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NIE MOGĘ PŁAKAĆ
W SWOIM JĘZYKU

GAZETA BEZPŁATNA

Nr 18 (31), 12 maja 2011

L U D Z I E . Sheila przyjechała
do Polski pięć lat temu.
Dla miłości porzuciła Brazylię
i zamieszkała w kraju, gdzie zimy
są piękne, ale tylko oglądane
przez okno. Było trudno.
Nie znała języka, czuła się obco,
a i teraz twierdzi, że nigdy tak
naprawdę nie będzie tu „swoją”.
J STR. 7

Dobra Twarz Sądecczyzny

J Str. 6

MEDIA

Nowy operator w sądeckiej kablówce
Telewizja Kablowa Insat została sprzedana Vectrze SA, drugiemu
pod względem liczby abonentów telekomunikacyjnemu operatorowi kablowemu w Polsce. – Nie my sprzedaliśmy Insat, zrobiła to
za nas konkurencja – Regionalna Telewizja Kablowa – mówi dotychczasowy współwłaściciel INSATU Sławomir Walter. Tymczasem
jak twierdzi prezes RTK, Lech Iwański, jego telewizja gotowa była
przebić ofertę Vectry.
J STR. 3

KULTURA

Złota Płyta Koniecznego
Kompozytor Zygmunt Konieczny odbierze w sobotę, w MCK „Sokół” w Nowym Sączu Złotą Płytę za album z muzyką filmową, który
ukazał się w serii "Wielcy Kompozytorzy Filmowi". Konieczny wraz
z Janem Kantym Pawluśkiewiczem będzie gościem Festiwalu Filmowego Ludzie Kina.
J STR. 13

SPORT

Drozdowicz nie dla Sandecji
Jeden z najlepszych napastników I ligi Emil Drozdowicz (GKP Gorzów Wielkopolski) wbrew spekulacjom i doniesieniom medialnym
nie będzie zawodnikiem Sandecji. Sezon wkracza w decydującą fazę,
a sądeczanie już myślą o wzmocnieniach w przyszłych rozgrywkach.

J STR. 15

Latanie na ostrzu brzytwy
L U D Z I E . Major Wojciech Władyka spędził w powietrzu cztery tysiące godzin.
Ma za sobą ponad 10 tysięcy lotów. Sądeczanin przez zasiedzenie. Bo nad Sądecczyzną
lata się najciekawiej - przekonuje. Szkolił m.in. generała Andrzeja Błasika, późniejszego
dowódcę Sił Powietrznych RP, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
Więcej J STR. 9; O niedzielnych lotach pokazowych nad Łososiną Dolną J STR. 12
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ROZMOWA

Będę miała co wnukom opowiadać
Klaudyna Krzysiowska zdobyła tytułu Miss Ziemi Sądeckiej 2011. Jest tegoroczną maturzystką VI Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, pochodzi
z Brzeznej. Walkę o koronę Sądecczyzny potraktowała jako dobrą zabawę i przygodę, o której będzie
kiedyś opowiadała wnukom
J STR. 16
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Centrum Medyczne „Batorego” 33-300 Nowy SÈcz, Al. Batorego Nr 77, Tel. 018 442 00 06, strona www.cmbatorego.pl
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
¥WIADCZENIA WbZAKRESIE POZ
(PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)
8 Lekarzy internistów
f
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne (chorób ukïadu krÈĝenia,
raka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne ibwizyty domowe
PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
f
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej

f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa
PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
f
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna

f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
f
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna

f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równieĝ

PoradniÚ Medycyny Pracy.
Badania proğlaktyczne dla pracowników
wbzakresie badañ wstÚpnych , okresowych,
kontrolnych. Badania dla kierowców oraz
badania dlabcelów sanitarno-epidemiologicznych. Wszystkie badania wykonywane
sÈ wbjednym budynku wbjeden dzieñ.

Zapraszamy ğrmy do wspóïpracy.
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Z drugiej strony
Do śmiechu i do łez
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Skansen
i metropolia

U

rzędnicy w Warszawie
w ramach swoich etatowych obowiązków usiedli i stworzyli Koncepcję
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Pasjonujący ten
dokument stał się lekturą obowiązkową wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, którzy przy kawiarnianych
stolikach i rodzinnych kolacjach spierali się burzliwie, jak przy wszystkich
tego typu opracowaniach opublikowanych przez ostatnich dwadzieścia lat.
W swojej pracy dziennikarskiej pisałem już o nastu podobnych strategiach
i koncepcjach, które najczęściej sobie
wzajemnie zaprzeczały, by ostatecznie paść ofiarą urzędowej antykoncepcji. Żeby była jasność, takie opracowania produkuje się nie tylko na szczeblu
rządowym, ale i gminnym. Jakieś 15 lat
temu strategiczną koncepcję zagospodarowania brzegów Jeziora Klimkówka
przedstawił tamtejszy wójt w obecności wszystkich urzędowych świętych.
Koncepcja, podobnie jak ta wspomniana, określała nawet kolor dachówki na
hotelach jakie tam zostaną wybudowane. Niedawno sprawdzałem i nad jeziorem zamiast hoteli znalazłem tylko dziurawy kajak. Kompletnie zatem
nie wiadomo, dlaczego lokalni celebryci tak się przejęli, do której kategorii
miast zaliczył nas jakiś urzędnik w ministerstwie. Lament, że oto stajemy się
regionem wieśniaczym i skansenem we
współczesnej Polsce to reakcja histeryczna i nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Przecież urzędowy papier
– czy raczej komputer, bo to świat wirtualny – wszystko przyjmie, każdą strategię, koncepcję i ranking. Jest zresztą
w czym wybierać. W tym samym czasie „Newsweek” opublikował zestawienie, według którego jesteśmy akurat
w czołówce miast sprzyjających przedsiębiorczości. Opracowanie tygodnika mówi, że to właśnie miasta średniej
wielkości (patrz Nowy Sącz) są idealnym miejscem do rozwijania średniego biznesu. Opracowanie Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego mówi zaś, że
tylko metropolie mają szansę na dynamiczny rozwój. Każdy zatem coś mówi,
coś tam pisze, próbując nas wpędzić
w kompleksy wieśniaków ze skansenu. Bzdura! Niech każdy z nas (bez pisania strategii) na swojej przyzagrodowej
działce zrobi coś pożytecznego dla Nowego Sącza i przyzna sobie za to pierwsze miejsce w osobistym rankingu. Sukces gwarantowany!

a o FMT słyszeli ledwie w przelocie. Stare fotografie jakby przenoszą nas do epoki
Beatlesów, choć akurat Aleksander Porzucek z szopą kręconych włosów przypomina
Boba Marleya. Zdjęcia sprzed lat są i zabawne, i wzruszające. Wzruszające, bo możemy
zobaczyć jako śpiewającą nastolatkę zmarłą niedawno Urszulę Szarek. Zabawne, bo
w zawadiackim młodzieniaszku (choć już
wówczas z nutą melancholii w oku) za nic
w świecie nie uda nam się rozpoznać nestora scen sądeckich Janusza Michalika. Samo
życie. Zresztą co kilka stron będziemy mieć
wrażenie, że autorzy pomylili podpisy pod
zdjęciami, przecież mistrz pasteli i silnej
pięści (oczywiście Ryszard Miłek), nie mógł
nigdy wyglądać tak, jak ten facet na zdjęciu (kto nie wierzy, niech sprawdzi). Aż tak
daleko nasza wyobraźnia nie sięga, a takich
przykładów jest na pęczki.
W tę podróż sentymentalną z przewodnikiem nieturystycznym po talentach i beztalenciach I LO warto zabrać butelkę wina, bo
oglądając i podczytując wspomnienia będziecie śmiać się i płakać. Ale to już każdy według
własnego upodobania.
(MOL)

N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E . Kto się schował za
szafą, albo wszedł pod łóżko, niech wyjdzie i zabierze się za czytanie! Konkretnie za lekturę
książki „Nie chowaj się za szafą, wyjdź spod łóżka kolego…” autorstwa Barbary Porzucek i Jakuba Bulzaka. To z naszej strony niesmaczny żart,
bo książka nie jest jeszcze nigdzie dostępna, a do
naszej redakcji trafił pierwszy jej egzemplarz, czy
raczej to coś, co dziś nazywa się e–bookiem.
Po książkę Porzuckowej i Bulzaka – przygotowaną na jubileusz 35–lecia Festiwalu Młodych Talentów, mogą bez ryzyka sięgnąć nie
tylko absolwenci I LO w Nowym Sączu czy
uczestnicy festiwalu, ale niemal każdy sądeczanin. Jaki jest powód, że pozornie hermetyczne, bo poświęcone jednej imprezie i jednej tylko szkole wydawnictwo adresowane
jest do każdego, kto posiada choć odrobinę ciekawości świata? Głównie taki, że akcja tej opowieści toczy się na scenie szkoły,
przez którą przeszło kilka pokoleń znanych
w tym mieście i regionie postaci. Książka obficie ilustrowana jest archiwalnymi zdjęciami, co stanowi jej siłę i główną atrakcję nawet dla tych, którzy w I LO nigdy nie byli,

Tydzień w kalendarzu
12 M A J A ( 14 21 ) w Nowym Sączu zatrzymał się król Władysław
Jagiełło. Przebywał w mieście
przez cały tydzień, do 18 maja.
( 1919 ) w Grybowie w godzinach rannych zorganizowane bojówki zaatakowały sklepy żydowskie, niszcząc i rabując
dwanaście obiektów. Żandarmeria nie znalazła winnych.
(1992) papież Jan Paweł II wyniósł nowosądecką farę do godności bazyliki mniejszej.
13 M A J A ( 1555 ) król Zygmunt
August nadaje Nowemu Sączowi
przywilej na generalny skład soli
bocheńskiej przeznaczonej dla
Spisza i Węgier.
14 M A J A ( 1928 ) urodził się
w Nowym Sączu Władysław Hasior – wybitny artysta o międzynarodowej renomie, powszechnie kojarzony jednak
z Zakopanem, z którym związał
większość życia od 1957 r. Autor m.in. monumentalnych rzeźb
plenerowych, tworzonych niemal na całym świecie. Zmarł 14
lipca 1999 r. w Krakowie. Urna
z jego prochami spoczęła na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.
15 M A J A ( 134 0 ) Kazimierz
Wielki wystawił dokument lokacyjny dla założenie Grybowa. Zasadźcą nowego miasta był
mieszczanin nowosądecki Hanko, syn Jana Bogacza.

