskid Sądecki kryje jeszcze jak się
okazuje kilka ciekawych sekretów.
Przed domem Jacka Ryby w Barnowcu stoją XVI i XVII– wieczne armaty. Nie jakieś tam miniatury, czy
zabawki, ale działa naturalnej wielkości, które gospodarz wykonuje sam
w swojej kuźni. O tym, że nie jest to

tylko byle jaka rekonstrukcja i ozdóbka podwórka Jacek Ryba może potwierdzić armatnią salwą.

W tym momencie kończy swoje kolejne dzieło – 500 kg armatę o wdzięcznej nazwie Vienna Bona 1683. Miłośnicy historii

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Krzysztof Głuc

łatwo rozszyfrują datę odsieczy
wiedeńskiej.
– Jeszcze tylko kilka detali i będzie kompletna – opowiada Jacek Ryba, który na swoją pasję ma
bardzo mało czasu, bo prowadzi
w Barnowcu tartak. Dlatego też
nie zdążył jeszcze swojego działa
wypróbować. To znaczy odpalić.
– Pierwszą armatę zbudowałem kilkanaście lat temu – wspomina niezwykły ludwisarz. – Kilka egzemplarzy trafiło do rodziny.
Cztery, licząc również ostatnią,
można oglądać w Barnowcu. To
nie są wierne repliki. Czasem
coś podpatrzę w książce, dodam
coś od siebie i wychodzi zgrabne działo.
Na armatach nie zarabia, bo to
tylko i wyłącznie pasja. Skąd pomysł na pierwszą sztukę?
– Woziłem grube kloce na karze, czyli połówce wozu, a potężny pień opary na niej bardzo
przypomina armatę – wspomina Jacek Ryba. – Pomyślałem – spróbuję zrobić coś takiego. Pierwszy egzemplarz to była
stalowa rura obudowana drewnem. Dziś jest gdzieś w Stanach
Zjednoczonych.
Kolejne to już dzieła sztuki ludwisarskiej. W kuźni, która należy do rodziny Rybów z dziada pradziadza i pamięta czasy pierwszej
wojny światowej powstają jeszcze repliki broni białej, ale na to
pan Jacek ma jeszcze mniej czasu
niż na armaty.
Do niezwykłego budowniczego armat łatwo trafić, bo jego dom
stoi tuż przy drodze w Barnowcu,
a podwórza nie strzeże płot, ani
pies, ale armata, którą jej twórca
nazwał Arex regia.
(PAL)

- Panowie, chciałem nieśmiało przypomnieć,
że ta niebieska linia na mapie to Dunajec.

O obwodnicy Nowego Sącza dyskutują: prezydent Ryszard Nowak, starosta
Jan Golonka, wójt Chełmca Bernard Stawiarski oraz dyrektorzy zarządów
dróg, powiatowego – Adam Czerwiński i miejskiego – Grzegorz Mirek.
ZDJĘCIA: MARIA OLSZOWSKA

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 12 kwietnia 2012

16
R

E

K

L

A

M

A

piąt
pi
ą ekk
ąt
godz. 19.
godz.
9 00 – Galeria
9.
ria SO
SOKÓŁ
KÓŁ
wernis
wer
nisaż
aż wys
wystaw
tawy
y kost
o iumów
operowych ze
z zbior
o ów Opery
Krakowskiej.
j Ar
Aranżacja
a w yst
staw
aw
wy
i opie
pi ka kos
ko tiumol
mo ogi
g czn
zna:
a:
Bożena Pę
P dziwia
wiatr
god
dz. 19.30 – scen
cen
e a pllen
enero
erow
wa
na dziedzińcu MCK
K SOKÓŁ/
ÓŁ/sal
sala
a
multimedialna
Moda na operę czyli pięk
ę no
n na
wyb
bieg
i u – pok
pokaz mod
ody w re
reżys
żyseri
er i
Bożeny Pędziwia
i tr

122 maja

sobo
so
boota
bot
ta

god
dz. 15.45
4 – sala im
m. Barbackiego
B
o
B panik
Bez
nikii. To tylko balet – lekcja
baletowa
wa dla mł
młode
odego melomana
z udziałem
m arty
rtystó
ów Opery
y Śląs
ląskie
kiejj
godz. 17.00 – sala
godz.
sala iim. Lipi
Lipińsk
ńskieg
ego
Ko w butac
ach
Bogda
Bog
dan Pawło
włowsk
ws i – Kot
– int
interak
rak
ktyw
tywn
ne wid
widowi
owi
wissko ba
ale
eto e dla
tow
dla rod
rodzic
ziców
ów i dzie
dzie
i ci
c w wy
ykona
konani
aniiu arty
tystó
stów
w Oper
Opery
y Śląs
l kie
kiejj
god
odz.
z. 19.
9 00 – scen
9.
s ena
a plenero
p
erowa
wa
n dzi
na
dziedz
dz
edzińc
edz
ińcu
ińc
u MCK
MCK SO
SOK
OKÓŁ/
ÓŁ/sal
sa a
im. Si
im
Sichr
chrawy
awy
S va
Se
Gio
ova
van
nni
ni B.
B Per
Pergol
go
olesii – La Ser
Padron
ona
a – ope
opera
a buff
ffa
a (wer
(werrsja
kon
onc
certowa)) w wyko
w ykonan
n iu
u
solistów czeskich:
h: Marie
M
Fajtovej (sopran) oraz

Organizator

Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ
Instytucja Kultury
Województwa
Małopolskiego
ul. Długosza 3,
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 82 610
www.mcksokol.pl

Na spektakle oraz projekcje
ﬁlmowe realizowane w sali
im. Lipińskiego, lekcję baletową
oraz wprowadzenie do opery
Madame Butterﬂy wstęp na
podstawie bezpłatnych
wejściówek, które można
odebrać w kasie MCK SOKÓŁ
począwszy od dnia 25 kwietnia

do wyczerpania wolnych miejsc.
Uwaga: w razie niekorzystnych
warunków atmosferycznych
pokaz mody operowej
w dniu 11.05. odbędzie
się w sali multimedialnej,
natomiast plenerowe spektakle
w dniu 12.05. odbędą się w sali
im. Romana Sichrawy.
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