SMS
( 1996 ) zmarł Zenon Stramski – aktor, jedna z najbarwniejszych postaci sądeckiego światka artystycznego. Urodził się 25
grudnia 1945 r.
( 1996 ) Wiktor Sowa został odwołany z funkcji wojewody nowosądeckiego. Pełnił ją od 13
października 1993 r., a mianowany został w przedostatnim dniu
urzędowania premier Hanny Suchockiej. Nominację dostarczył
do Nowego Sącza śmigłowcem
minister Jan Maria Rokita.
16 M A J A ( 1981 ) na sądeckim
Rynku kilka tysięcy osób uczestniczyło we mszy św. w intencji powrotu do zdrowia papieża
Jana Pawła II, rannego w zamachu 13 maja. Mszę odprawił ks.
bp Jerzy Ablewicz.
17 M A J A ( 1989 ) Antoni Rączka
przestał pełnić funkcję wojewody nowosądeckiego. Był najdłużej urzędującym wojewodą (od
28 października 1980). Był też
ostatnim I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Nowym Sączu (1989–90). Obecnie
jest jednym z dyrektorów w firmie „Konspol”.
18 M A J A ( 1631 ) w Podegrodziu
urodził się Stanisław Papczyński przyszły założyciel marianów – pierwszego zgromadzenia
męskiego założonego w Polsce
przez Polaka.

Kłopoty z liczeniem
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowym Sączu wybuchł
spór o zakup elektronicznego urządzenia do głosowania. Klub
PO przekonywał, że jest ono potrzebne, prezydent Nowak z kolei, że do dwudziestu ktoś potrafi zliczyć i elektronika to zbędny wydatek. Przy okazji okazało się, że powodem jednomyślnych głosowań klubów PO i PiS przeciw klubowi Nowakowców
może być nieumiejętność trzymania ręki w górze. Od razu widać, który z radnych był w szkole prymusem i rękę do trwania w uniesieniu ma wprawioną, a kto w naukowych celach zanadto jej nie nadwyrężał. Inną przyczyną galimatiasu może
być brak właściwego refleksu ze strony tych radnych, którzy
za gestami kończyn górnych liderów nie nadążają lub podrapanie się po głowie w celach intensywnego namysłu interpretują jako sygnał do erekcji łapci. W obliczu ciągłych powtórek
z liczenia, po których za każdym razem wychodził inny wynik, postanowiono rzecz ukrócić, a raczej uprościć i zainstalować system elektroniczny. Taki na guziki i światełka. Obawiamy
się jednak, że niektóre lampki będą teraz pulsować jak kierunkowskazy i pożytku z nich nie będzie. Proponujemy, żeby zastosować stary zwyczaj toaletowy rodem z autobusowych wycieczek, czyli panie na prawo, panowie na lewo. Słowem kto
„za” przechodzi na jedną część sali, kto „przeciw” na drugą, a kto się wstrzymuje pozostaje w fotelu. Tym sposobem
i widzowie, i radni będą mieli przynajmniej odrobinę rozrywki (a nawet gimnastyki), choć nie da się wykluczyć sytuacji, że
znajdą się i tacy, którzy będą biegać dookoła stołów.
(JARO)
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Media

Nowy operator w sądeckiej kablówce
– Zrobimy wszystko, aby porozumieć się z dotychczasowym producentem programu. Jeszcze w tym
tygodniu zostaną podjęte rozmowy
Vectry z redakcją programu TV Insat. W całym kraju mamy podpisane
umowy z 53 redakcjami, wypracowaliśmy sprawny system współpracy z nimi nazwany VectraMEDIA. Jestem pewien, że także z TV
Insat znajdziemy rozwiązanie zadowalające obie strony – informuje Stefaniak.
Vectra na sądecki rynek chce wejść
z ofertą usługi telewizji cyfrowej. Czy

Telewizja Kablowa Insat została sprzedana Vectrze SA, drugiemu pod względem liczby abonentów telekomunikacyjnemu operatorowi kablowemu
w Polsce. – Nie my sprzedaliśmy Insat, zrobiła to za nas konkurencja – Regionalna Telewizja Kablowa – mówi dotychczasowy współwłaściciel INSATU
Sławomir Walter. Tymczasem jak twierdzi prezes RTK, Lech Iwański, jego telewizja gotowa była przebić ofertę Vectry.
Walter przyznaje, że po 18 latach
działalności z wielkim żalem wraz
z pozostałymi ośmioma wspólnikami podjął decyzję o sprzedaży Insatu,
który tworzył od samego początku.
Prawa rynku są jednak pozbawione sentymentów. Kupnem Telewizji
zainteresowanych było trzech operatorów. – Wybraliśmy ofertę najlepszą dla nas i naszych abonentów
– mówi Walter. Szczegółów transakcji nie chce zdradzać.
– Czy kwota szła w miliony, nie
powiem. Jeśli o mnie chodzi, suma,
jaką udało się wynegocjować, była
ważna, ale nie najważniejsza. Martwiłem się bardziej o załogę i to, co
dalej będę robił. Oczywiście pieniądze ze sprzedaży pozwolą na życie
przez jakiś czas, ale do emerytury
nie wystarczą – dodaje Walter, przyznając, że już otrzymał pewną propozycję współpracy od Vectry.
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Nowy operator zgodnie z umową
sprzedaży przejął dotychczasowych
abonentów Telewizji Kablowej Insat.
Jak wylicza Walter, jego była już firma świadczyła łącznie 5 tysięcy usług.
Abonenci mogą, ale nie muszą podpisać umowy z nowym operatorem.
Ten jednak nie może zmienić treści
dotychczasowych umów – chyba,
że na korzyść klienta i za jego zgodą.
Vectra była zainteresowana infrastrukturą sieci i przejęciem opieki
nad abonentami, w jej interesie nie
jest natomiast działalność nadawcza,
a to oznacza, że pracownicy redakcji przygotowującej program dla Telewizji Kablowej Insat stracili etaty.
– Vectra jest operatorem telekomunikacyjnym, który zajmuje się
udostępnianiem różnych usług oraz
treści, w tym programów telewizyjnych. Nie chcemy natomiast być ich
producentem. Niemniej zależy nam
na tym, aby rozwijać programy lokalne w naszej sieci. To jest wręcz jeden z naszych celów strategicznych.
Ale Vectra nie finansuje redakcji,
wspieramy ich działalność innymi
sposobami – mówi Krzysztof Stefaniak, piarowiec Grupy Vectra.
Prawdopodobnie więc osobom dotychczas tworzącym program zaproponuje się inną formę
współpracy. Być może przejście na
samozatrudnienie.

może stanowić ona zagrożenia dla Regionalnej Telewizji Kablowej, dotychczasowej konkurencji Insatu, której
działania zdaniem Sławomira Waltera
miały wpływ na decyzję o sprzedaży?
– To nie my sprzedaliśmy Insat,
zrobiła to RTK – mówi Walter. Podejrzewa, że skoro Vectra zajęła część sądeckiego rynku, będzie chciała przejąć go w całości.
– Otrzymaliśmy propozycję od
Vectry, ale nie mamy planów sprzedawać RTK – mówi Lech Iwański.
– Nie obawiam się utraty swoich
abonentów, ale zdaje sobie sprawę,

Głos Czytelnika
Dotychczasowi abonenci Telewizji Kablowej Insat
otrzymali pismo, w których informowani są o zmianie
operatora i „konieczność zawarcia umowy abonenckiej
na nowych warunkach oraz wybrania pakietu”. Nasz
Czytelnik streszcza nam fragmenty regulaminu, który
budzi jego niepokój.

Z Regulaminu:

1.

Operator powiadamia Abonenta na piśmie o zmianie Umowy Abonenckiej lub Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
Operator nie jest jednak zobowiązany do powiadamiania Abonenta o zmianie Umowy Abonenckiej
lub Regulaminu, jeżeli zmiana ta ograniczona jest do
wprowadzenia nowych usług telekomunikacyjnych,
lub do zmian w zakresie usług, nie objętych Umową
Abonencką.
Abonent, nie później niż 14 dni przed datą wskazaną w powiadomieniu, o którym mowa w pkt 1,
może doręczyć Operatorowi pisemne oświadczenie
o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian Umowy Abonenckiej lub Regulaminu. Brak
pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptacje zmian.
W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmiany cen w trybie, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 8 i 9, bądź też oświadczenia o braku akceptacji zmian Umowy Abonenckiej lub
Regulaminu w trybie, o którym mowa w pkt 2, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego poprzedzającego zmianę Cennika,
Umowy Abonenckiej lub Regulaminu.

2.
3.

że Vectra to firma z dużym kapitałem i nie kupiła Insatu, by mieć tysiąc kilkuset klientów.
Dodaje jednocześnie, że sam złożył
propozycję właścicielom Insatu i był
gotów przebić każdą ofertę, również
tę złożoną przez Vectrę.
– Trzy, cztery lata temu może padła
propozycja ze strony RTK w stylu: „Jeśli wam tak bardzo źle, możemy was
kupić”. Teraz jednak nie otrzymaliśmy od niej żadnej oferty i nie było
żadnych partnerskich rozmów – stanowczo dementuje Walter. – Z pewnością byśmy je rozważyli.
(KG)

– Dlaczego abonentów nie informuje się zgodnie
z Regulaminem? Dlaczego nie informuje się abonentów, że mogą nie zgodzić się na zmianę umowy (co
skutkuje rozwiązaniem umów terminowych bez wysokich kar umownych)? Jakie przepisy prawa konsumenckiego stwarzają „konieczność zawarcia umowy
abonenckiej na nowych warunkach oraz wybrania pakietu”? Co z Abonentami, którzy nie podpiszą
nowej umowy? Wprawdzie Panie w Biurze Obsługi
Klienta twierdzą „musi Pan”, ale w jaki sposób mnie
zmuszą, powiedzieć nie chcą? – zadaje szereg pytań
abonent. – Generalnie wszystko to wygląda na łamanie Prawa Telekomunikacyjnego tak, by utrudnić/
uniemożliwić abonentom „wyjście” z umów terminowych – stwierdza.
– Chciałbym podkreślić, że niezależnie od tego, że
Vectra chciałaby, aby żaden abonent nie rezygnował
z dalszych usług, każda osoba ma prawo nie podpisywać z nami umowy i nie będzie to skutkować konsekwencjami wynikającymi np. z zerwania promocji – wyjaśnia wątpliwości Krzysztof Stefaniak. – Jeśli
chodzi o słowa „konieczność” i „musi” są one użyte,
aby zaznaczyć, że w celu chęci kontynuacji usług telekomunikacyjnych, niezbędne jest zawarcie umowy
z Vectrą. W przeciwnym razie Insat, który nie dysponuje już siecią telekomunikacyjną, będzie zmuszony
do wypowiedzenia umów dotychczasowym abonentom. Vectra kładzie szczególny nacisk na działanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mamy
świadomość, że świadczymy usługi, które zaspokajają podstawowe, codzienne potrzeby każdego z nas.
Dlatego ich jakość, cena, niezawodność i wiele innych cech, podlegają nieustannej krytycznej ocenie
naszych klientów. Dlatego nie będziemy ustawać
w podnoszeniu standardów obsługi abonenckiej, także w nowosądeckim Biurze Obsługi Klienta.

A

Trwa rekrutacja – ostatnie wolne miejsca w klasach pierwszych!!!
Jesteō dobry – moŤesz byĚ przyjĩty juŤ dziō!!!
Bezpieczna szkoa
(zatrudniamy pracowników ochrony)!
Najlepsze wyniki nauczania w mieōcie
(ranking „Gazety Wyborczej” 2011)!
NajniŪsze czesne w regionie!
Komfort nauki i radoŒÉ wiedzy!

PODARUJ SWOJEMU DZIECKU
ODROBIN} LUKSUSU!!!
Akademickie Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesawa Chrobrego w Nowym Sƅczu
ul. JagielloĽska 63

tel. (18)Ů442 31 06 http://akademickie.wsb-nlu.edu.pl/

ul. PraŪmowskiego 11
Nowy SÇcz
tel. 18 545 55 55
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Informacje
Pod niebieskim
parasolem
Już dziś (czwartek 12 maja)
w biurze poselskim Andrzeja Czerwińskiego (Rynek 20/1)
w Nowym Sączu radcy prawni
będą udzielać bezpłatnych porad.
Dyżur zorganizowany jest przez
Krajową Izbę Radców Prawnych
w ramach ogólnopolskiej akcji „Niebieski Parasol”. Tematem przewodnim tegorocznych
konsultacji jest „prawo cywilne bez tajemnic”. Odwiedzający radców prawnych będą mogli dowiedzieć się, jak bronić się
przed nieuczciwym pracodawcą,
jak bronić praw swojego dziecka
oraz jak skutecznie bronić swoich praw w sądzie.
– Oczywiście nie ograniczamy się jedynie d o tej tematyki,
ponieważ profesjonalni radcy
służą pomocą i radą we wszelkich problemach prawnych.
Dlatego serdecznie zapraszamy
wszystkich, którzy mają problemy prawne. Służymy fachową
pomocą – mówi koordynatorka
akcji „Niebieski Parasol” w Nowym Sączu, radca prawny Elżbieta Reichert–Kądziołka.
Przypomnijmy, porady prawne będą udzielane w godzinach
10–15.
(B)

Pewnego razu w Nowym Sączu

Melodia miasta nad Dunajcem

N AG R O DA . Gra planszowa „Pewnego razu” sądeckiego wydawnictwa Hobbity.eu zdobyła nagrodę
główną w konkursie „Świat Przyjazny dziecku” w kategorii Zabawki dla Dzieci w wieku 3 – 7 lat. Komitet Ochrony Praw Dziecka po raz
dziewiąty rozstrzygnął konkurs,
którego celem jest wyróżnianie
najlepszych produktów dla dzieci
do lat 14. Ilustracje do gry wykonała
Magdalena Fajfer z Nowego Sącza.

WA R TO W I E D Z I E Ć . Nowy Sącz
wystąpi w programie TVP „Jaka to
melodia?”. Emisja nastąpi w sobotę,
14 maja, o godz.17.50.

Pewnego razu to gra w opowiadanie bajek z serii: Moja pierwsza
gra. Bawi, uwrażliwia, skłania do
myślenia oraz integruje rodzinnie. Jak podkreśliło jury stymuluje ona sferę poznawczą, motoryczną i emocjonalną u dziecka,
a także wspomaga rozwój procesów integracji społecznej. Poprzez
pobudzanie wyobraźni, skłania do
wysiłku intelektualnego, ćwiczy
spostrzegawczość oraz dostarcza
pozytywnych emocji. Jej inne atuty to uczenie formułowania myśli, kładzie akcent na współpracę
nie rywalizację, rozwija twórcze
myślenie i – rekomendowana jest
– jako gra idealna dla dzieci z trudem akceptujących przegraną.
Konkurs „Świat przyjazny
dziecku” promuje produkty, które w znaczący sposób wpływają
na rozwój poznawczy, społeczny

SMS
Nie ma tego złego…
W niedzielne przedpołudnie wybraliśmy się na rodzinny spacer do Parku Strzeleckiego. Ponieważ
podwórko przed naszym blokiem w połowie zaadaptowano na parking, a w drugiej połowie od lat
rękę na pulsie trzyma tutejsze menelstwo (wszak
starych bywalców niczym leciwych drzew przesadzać nie wypada), pozostała nam jedynie oferta
publiczna. Ku naszemu zdumieniu plac zabaw wykonany w stylu małej architektury drewnianej znikł
całkowicie. Pozostał po nim jedynie ślad w postaci
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Nagroda główna w konkursie Świat
Przyjazny Dziecku w kategorii
zabawki dla dzieci 3 – 7 lat
i emocjonalny dzieci oraz na ich
wrażliwość estetyczną. Pomysłodawcą konkursu jest Komitet
Ochrony Praw Dziecka. Organizacja wspiera rodziców i opiekunów w wyborze produktów, usług
i miejsc, które stymulują rozwój
dzieci, a jednocześnie są dla nich
bezpieczne i dostosowane do ich
wieku. Jury analizuje wszystkie artykuły pod kątem estetyki wykonania oraz walorów edukacyjnych.
Kapituła konkursu oceniała gry
w 8 kategoriach: zabawa, kultura, miejsca przyjazne dziecku,
bezpieczeństwo, zdrowie, dom,
dziecko w szkole oraz dziecko
i internet. Jurorami konkursu
byli m.in. znany aktor Artur Barciś, reżyser Magdalena Łazarkiewicz oraz telewizyjna Superniania – Dorota Zawadzka.
(GR)

regulaminu korzystania z …niczego. Rozczarowana
dziatwa pobiegła na znajdujący się obok drugi placyk. Niestety tam również prawie wszystkie urządzenia były zdewastowane. Chyba coraz mniej dziwi przekorna „pomysłowość” dzieciaków, non stop
urządzających sobie ze wskazówek zamkowego zegara huśtawkę albo karuzelę. Jeżeli dorzucimy, że owo cacko kosztowało 300 tysiaków, a kolejne dziesiątki idą na jego permanentne naprawy,
konserwacje oraz koszty monitoringu, wyjdzie jak
nic, że można by za to wybudować kilkanaście takich nieistniejących już miejsc. No ale co by wówczas umilało dojazd do pracy? W końcu nic tak nie
uspokaja spóźnialskich jak widok gigantycznego
zegara i kilometrowych korków.

Miasto nad Dunajcem i Kamienicą rywalizować będzie z reprezentacjami Skarżyska Kamiennej
i Grójca. Jako wizytówka miasta
na widowni zaprezentują się: „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży, Zespół Tańca Nowoczesnego „Katharsis” z MOK i silna grupa Orkiestry
Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Na scenie wystąpi również solista – uczeń I LO – Mateusz Bieryt, laureat Festiwalu Piosenki
Studenckiej w Krakowie. W części
konkursowej Nowego Sącza bronić będzie student PWSZ – Marcin

Bieniek, który był przewodnikiem
realizatorów kręcących w ostatnich dniach felieton do programu „Jaka to melodia?”. Scenerią
dla zaimprowizowanych scenek
z udziałem sądeczan i wykonawców była Baszta Kowalska z zegarem kwiatowym, Rynek, ul. Jagiellońska i Miasteczko Galicyjskie.
Specjalnie dla osób zgromadzonych
na światowym spotkaniu esperantystów swój występ przedłużyła
Reprezentacyjna Orkiestra Straży
Granicznej, dając oryginalny pokaz
musztry paradnej. Zaraz po emisji
programu „Jaka to melodia?” zaplanowany jest krótki reportaż zza
kulis programu, również z udziałem sądeczan.
(BOB)

Ekipa filmowa podczas realizacji materiału

Jaromir cudotwórca
Właśnie media doniosły, że dawny prezes gorlickiego Glinika, a zupełnie niedawny sądeckiego PSS „Społem” Jaromir Gorczyca, który przez
ostatnie dwa lata zajmował się reanimacją stawiającego opór transformacji handlowego reliktu (na ile skuteczną trudno powiedzieć, bo patrząc na DH Lach obstawiłbym, że nawet bardzo
trudno), dziś dokonuje akcji resuscytacyjnej jednej z firm w Lublińcu. Pewnie nikt nie zwróciłby na to większej uwagi, gdyby nie pewien drobny szczegół. Otóż w roku 2011 Jaromir Gorczyca
zdążył być już managerem w częstochowskim
Rurexpolu i chorzowskiej Hucie Batory (obecna

jest zatem trzecią, którą latoś ratuje), a mamy
dopiero początek maja. Wychodzi więc średnio
coś koło kwartału na firmę. Może się nie znamy na współczesnym managmencie, ale jakoś
trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie można wyciągnąć z dołka i postawić na nogi kogokolwiek, z wyjątkiem gościa po paru głębszych.
No chyba, że mamy do czynienia z czarodziejem, cudotwórcą lub geniuszem, bo przecież nie
dopuszczamy myśli, że z szarlatanem. Jest więc
szansa, że jeśli sądecki PKS utrzyma się na powierzchni w najbliższej przyszłości, zbawcza
ręka pana Jaromira przywróci mu życie na nowo.
Wszak tam karuzela z prezesami kręci się zadziwiająco szybko.
(JARO)

A

pomiar
wycena
montaŪ
transport

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

WYSOKIE
R A B AT Y
jubileuszowe

Stolarka
aluminiowa i PCV

33-343 Rytro 502, tel. 18 446 90 66, 18 446 92 20,
fax 18 477 83 05, kom. 602 729 565, 604 909 883
www.al-plast.com.pl

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

OKNA – DRZWI
MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

ul.Kolejowa 16
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55
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Informacje
10 tysięcy
do operacji
A KC J A . Podopieczna Programu „Na
Ratunek” Sursum Corda Natalia Jasińska czeka na operację serca. By
można byłą ją przeprowadzić potrzeba jeszcze 10 tys. zł.
Natalka ma obecnie 11 lat. Pierwszy miesiąc swojego życia spędziła w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu,
ponieważ urodziła się ze złożoną
wadą serca. W drugim miesiącu
profesor Edward Malec przeprowadził pierwszą operację ratującą życie. Kolejną dziewczynka
przeszła, mając 4 lata. Dziś Natalia czeka na ostatnią, konieczną
operację, kończącą etapową korektę wady jej serca. Ważne jest,
by zrobił to lekarz, który zna serce Natalii i dotychczas prowadził
jej leczenie.
Dzięki zebranym funduszom
przez oddział Caritas przy parafii
św. Heleny w Nowym Sączu (w sumie 20.650 zł), przekazanym środkom przez Stowarzyszenie Sursum
Corda (10 000 zł) oraz dotychczas
zebranym w czasie zbiórki pieniądzom od różnych darczyńców,
udało się zgromadzić prawie 51 tys.
zł. Natalię dzieli od operacji jeszcze
tylko brakujące 10 tys. zł. Czy zmieścisz jeszcze jedno serce w swoim
sercu i pomożesz Natalce?
Wpłat należy dokonywać na specjalne
konto przeznaczone na zbiórkę:
Stowarzyszenie Sursum Corda
ul. Lwowska 11, 33–300 Nowy Sącz
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem: Natalia Jasińska
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Zatrzymani za narkotyki
2390,73 gr marihuany znalazła policja w domu
24–letniego sądeczanina. 9563 działki dealerskie warte są 239 tys. zł. Funkcjonariusze z Referatu do Walki z Przestępczością Narkotykową
KMP Nowy Sącz ujawnili także, że mężczyzna posiadał także siedem krzewów ziela konopi indyjskiej i przyrządy służące do konsumpcji narkotyków. Został zatrzymany we wtorek (10 maja).

Tydzień w skrócie
Miasto przyjazne dla biznesu

Tego samego dnia policjanci zatrzymali także 21–
letniego mieszkańca Nawojowej, który przy sobie
i w miejscu zamieszkania posiadał z kolei 31 działek marihuany. Dodajmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności,
natomiast za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi kara od 6 miesięcy do 8
lat pozbawienia wolności.

SMS
200 procent normy
Z hukiem szampańskich korków otwarto most łączący powiat bocheński z limanowskim. Poród przebiegał w bólach,
a od poczęcia pomysłu do rozwiązania upłynęło coś koło
40 lat. To i tak wcale niezły wynik, bo krakowski „szkieletor”, należący onegdaj do Naczelnej Organizacji Technicznej, stoi chyba dłużej, a co najważniejsze od samego
początku chyli się ku upadkowi o wiele bardziej niż krzywa wieża w Pizie. Widać tak go inżyniery zaplanowały, jak
w XVII wieku Szwedzi swój flagowy okręt admiralski, który zaraz po zwodowaniu na oczach króla i tłumów poszedł
na dno i tyle go widziano (poza płetwonurkami oczywiście).
Wbrew pozorom, ten most limanowsko – bocheński dodał
nam otuchy i mocniej osadził w pozytywnym myśleniu, bo
do czterdziestki to nam jeszcze z heleńskim daleko, a i na
budowlane plany warto raz jeszcze rzucić okiem. Żeby się
nam czasem nie urwał w pół drogi, jak ten niedokończony
w Avignonie. Z własnego podwórka pamiętam taki kuriozalny rekord sądecki. Dom Handlowy Lach zaczęto wznosić, kiedy chadzałem jeszcze do przedszkola, a gierkowska
dekada rozkręcała się na dobre. Niestety otworzyli go, gdy
byłem już w siódmej klasie, a towarzysz Edward zwijał swe
żagle. Swoją funkcję handlową pełnił tylko w dniu otwarcia,
a potem zapadł w octowy letarg. Na kolejną porządną dostawę towaru przyszło zaczekać aż do 1989 r. Tyle, że sklep
ocknął się już w innej epoce i patrząc na jego zaplecze
można odnieść wrażenie, że do końca dzisiejszych czasów

nie rozumie. Może i my ucięlibyśmy sobie małą drzemkę.
Jest szansa, że obudzimy się w erze latających samochodów i po co nam wtedy będzie ten most?
(JARO)

Staszku, Zosiu nie pijcie
wieczorem!
W miniony poniedziałek sądecka drogówka przeprowadziła akcję badającą trzeźwość kierowców na niespotykaną dotychczas skalę. W samej tylko Librantowej, na rogatkach Nowego Sącza, stały trzy radiowozy, a kierowców
w ilościach hurtowych zatrzymywał do kontroli trzeźwości osobiście naczelnik Andrzej Krok. Mysz się przez takie
sito nie prześliźnie, a co dopiero nieświeży kierowca. Akcja
porannych kontroli nie jest oczywiście nowością, a kto dojeżdża do pracy, ten wie, że nie można być pewnym dnia
ani miejsca dmuchania w alkomat. I słusznie, bo jak ktoś
chce się zabić, prowadząc po pijanemu, niech to zrobi sobie sam, gdzieś w ustronnym miejscu, a nie ryzykuje życia
tych, którzy akurat jeżdżą trzeźwi. Do policyjnej sieci wpadło w poniedziałek kilka płotek, które w niedzielny wieczór
zapomniały, że rano muszą prowadzić auto. Kto się zaś zasiedział przy imieninowym stole u jakiegoś znajomego Stanisława ma teraz kłopoty. I tak będzie przy każdych popularnych imieninach. Dlatego przypominamy – uwaga,
w najbliższą niedzielę Zofii!
(KCH)

Nowy Sącz znalazł się wśród
miast najbardziej przyjaznych
dla biznesu w Polsce, zajmując
8. miejsce w rankingu Newsweek’a. Polskie metropolie wyraźnie przegrały z miastami średniej
wielkości. Metodologia rankingu
– zorientowana głównie na potrzeby średnich przedsiębiorców,
a nie wielkich korporacji –zwycięzcą rankingu uczyniła Krosno
przed Dąbrową Górniczą, Gliwicami i Elblągiem, a na wspomnianym 8 m. Nowy Sącz. Wrocław znalazł się dopiero na
miejscu 31. – pośrodku stawki 74
miast sklasyfikowanych w rankingu. Oczko niżej uplasował się
Poznań, Kraków był 34., a Łódź
znalazła się dopiero na 49. miejscu. Spośród polskich metropolii najlepiej wypadł Szczecin (21.),
ale nie ma wątpliwości – ziemia
obiecana polskiego biznesu to
miasta średniej wielkości.

Złoty Krzyż za UTW
Wiesława Borczyk, założycielka i szefowa Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odebrała Złoty Krzyż Zasługi
za działalność „na rzecz rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) w Polsce”.
Odznaczenia w Pałacu Prezydenckim wręczył w poniedziałek
szef Kancelarii Prezydenta Jacek
Michałowski. Wraz z Wiesławą
Borczyk wyróżnienie przyznano Krystynie Lewkowicz, prezes
Ogólnopolskiego Porozumienia
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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PIELGRZYMKI
tel. 507 142 331
zapraszamy

Ziemia Œwiêta
J o r d a n i a , E g i p t 8,10 dni

LABORATORIUM ANALITYCZNE
NOWY SkCZ ul.LWOWSKA 20 (wejĂcie od ul.Waïowej)

Punkt Przyjazny Dzieciom
Bezbolesne pobieranie z palca
pon.-pt. godz.7:00 - 17:00
tel. 18 443 78 94

NOWE PUNKTY POBRA
PRZYCHODNIA NZOZ MEDEA ul.Szujskiego 6
PRZYCHODNIA NZOZ REMEDIUM
ul. Poniatowskiego 2, ul. ¿óïkiewskiego 10
pon.-pt. godz. 8:00 - 10:00

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

W³ochy

6,8 dni

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

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

BADANIA NA SKIEROWANIE I ODPATNE

NOWO¥m: oferujemy przesyïanie wyników na pocztÚ e-mail
www.diagmed.info.pl

PUNKT KONTAKTOWY:
tel. 507 142 331
NOWY S¥CZ, pl. Kolegiacki 2
www.pielgrzymki.tarnow.pl
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Informacje
Kartka, długopis
i dobra książka

Cały czas walczę
R O Z M OWA z Jadwigą Postrożną,
29–latką z Limanowej, zdobywczynią trzeciej nagrody w kategorii głosów żeńskich podczas XIV Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej
im. Ady Sari w Nowym Sączu

KO N K U R S DT S . Choć historia sztuki
i muzyka towarzyszą jej od zawsze, jako
kierunek swych studiów wybrała fizjoterapię w Podhalańskiej Wyższej Szkole
Zawodowej w Nowym Sączu. Ale swoich artystycznych zamiłowań nasza kolejna kandydatka do tytułu Dobra Twarz
Sądecczyzny – MAŁGORZATA PANCERZ
– nie zaniedbuje.
Małgosia jest absolwentką VI LO
w Nowym Sączu. Uważa, że to wspaniała szkoła dla osób, które chcą się
rozwijać artystycznie i literacko. Mile
wspomina szkolne wernisaże i konkursy. Zamiłowania z licealnych lat
kontynuuje, prowadząc blog. Stale wysyła swoje prace na konkursy literackie i zdobywa w nich całkiem wysokie pozycje. Kocha pisać
i w przyszłości chciałaby założyć własną gazetę. Od zawsze w życiu towarzyszy jej także muzyka. Jej ojciec
był muzykiem. Lubi artystów, którzy
mają pomysł na siebie, na swoją twórczość i są indywidualistami.
Swoją zawodową przyszłość postanowiła jednak związać z fizjoterapią. Jak wyjaśnia: – Chcę pomagać
innym, szczególnie dzieciom.
Poważnie więc myśli o podjęciu
kolejnego kierunku studiów związanego z biologią medyczną. W przyszłości może uda się jej otworzyć
ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci z możliwością zorganizowania dla
nich hipoterapii i dogoterapii.
A co robi nasza kandydatka, kiedy ma chwilę dla siebie: – Wyjeżdżam w miejsce, gdzie nikogo nie

ULUBIONE:
potrawa – pierogi ruskie i knedle; napój – sok bananowy; aktor – Danzel
Washington; pisarz (poeta) – Kazimierz
Przerwa Tetmajer, Federico Moccia; piosenkarz – James Blake; książka
– „Trzy metry nad niebem” „Tryptyk”,
„Labirynt nad morzem”; film – „Mouline Rouge”, „Jumper”, „Patch Adams”;
samochód – ford ka; kraj – Australia; miasto – Sydney, Paryż, Rzym, Zamość; autorytet moralny – tata.
znam, gdzie nie ma Internetu, telefonu. Jedynie kartka, długopis i dobra książka.
Na temat sądeckiej młodzieży wypowiada się pozytywnie. Uważa, że to
zdolna grupa, ma dużo pasji i podąża za marzeniami. Z polityków ceni
prezydenta Ryszarda Nowaka, który, jej zdaniem, stara się, aby Nowy
Sącz się rozwijał. Pierwsza rzecz, jaką
jednak ona by zrobiła, gdyby została
prezydentem miasta, to postawiłaby
na rozwój ludzi uzdolnionych, szczególnie muzyków. – Istnieją już wytwórnie, które promują młodych artystów – jak np. Mo–Records. Ale to
za mało – twierdzi.
(URO)

UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!
– Dziewczyny z tego regionu słyną w Polsce ze swojej urody i z powodzeniem
przebijają się na najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy i show–biznesu
– mówi Zygmunt Fura z krakowskiej agencji RORES MODELS i zachęca do udziału w konkursie. Jeśli więc marzysz o karierze modelki, chcesz zaistnieć w świecie reklamy, wystąpić na scenie i masz przekonanie, że to właśnie Ty jesteś Dobrą
Twarzą Sądecczyzny, uwierz w siebie i wyślij zgłoszenie na adres e–mail: rores@
bci.pl lub redakcja@dts24.pl. Dołącz 4–6 zdjęć wraz z podstawowymi danymi
o sobie: wiek, wzrost, nazwa szkoły, uczelni lub wykonywany zawód. Wymagane
kryteria: wiek 15–26 lat, minimum 170 cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie!

R

TWOJA
REKLAMA
w „Dobrym
Tygodniku Sądeckim”

Dobry
pomysł!
Zadzwoń:
18 544 64 41
18 544 64 40
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– Trzecie miejsce w tak prestiżowym
konkursie to chyba niebywałe wyróżnienie, zwłaszcza, że nie przyznano
drugiego?
– Chyba jeszcze do mnie nie dociera, że zdobyłam tę nagrodę. Brałam udział w wielu konkursach, docierając do finałów, ale nigdy nie
otrzymałam żadnego wyróżnienia.
Tym bardziej to jest dla mnie cenne, podobnie jak fakt, że zdobyłam
je w Nowym Sączu, stolicy regionu,
w którym się wychowałam.
– Miejsce na podium, jak zauważyło konkursowe jury, to nie wszystko.
Najważniejsze, by po takim występie
zostać zauważonym przez dyrektorów scen operowych. Na tym polu też
sukces.
– Przyznam, że poza nagrodą
pieniężną [4 tys. zł – przyp. red.],
to jest równie budujące. Tego typu
konkursy mają przede wszystkim
otworzyć nam drzwi do świata opery. Chociaż je uchylić. W Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari
uczestniczyłam cztery lata temu.
Nie zdobyłam żadnej nagrody, ale
zauważył mnie dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku i zaproponował rolę w „Baronie Cygańskim”
Straussa. Po VII Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim
w Warszawie otrzymałam także kilka propozycji koncertów. A teraz
do współpracy zaprosił mnie Teatr Wielki w Poznaniu. Mam zagrać
w „Hamlecie”.
– Z tego, co Pani mówi, wnioskuję, że
życie młodego śpiewaka operowego
wcale nie jest usłane różami. To ciągła
walka o angaż, o zauważenie…
– Młodym, zaraz po studiach naprawdę trudno jest wejść do świata
opery. Podczas nauki jesteśmy trzymani pod kloszem uczelni. Wszystko wydaje się kolorowe: występy

organizowane przez szkołę, pochwały od profesorów. Ale po studiach zaczyna się prawdziwe życie, które szybko weryfikuje, kto
się utrzyma. Bo zdolny człowiek
jest już skazany sam na siebie. Wielu nie jest w stanie tego udźwignąć
psychicznie.
– I stąd tyle zmarnowanych talentów…
Pani o swój potrafi zadbać?
– Cały czas walczę. Przygotowywałam się do tego jeszcze na
studiach. Stąd udział w międzynarodowych konkursach niezależnie
od uczelni. Przez cały okres nauki
występowałam też w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu.
Obycia ze sceną mam, ale przeważnie to były występy w chórze. Myślę, że już dojrzałam do
tego, by występować na prawdziwej scenie.
– Nigdy nie miała Pani kompleksów
dziewczyny z małej miejscowości?
– Nie, zawsze podkreślano, że jestem góralką, że pewnie silna osobowość. To, że pochodzę z małej
miejscowości, dowodzi jedynie, że
można osiągnąć dużo niekoniecznie
w dużym mieście. Trzeba do tego
jednak ogromnej woli walki, bo czasem można dostać mocne baty od
życia, które podcinają młodym artystom skrzydła.
– Jakie baty mogła dostać góralka?
– O takich rzeczach się nie mówi
i lepiej ich nie pamiętać. Niemniej
baty bardzo szybko uczą młodego,
nieobytego człowieka życia.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Wyniki XIV Międzynarodowego
Konkursu Sztuki Wokalnej
im. Ady Sari w Nowym Sączu:
Kategoria – głos żeński: I nagroda – Hanna–Elisabeth Müller
(Niemcy); II – nie przyznano; III
– Jadwiga Postrożna, Jolanta Kowalska, Agata Schmidt.
Kategoria – głos męski: I i II nagrody nie przyznano; III – Stanisław Kuflyuk (Ukraina)

JADWIGA POSTROŻNA
Mezzosopran. Urodzona
23.9.1982 w Limanowej. Ukończyła studia I i II stopnia oraz
studia podyplomowe na Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod kierunkiem dra hab. Tadeusza Pszonki. Finalistka m.in.
VII Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego w Warszawie, XIV Międzynarodowego
Konkursu dla Młodych Śpiewaków Operowych im. Borisa Christoffa w Sofii, laureatka III nagrody na Konkursie Wokalnym im. I.
J. Paderewskiego w Bydgoszczy.
Stypendystka Ministra Kultury.
Śpiewała m.in. na scenach Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Opery Narodowej w Sofii (Bułgaria),
Operetki i Teatru Muzycznego
„Capitol” we Wrocławiu. Koncertowała w wielu miastach Polski,
Niemiec, Szwajcarii, w Bułgarii (Sofia) i Rosji (Moskwa). Brała
udział w wykonaniach m.in. takich dzieł, jak „Czarodziejski flet”
Mozarta, „Rigoletto” i „Traviata”
Verdiego czy „Requiem” Mozarta.

A

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓBPRACY!
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Ludzie

Nie mogę płakać w swoim języku
całym sobą wyrażają żal, Polacy są
powściągliwi – cierpią w środku.
Trudne okazały się też warunki atmosferyczne. Śnieg początkowo był
atrakcją, ale teraz ani trochę nie bawi.
– U nas w Brazylii każdy chciał
zobaczyć te europejskie zimy, padający śnieg, którego u nas nie ma. Ja
oczywiście też, bo to było coś oryginalnego, wręcz nieprawdopodobnego. I rzeczywiście było to fascynujące, ale… przez dzień czy dwa. Teraz
w zimie jest zimno i ciężko, owszem
ładnie, ale tylko przez okno.

Sheila przyjechała do Polski pięć lat
temu. Dla miłości porzuciła Brazylię i zamieszkała w kraju, gdzie zimy są
piękne, ale tylko oglądane przez okno.
Było trudno. Nie znała języka, czuła się
obco, a i teraz twierdzi, że nigdy tak naprawdę nie będzie tu „swoją”.
Przyszłego męża poznała na wyjeździe w Brazylii. On przyjechał na
urlop, ona towarzyszyła młodszej siostrze w hucznych obchodach piętnastych urodzin, które tam są traktowane jak u nas osiemnastki. To
była miłość od pierwszego wejrzenia. W Brazylii urodziła się ich córeczka – Nikol. Shelia na początku nie
chciała przyjechać do Polski. Zwyczajnie się bała. Gdy jednak przekonała się o prawdziwym zaangażowaniu narzeczonego, podjęła decyzję i…
– Na początku było okropnie. Nie
mogłam z nikim się porozumieć. Zawsze lubiłam samodzielność, a tu
nawet przy tak banalnych rzeczach
jak pójście na zakupy, do lekarza,
urzędu, byłam zależna. Język okazał się barierą nie do pokonania.
A na dodatek było strasznie zimno
– wspomina.

Przyjechała do Polski mając 23 lata
i nie znając ani słowa po polsku. Mimo
dobrych chęci w Brazylii nie znalazła
ani jednego słownika polsko–portugalskiego. Z mężem, bo w Limanowej
wzięli ślub, wcześniej rozmawiała po
francusku. Na miejscu sama z książek,
filmów i codziennych sytuacji uczyła
się języka. Dziś, co najważniejsze, posługuje się nim w sposób komunikatywny, choć niekoniecznie poprawnie gramatycznie czy fonetycznie.
– To jest strasznie trudny język,
te wszystkie sz, rz, cz, dż. Najpierw
pytania przekładam sobie w myślach na portugalski, potem po portugalsku zastanawiam się, co chcę
powiedzieć i przekładam to na polski. Muszę się zastanowić, bo inaczej
mogę coś powiedzieć, co będzie źle
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FOT. JOMB

odebrane, albo ja mogę coś źle zrozumieć – przyznaje.

Polski język obcy

R

Wyzwania

Bez szalonego karnawału
Oczywiście były też różnice kulturowe i to poczynając od kuchni.
– Nie smakowały mi w ogóle polskie dania. Wiem, że niektórym mogło być przykro, bo starali się mnie
ugościć jak najlepiej, a ja po prostu
nie byłam w stanie tego jeść. To tak
jakby podawać komuś pierwszy raz
tajlandzkie czy chińskie przysmaki.
Nie było łatwo, ale… przyzwyczaiłam się i teraz naprawdę kocham
polską kuchnię.
Okazało się też, że w Polsce nie
ma bajecznego, pełnego zabawy karnawału. W Sylwestra mało kto ubiera się na biało, a przecież w Brazylii to obowiązujący kolor, który ma
przyciągać szczęście, pokazywać,

że wchodzi się w Nowy Rok z pełną nadziei czystą kartą. Zaskoczeniem dla Sheili była też wielkanocna
święconka, malowanie jaj. Podobnie
gwiazda na choince, karp zamiast
indyka w Boże Narodzenie i świętowanie raczej w wąskim gronie
rodzinnym.

Chłodniej, zimniej
Inna jest też mentalność obu
narodów.
– Nie oceniam, że lepsza albo gorsza, bo nie o takie kategorie chodzi.
Polacy są twardsi, surowsi, chłodniejsi w okazywaniu uczuć na zewnątrz. Brazylijczycy są weseli, radośni, ale jeśli ktoś w danej chwili
jest zły, smutny to od razu to widać,
a Polacy nie pokazują emocji. Przykładowo, gdy jest pogrzeb, Brazylijczycy płaczą, szlochają, mdleją,

Sheila mieszka z mężem w Limanowej, mają sześcioletnią córeczkę
Nikol i dwuletniego synka Kubusia.
Dzieci mówią po polsku, ale rozumieją też portugalski. Przez chwilę
pracowała w międzynarodowej firmie internetowej w Krakowie, jednak
zrezygnowała ze względu na codzienne dojazdy i coraz bardziej doskwierający brak czasu dla rodziny. Marzy
o znalezieniu pracy, w której mogłaby posługiwać się językiem portugalskim. Niedawno zrobiła prawo
jazdy, a teraz podchodzi do matury
w Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych w Łososinie Górnej.
Ma wątpliwości, czy zda w tym roku,
bo język polski jest dla niej nadal językiem obcym, a polska literatura,
zwłaszcza romantyczna, niejasnym
zbiorem słów. Dla niej to ogromne
wyzwanie.
W Polsce brakuje jej brazylijskiej
rodziny, z którą nie widziała się od
czasu wyjazdu do kraju męża. Brakuje jej też znajomych. Owszem jest
Internet, ale człowiek potrzebuje ciepła, rozmowy, prawdziwego kontaktu z drugim, a wirtualny świat nigdy
tego nie da. Tęskni też za słońcem,
które dodaje jej energii i uśmiechu,
oraz za ojczystym językiem.
– Zanim powiem coś po polsku,
muszę się zastanowić, czasem poszukać wyrazu w słowniku. Cały
czas, na każdym kroku, muszę

A

Nie całkiem „swoja”
Sheila przyzwyczaiła się do Polski, pokochała ten kraj, ale jak przyznaje, pewnie do końca nie poczuje
się tu jak u siebie. Ludzie podchodzą
do niej z lekką rezerwą. Może inaczej
traktują ją ci, którzy sami kiedyś byli
na emigracji i wiedzą, jak to jest, bo
przeżyli „bycie w obcym kraju” na
własnej skórze.
– Lubię Polskę, piękne krajobrazy, zieleń. Tak pięknej natury jeszcze nigdzie nie widziałam. Ludzie
są bardzo mili i bardzo gościnni,
ale zachowują dystans. Moja koleżanka mówi, że po prostu nie lubią obcych, nie obcokrajowców, ale
po prostu obcych, choćby z innych
miejscowości. Owszem możemy
się naprawdę bardzo lubić, ale nigdy nie będę tu w pełni „swoja”. To
smutne, ale nie wiem, czy kiedykolwiek poczuję się w pełni jak u siebie, jak we własnym kraju. (JOMB)

OGLOSZENIE DROBNE
NOWY SĄCZ: Wynajmę lokal
o pow. 120 m, Pl. Dąbrowskiego
(obok dworca PKS),
tel. 606-954-187.
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Mĩczy ciĩ ból
krĩgosupa,
gowy, koĽczyn.
DAJ SOBIE POMÓC!
Skorzystaj z usĎug
profesjonalisty
DOROTY PACHNIK,
bioenergoterapeuty,
eksperta i wykĎadowcy
bioenergoterapii.
Wspomaganie
bioenergetyczne organizmu
przy kaŪdej chorobie, diagnoza
psychoenergetyczna.

SERWIS OGUMIENIA

• opony
• felgi stalowe ibalu
• oleje
• akumulatory
• bagaŪniki samochodowe

Nowy Sĝcz ul. Piramowicza 1A
tel. 18 442 03 48

myśleć, jak coś powiedzieć, albo
co do mnie mówią. To dla mnie bariera i ograniczenie tym bardziej,
że nie udaje mi się oddać w języku
polskim tego, co naprawdę chciałabym powiedzieć. Nigdy też – zamyśla się Sheila – nie będę mogła płakać
w swoim języku…

Nowy Sacz ul. Ogrodowa 1A
tel. 18 443 40 06

PRZYJMUJE
w Nowym Sƅczu,
ul. Zawiszy Czarnego 16a,
w dniach
16,17,18 maja 2011 r.
Rejestracja i informacja
tel: 691 515 216;
32/257 17 40
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Rozmowa

Ważne, żebyśmy w ogóle czytali

R O Z M OWA z sądeczanką dr LIDIĄ
IPPOLDT, wiceprezesem Polskiego
Towarzystwa Biblioterapeutycznego z
siedzibą we Wrocławiu.
– Jest Pani jedną z pierwszych osób, które rozpoczęły promocję idei biblioterapii w Polsce. Skąd w ogóle zainteresowania tą metodą?
– Nie chciałabym sobie przypisywać aż tak wielkiej roli. Po prostu promuję biblioterapię, szczególnie
w środowisku nauczycieli. A zajęłam się tym, ponieważ zawsze interesowało mnie czytelnictwo osób niepełnosprawnych. Wielu wydaje się,
że za niepełnosprawnością musi iść
mniejsza aktywność intelektualna,
a to przecież nieprawda. Biblioterapię

Rozmowa z TYMONEM
KLIMKIEM, właścicielem
Domu Pomocy Społecznej
im. Ojca Pio w Mogilnie
– Opieka nad osobami chorymi, starszymi to ogromna odpowiedzialność
i poświęcenie. Dlaczego podjął się Pan
trudu założenia i prowadzenia Domu
Pomocy Społecznej?
– Jak już Pani zauważyła, opieka
nad ludźmi starszymi wymaga od ich
dzieci i innych członków rodziny pewnych wyrzeczeń. Bywa, że choćby nie
wiem, jak się starali, nie są w stanie
być do dyspozycji chorego 24 godziny na dobę. Idea założenia DPS zrodziła się z potrzeby i mojej rodziny. Opiekowaliśmy się dziadkiem. Wymagał, by
czuwać przy nim dniem i nocą. Ponieważ nie mogliśmy, pierwszym rozwiązaniem było sięgnięcie po usługi pielęgniarskie. Ale opieka obejmowała tylko
6 godzin przez 4 dni i kosztowała 1200
zł. Po kilku miesiącach mieliśmy już
za sobą cztery pielęgniarko–opiekunki. Doszliśmy do wniosku, że taki sposób opieki nie sprawdza się. Choroba
dziadka postępowała, więc zaczęliśmy
szukać miejsca, gdzie świadczono by
profesjonalną opiekę nad ludźmi starszymi, ale nie w warunkach 100– osobowego molochu, gdzie ludzie są tylko
numerkami, a nad opieką i życzliwością bierze górę rutyna i zobojętnienie. Niestety i tym razem okazało się, że
na terenie Nowego Sącza oraz powiatu
nie istnieje jednostka, która spełniałaby nasze ludzkie wymagania.
Alternatywą dla państwowych
ośrodków DPS były jedynie niepewne, tak zwane „pensjonaty”, które

stosowałam więc, pracując z niepełnosprawnymi. Ale nie tylko oni potrzebują książek, które potwierdzą ich
hierarchię wartości, wyjaśnią pewne
zjawiska zaistniałe w ich życiu. Przyznam szczerze, że trochę przeraża
mnie, że biblioterapia staje się coraz
modniejszą dziedziną.
– Co w tym przerażającego?
– Nie wszyscy rozumieją, czym
jest biblioterapia, a się tym zajmują.
Przede wszystkim przeraża mnie fakt,
że osoba, która nie pojmuje dobrze
idei biblioterapii, nigdy nie dobierze
odpowiedniej lektury. Tymczasem
to najważniejsze i jednocześnie najtrudniejsze zadanie dla biblioterapeuty. Inaczej można nawet zaszkodzić
osobie, której chcemy pomóc przez
książkę. Wybierając odpowiedni tekst,
trzeba nie tylko trafić w gusta czytelnicze, ale i osobowość czytelnika.
– Czy to znaczy, że Polskie Towarzystwo
Biblioterapeutyczną jest jedyną instytucją, która ma prawo rozpowszechniać
ideę i szkolić biblioterapeutów?
– Oczywiście, że nie. Są niezrzeszeni w Towarzystwie, a praktykują biblioterapię. PTB stara się właśnie
wyszkolić jak największą liczbę osób
w tym zakresie. Często ci niezrzeszeni
zwracają się do nas o pomoc, poradę.

– PTB ma swoje koło w Nowym Sączu, to wynika z Pani zaangażowania jako
sądeczanki?
– Przede wszystkim jest to inicjatywa pań z Biblioteki Pedagogicznej,
które się tym zajęły i już wcześniej
próbowały działać w zakresie biblioterapii. Nie mam jako sądeczanka zasług na tym polu.
– Niemniej włącza się Pani aktywnie
w szerzenie idei biblioterapii na Sądecczyźnie. Wczoraj przeprowadzała Pani
specjalne warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy w Nowym Sączu.
– Przyjechałam, by mówić
o warsztacie biblioterapeuty – jak należy go budować. Bo to długi proces,
który nie polega jedynie na kształceniu się w zakresie biblioterapii, ale
i gromadzeniu odpowiednich tekstów biblioterapeutycznych, które można wykorzystywać w pracy
z konkretnymi grupami. Wskazałam
więc źródła, książki, po jakie warto
sięgnąć. Poruszyłam również problem stosunków interpersonalnych
w klasie. Jak wykorzystać biblioterapię, aby jednać grupę, która w zasadzie żyje ze sobą kilka lat, a tak naprawdę uczniowie nie znają siebie
nawzajem, swoich potrzeb. I tak dochodzi do konfliktów, których przez

odpowiedni dobór tekstów można
uniknąć bądź je załagodzić.
– Jakie teksty zalecałaby Pani rodzicom,
by czytali swoim dzieciom?
– Rodzice najlepiej znają swoje
dzieci i wiedzą, z jakimi problemami
się zmagają. Pod tym kątem powinni
wybierać bajki terapeutyczne, których obecnie na rynku jest masa. Biblioterapię można już zacząć u dziecka 3–4–letniego. Na przykład, gdy ma
lęki i boi się zostać samo w ciemnym
pokoju, nie myje się, bo boi się szczoteczki do zębów itd.
– Poleciłaby Pani jakiegoś autora?
– Specjalistką od bajek terapeutycznych jest Maria Molicka. Choć
muszę pochwalić się również, że Biblioteka Pedagogiczna i Burmistrz
w Skawinie wyszli z propozycją napisania bajek dla skawińskich dzieci.
Stworzyliśmy ich 14. Dotyczą m.in.
uzależnień od internetu czy telewizji, czyli tych, na które narażone jest
dziecko XXI wieku. Książeczka ukaże
się pod koniec maja, by każdy przedszkolak otrzymał ją w Dzień Dziecka.
– Biblioterapia nie tylko może wspomóc
przełamywanie lęków, ale też jest dobrą
formą zachęcenia do czytania.
– Jak najbardziej to forma aktywizująca do czytania. Również tych,

W trosce o bliskich
praktycznie nie są objęte kontrolą pod
względem jakości świadczonych usług.
Chcąc dać społeczeństwu szanse wyboru miejsca, gdzie chcieliby spędzić
jesień swojego życia, postanowiliśmy
zorganizować środki finansowe, znaleźć odpowiednią lokalizację, zaprojektować oraz wybudować obiekt, który spełniałby standardy europejskie
i wymagania przyszłych mieszkańców. W ten sposób, po trzech latach
powstał Dom Pomocy Społecznej im.
Ojca Pio w Mogilnie.
– Ile osób może w nim znaleźć
miejsce?
– Jesteśmy w stanie przyjąć 18 osób,
lecz docelowo liczba ta ma powiększyć
się do 32. DPS im. Ojca Pio w Mogilnie
jest przeznaczony dla osób w podeszłym
wieku oraz przewlekle chorych. Świadczymy usługi całodobowej opieki długoterminowej (powyżej 3 miesięcy) oraz
opiekę poszpitalną krótkoterminową(od 2 tygodni do 3 miesięcy). Ponieważ
działamy na mocy zezwolenia wojewody
małopolskiego, jesteśmy jednostką, która jest pod ciągłym nadzorem jeśli chodzi o standardy świadczonych usług. DPS
stworzyliśmy dla ludzi, którzy w swej jesieni życia oprócz rodzinnego ciepła potrzebują również profesjonalnej pomocy. A tę trudno zapewnić w warunkach
domowych. Do naszego ośrodka mogą
być kierowane osoby skierowane przez
gminne lub miejskie ośrodki pomocy
społecznej lub bez takiego pośrednictwa
– w oparciu o umowę cywilno–prawną.

którzy z uwagi na pewne dysfunkcje, choćby dysleksję, mają z czytaniem problemy i dlatego odrzucają
książki. Biblioterapia może wspomóc również pracę logopedów. Poprzez zabawę pokazujemy, ile radości możemy czerpać z czytania.
– Trwa Tydzień Bibliotek, to dobra okazja, żeby zwrócić uwagę na poziom czytelnictwa w ogóle. Statystyki nie są chyba
zadowalające?
– Wbrew pozorom czytelnictwo
trzyma się dobrze. Statystyki nie
oddają całej prawdy. Jeżeli opierają się na tym, jak często korzystamy
z wypożyczalni, to tym bardziej nie
mogą być wiarygodne. Ludzie szukają nowości, a tych z uwagi na brak
pieniędzy w bibliotekach nie znajdziemy. Księgarnie, Empiki nie narzekają. Również nie narzekałabym
na uczniów, którzy nie czytają lektur.
Okazuje się, że czytają inne książki, przede wszystkim fantastyczne. Może należałoby się zastanowić
nad dostosowaniem kanonu lektur
do potrzeb współczesnego odbiorcy.
– Współczesny odbiorca przeniósł się też
do internetu.
– Trwają dyskusje, czy internetowy czytelnik to prawdziwy czytelnik. Pewnie tak. Jeżeli komuś taka
forma czytania odpowiada, dlaczego nie? Ważne, żebyśmy w ogóle
czytali.
Rozmawiała (PEK)

Pomimo wysokiego standardu naszego domu, nie jest on przeznaczony tylko dla osób dobrze sytuowanych. Cena,
którą wygenerowaliśmy po przeanalizowaniu kosztów, powinna być osiągalna również dla osób mniej zamożnych,
które bliskim chcą zapewnić profesjonalną pomoc.
– W jaki sposób DPS w Mogilnie zapewnia tę pomoc?
– Poza warunkami lokalowymi i sanitarnymi na najwyższym poziomie
(przy każdym pokoju znajduje się łazienka przystosowana dla osób z trudnościami poruszania się, a w pokojach
łóżka rehabilitacyjne, które na życzenie można zastąpić standardowymi, do
dyspozycji mieszkańców jest również
pokój dzienny, jadalnia, kuchnia pomocnicza oraz pokój rehabilitacji i terapii zajęciowej) zapewniamy przede
wszystkim profesjonalną opiekę zespołu
terapeutyczno–opiekuńczego, w skład
którego wchodzą: pielęgniarki, opiekunowie, rehabilitant, pracownik socjalny.
Mieszkańcom organizujemy różne formy spędzania czasu wolnego: zajęcia
dydaktyczne, gry, koła zainteresowań,
spacery, imprezy okolicznościowe itp.
– Rodziny opiekujące się osobami
starszymi często mają wyrzuty sumienia, gdy chcą oddać bliską osobę pod
opiekę ośrodka. Powinni?
– Nie. Świadomi, że nie są w stanie
zapewnić profesjonalnej opieki, szukają tego typu ośrodków. I nie by zrzucić z siebie ciężar, a właśnie w trosce
o tę bliską nam osobę. Szczere chęci nie wystarczą, a nie na tym polega
odpowiedzialność.
Rozmawiała (IR)
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Pasja

ZDJĘCIA: ARCH. WOJCIECHA WŁADYKI

Latanie na ostrzu brzytwy

Major Wojciech Władyka spędził
w powietrzu cztery tysiące godzin. Ma za sobą ponad 10 tysięcy lotów. Sądeczanin przez zasiedzenie. Bo nad Sądecczyzną
lata się najciekawiej – przekonuje. Szkolił m.in. generała Andrzeja Błasika, późniejszego dowódcę
Sił Powietrznych RP, który zginął
w katastrofie smoleńskiej.
Te tysiące godzin w powietrzu spędził m.in. wraz z zespołem akrobacyjnym Rombik, którego założycielem był pochodzący z Żeleźnikowej
Wielkiej pułkownik Władysław Kunicki. To dzięki niemu Władyka zachwycił się Sądecczyzną. Do tego
stopnia, że postanowił tu zamieszkać. Jak mówi, czuje się już sądeczaninem przez zasiedzenie. Na decyzję
o przeprowadzce do Nowego Sącza
zaważyły przede wszystkim warunki do – rzecz jasna – latania.
– W środkowej Polsce można zasnąć za sterami. Tu lata się trudniej
i przez to ciekawie – mówi Władyka.
O lataniu zamarzył jako dziecko.
Zaczęło się od czytania „Skrzydlatej
Polski”, sklejania modeli samolotów. Jego pierwszym instruktorem
był Adolf Mrozowski z Nowego Sącz.
Szkolił go w Krośnie w 1974 r. na samolocie TS–8 „Bies”. O tym, czy zostanie zawodowcem, miały zaważyć
testy w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił
Powietrznych w Dęblinie. A przejść
je nie jest łatwo.
– Najwięcej ludzi odpada już na
badaniach. Z 54 przeszło 6. Szkolenia też eliminują kandydatów na
zawodowców. Zaczynałem z 200,
a na końcu było nas już tylko 60
– wspomina Władyka i dodaje, że
niższym jest łatwiej, bo nie mają
problemów z przeciążeniem. Major
ma 161 cm wzrostu i gdy pozytywnie
przeszedł wszystkie badania, szkolenia, stał się, jak mówi, królikiem
doświadczalnym.
– Co trzy miesiące jeździłem
na dodatkowe badania. Robiono
na mnie eksperymenty. Kręcono
do nieprzytomności, sprawdzając
granicę wytrzymałości pilota, który znajdzie się w ekstremalnej sytuacji – wspomina Władyka.
Sam nigdy nie znalazł się w podobnym położeniu.

– O śmierć się nie otarłem,
ale bywały momenty ryzykowne
– przyznaje pilot.
Wbrew wszystkiemu takich nie
miał podczas wykonywanych akrobacji z zespołem Rombik. Najwięcej
natomiast podczas tzw. oblatywania
samolotów po remontach.
– Ktoś musiał przecież sprawdzić, czy wszystko zostało dobrze
naprawione – dodaje.
Do Rombika trafił w 1983 r., jak
to zwykle bywa, przez przypadek.
Jeden z czerech pilotów miał rezygnować i jego miejsce zaproponowano Władyce. Po pierwszym locie
chciał się wycofać.
– Spróbowałem i stwierdziłem,
że lepiej zrezygnować, bo to latanie na ostrzu brzytwy – wspomina.
Wykonał dwa próbne loty z instruktorem i zaraz potem z pułkownikiem Kunickim. – Już wtedy dochodziło do nerwowych sytuacji,
a tymczasem pułkownik stwierdził:
„Ty chyba nie widziałeś, jak może
być nerwowo” – opowiada pilot.
Po sześciu próbach wystartował w pokazie. A nad widownią nie
można sobie już pozwolić na poprawki. Piloci wykonują beczki, pętle w kolejności ustalonej w programie. Zmiany może zgłosić jedynie
prowadzący i najczęściej wiążą się
z nagłym pogorszeniem się pogody.
– Przeważnie jednak nikt się
nie odzywa, bo taki lot wymaga
skupienia. Jeśli prowadzący rzuca hasło „mocniej wybieramy”,
to znaczy, że trzeba spodziewać
się dużego przeciążenia, bo ziemia
jest bardzo blisko – mówi Władyka,
który w Rombiku na Lim–2, później
Lim–5, latał cztery lata – do rozwiązania zespołu. Często śmiał się z kolegami, że zupełnie niepotrzebnie
wykonują tak trudne figury dla publiczności. Kunszt ich wykonania
potrafią docenić tylko zawodowcy.
Laicy chcą, żeby było blisko, szybko i nisko.
– Pamiętam, że podczas jednego
z pokazów mój samolot odmówił na
chwilę posłuszeństwa. Miałem dołączyć do kolegów później. Kiedy oni
silili się, wykonując przeróżne akrobacje w powietrzu, ja tylko przeleciałem tuż nad publicznością. Po
pokazie dostałem telefon od kolegi,

że publika komentowała mój „wyczyn”: „Ten to lata!” – mówili.
Po rozwiązaniu zespołu latał w pokazach indywidualnych, pracował też
jako instruktor i zabierał chętnych
na loty widokowe. W Nowym Targu
skutecznie do tych ostatnich zniechęcił wraz z kolegą pewną rodzinę.
– Przyjechali na lotnisko, chcąc
skorzystać z lotu, ale głowa rodziny domagała się, i to kilkakrotnie, zapewnienia, że to bezpieczne.
Kiedy z kolegą powtarzaliśmy jak
R

E

K

L

A

M

A

mantrę, że to w stu procentach bezpieczne loty, pan zapytał, czy jednak w razie katastrofy, postawi się
tu pomnik. Krzysiek nie wytrzymał
i odparł z pełną powagą w głosie:
„Gdyby tak wszystkim tutaj rozbitym chcielibyśmy stawiać pomniki,
to nie starczyłoby nam miejsca na
startowania i lądowania”. Rodzinka
zapakowała się do samochodu i tyle
ich widzieliśmy – śmieje się Władyka.
Wyszkolił setki ludzi i paru generałów. Między innymi gen. Andrzeja

Błasika, który zginął w katastrofie
smoleńskiej.
– Przyczyny tej tragedii nie są do
końca jasne, ale jedno jest pewne,
pilot nie miał prawa zejść poniżej
200 m. To elementarna wiedza, jaką
otrzymuje się podczas szkolenia: zejście przed pewną odległością od pasa
poniżej minimalnej granicy wiąże się
z zagrożeniem np. zahaczenia o drzewo. W ten sposób zginęło wielu moich
kolegów – wspomina pilot.
KATARZYNA GAJDOSZ
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Opinie
Rzymski
dziegieć

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Nie

to, żebym
chciał
czarować
Czytelników znajomością słów
trudnych i trochę egzotycznych,
ale akurat to tytułowe „dziegieć”
będzie mi potrzebne jako narzędzie językowej ekspresji. Chcę
podzielić się dzisiaj refleksją nie
do końca sympatyczną, wymagającą od piszącego temperamentu
kontestatora. Ale do rzeczy. Według słownika języka polskiego
„dziegieć” to ciemnobrunatna,
gęsta ciecz otrzymywana w procesie destylacji drewna, mająca
właściwości aseptyczne i grzybobójcze. Widać od zawsze kojarzono ją z czymś paskudnym, skoro
wkradło się do polskiej frazeologii i tak już zostało. O ile forma mianownika nie kojarzy nam
się z niczym, o tyle związek wyrazowy „łyżka dziegciu w beczce miodu” już tak. Gdzie więc
miód, a gdzie dziegieć? Jak wiele tysięcy Polaków udałem się do
Rzymu, aby być świadkiem wyniesienia na ołtarze polskiego papieża Jana Pawła II. Przygotowana przez Klub Inteligencji
Katolickiej wyprawa była perfekcyjna pod każdym względem.
Jej atmosfera zresztą też. Miód.
O podniosłej, sprzyjającej przeżyciu duchowemu (i dodajmy
wzruszeniu!) uroczystości napisano już tyle, że mój komentarz mógłby się okazać banalny i wtórny. Chcę jednak zwrócić
uwagę na coś, co umknęło obserwatorom, a co według mnie, powinno być przedmiotem jeśli nie
dyskusji, to przynajmniej refleksji. Dziegieć. Trzy dni pobytu
w Rzymie (a więc i w Watykanie)
uświadomiło mi po raz któryś,
że nie zawsze potrafimy zadbać
o nasz wizerunek w świecie, że
szacunek dla samych siebie to dla
niektórych wyzwanie ponad siły.
Żeby nie było wątpliwości, uwagi te nie dotyczą uczestników

Barokowe linie
autobusowe
KIK–owskiej grupy. Z zażenowaniem przyglądałem się i przysłuchiwałem sytuacjom, których
zupełnie nie rozumiem. Oto jestem pod Panteonem, obok przejeżdża polska delegacja z prezydentem Kwaśniewskim, część
Polaków pozdrawia go, on pozdrowienie odwzajemnia, a jakaś
stojąc nieopodal krajanka zwraca
się z wyrzutem do mojej koleżanki: Z czego się pani cieszy? Że pomachał?.. Było w tej uwadze tyle
złości i pretensji, jakby prezydent
zrobił jej jakąś straszną, osobistą
krzywdę. Ciąg dalszy nastąpił na
Placu Św. Piotra. Wprawdzie bohaterką incydentu był kto inny,
ale sens mniej więcej ten sam.
Kiedy prowadzący mszę dziękczynną kardynał Bertone witał
przybyłych gości, za każdym razem towarzyszyły temu gromkie brawa, gdy został wyczytany
prezydent Komorowski, powiało
chłodem. I wtedy ponad głowami pielgrzymów rozległo się donośne: To nie jest mój prezydent!
Gdyby nie powaga okoliczności,
pewnie bym nie wytrzymał i zapytał: A niby czyj? Wtedy zapewne i mnie by się oberwało, bo
tam, gdzie jest zacietrzewienie
i agresja, nie ma miejsca na argumenty. Żadne. Domagamy się od
świata, aby traktowano nas poważnie, tymczasem to my sami
siebie nie potrafimy szanować.
Jeśli nie uznajemy demokratycznych wyborów (Komorowskiego
wybrała przecież większość narodu), to co uznajemy? Nikt nikomu nie każe prezydenta kochać, ale szacunek mu się należy.
Inny obrazek z Placu Św. Piotra.
Ta sama msza, przez tłum w kierunku ołtarza próbuje się przepchać pani w średnim wieku.
Tłum nie pozwala. Kiedy amatorka przepychanek wycofuje
się, jegomość opatulony w papieską flagę bluzga pod jej adresem
takim tekstem, że wielokrotnie użyte słowo na „k” wcale nie
przeraża najbardziej. Zgroza. Zastanawiam się, co się porobiło z tym narodem, w którym lekceważy się wszystko: państwowe
urzędy, miejsca kultu, autorytety, demokratyczne wybory, etc.
Zastanawiam się, gdzie chrześcijańska cnota miłości bliźniego, wybaczania, tolerancji. Gdzie
zwyczajna przyzwoitość. A mnie
się wydawało, że Jan Paweł II
właśnie tego nauczał.

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

W

ydarzeniem maja
na mojej ulicy jest tymczasowy przystanek MPK. Do tej
pory mieszkańcy ulicy Konstanty mogli podejrzewać, że
linie autobusowe zorganizowano raczej
dla działkowiczów. Nie żebym był jakimś
strasznym lokalnym patriotą, choć na
warszawskiej Woli nie na darmo na murach pisano „Wolska dla Wolaków”. Ale
mieć przystanek na własnej ulicy, to jednak jest i honor i wygoda nieprawdopodobna. Zaraz po kupieniu gazety, prosto
spod kiosku wskoczyć do autobusu linii
25 lub 36 i zanurzyć się w miasto – prawdziwa gratka. Jeżeli ktoś zachował zdolność dziwienia się, powinien zresztą nie
zaglądać do gazety, ale uważnie śledzić
trasę przejazdu.
Tym, którzy na Wólki nie zaglądają lub
jeżdżą po nich wyłącznie własnymi autami
zdradzę, że jedna ze wspomnianych linii
jedzie na północ naszego osiedla, by wspiąć
się ulicą Kościuszki w górę i pojechać na
południe – na Gorzków. Druga zaś sunie na
południe i opuszcza Wólki ulicą Radziecką, po to, by… na pewno Państwo zgadli
– skręcić na północ, dotrzeć do Lwowskiej,
a potem do Mystkowa.
Trasy obu tych linii zdradzają najgłębszą tajemnicę nowosądeckiej komunikacji publicznej: są skomplikowane w sposób trudny do wyjaśnienia. Są cudownie
powykręcane, splecione z innymi równie wymyślnymi. Przekonują każdego laika, że wytyczanie takich tras wymaga
wieloletnich studiów i wkraczania w kolejne kręgi wtajemniczeń. Być może po
latach układy komunikacyjne Nowego
Sącza będą badać historycy sztuki i znawcy schyłkowego postmodernizmu, podkreślając, że żadna europejska metropolia
nie zaryzykowała takich eksperymentów, a w skromnym mieście w południowej Polsce żyli anonimowi artyści, nie
kierujący się nędzną komercją i tanim poklaskiem pasażerów. Ludzie z prawdziwą wizją.
Chcąc prześledzić źródła obecnego stanu rzeczy, zajrzałem do mojego ulubionego planu miasta z roku 1976. Takiego, na którym nie ma ani ulicy Konstanty,
ani nawet Mariborskiej. Na którym ulica

Barbackiego mieści się między Mickiewicza a Wolskiej. Nie było więc mowy o liniach autobusowych na Wólkach. Świat
był prostszy. Pierwsze trzy linie ruszały z pętli na Kopernika. Dziewięć innych
z Konarskiego. Linii było 24. Większość
biegła po prostu z centrum na peryferia. W ciągu tych 35 lat wiele się zmieniło. Sporo prostych szlaków stało się fantazyjnymi zygzakami, które pasjonaci mogą
oglądać w Internecie dzięki naprawdę fajnym stronom przewoźnika (www.mpk.
sacz.pl). Niektóre stare linie – jak „szóstka” do Niskowej, czy „ósemka” do Rytra
zupełnie rozminęły się ze swoją misją. Co
ciekawe jednak, mimo że mamy dziś linię
„44” (oj poeta, ten co tak to wymyślił),
to oczywiście wielu numerków po drodze brakuje, a zatem samych linii przybyło zaledwie siedem. Miasto się rozrastało,
trasy komplikowały. Sztuka kompozycji
linii osiągała najwyższe poziomy.

Trasy obu tych linii zdradzają
najgłębszą tajemnicę
nowosądeckiej komunikacji
publicznej: są skomplikowane
w sposób trudny do
wyjaśnienia. Są cudownie
powykręcane, splecione z
innymi równie wymyślnymi.
Przekonują każdego laika,
że wytyczanie takich tras
wymaga wieloletnich studiów
i wkraczania w kolejne kręgi
wtajemniczeń
Mówiąc jednak całkiem poważnie.
Układ linii komunikacji publicznej jest zawsze dobrym sposobem, by przyjrzeć się
temu, jak mieszkańcy rozumieją swoje miasto. Gdzie jest jego komunikacyjne serce, jak postrzegane są główne centra i osie przewozowe. Układ możemy
nazwać czytelnym, jeżeli przyjezdny zorientuje się w nim w ciągu kilku minut.
Nieco skomplikowanym, gdy trzeba kilku
dni, by poczuć się jak u siebie. Kiedy ktoś
– tak jak ja – po dziesięciu latach nie do
końca wie, jak najszybciej dojechać autobusem do celu, może być pewny, że znalazł się w Nowym Sączu. Mieście, w którym nawet niezamożni obywatele muszą
traktować własne cztery kółka jako towar pierwszej potrzeby, a autobusy są dla
młodzieży szkolnej i – o czym piszę z zawieszoną na parę miesięcy zazdrością
– działkowiczów.
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Równanie z dwoma
niewyżytymi

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

P

od koniec kwietnia i początkiem maja
coś dziwnego się porobiło z pogodą. Najpierw przygrzało ostro
i na tyle przekonująco, że niektórzy powynosili wszystkie zimowe ciuchy na strych albo i nawet do piwnicy, przekonani, że to już
lato. Potem nagle wrócił chłód i trzeba
się było z niektórymi ubraniami przeprosić. Żebyż jednak tylko na odzieżowej zawierusze się skończyło. Tymczasem wygląda na to, że niektórym owe
zawirowania atmosferyczne poważnie zakłóciły także percepcję, poczucie
związku z rzeczywistością oraz dobry
smak. Rzecz się objawiła, oczywiście,
przy okazji tegorocznych matur.
Najpierw ujrzałem w telewizorze
pana Waldemara Pawlaka przy tablicy. Minę miał do tego stopnia nietęgą,
że przekonany byłem, iż ktoś go właśnie
odpytuje, a tymczasem okazało się przeciwnie: że to on naucza. Wyraz twarzy
natomiast miał po prostu taki, jak zwykle. Cóż za przedmiot zatem wykładał
pan premier? Początkowo zdało mi się,
że matematykę, bo napisał kredą równanie. Szybko jednak wyszło, że to tylko
taki zabieg stylistyczny, który miał podkreślić z jak klarowną mądrością widz
właśnie miał okazję się zapoznać. Sama
zaś mądrość brzmiała mniej więcej tak:
matura równa się studia, a studia równają się lepszej pracy. Tu pan Pawlak się
uśmiechał nieśmiało i życzył wszystkim maturzystom – rzecz jasna w imieniu swojej partii – czegoś tam. Zdaje
się, że zdania matury właśnie, co pewnie miałoby w życiu każdego młodego
człowieka na sposób iście magiczny zapoczątkować ciąg cudownych zdarzeń
uwieńczony pozyskaniem jakiejś intratnej posady. No, bo przecież tak wynikało z dopiero co przedstawionych obliczeń pana Pawlaka.
Oczom nie mogłem uwierzyć. Potem w internecie znalazłem jednak potwierdzenie moich najgorszych podejrzeń. Okazało się, że inni też ten
spot telewizyjny widzieli i też nie mogli wyjść ze zdumienia. Po pierwsze dlatego, że ponoć weszła już w życie ustawa, która zakazuje partiom tego rodzaju

reklam. I zdaje się, że sam Pawlak mocno za tego rodzaju prawem lobbował.
Cóż. Najwyraźniej skromniacha nie dla
siebie lobbował. Po drugie (i tu odezwali
się przede wszystkim absolwenci wszelkiej maści wyższych uczelni), w Polsce
po studiach nie tylko, że nie ma lepszej
pracy, ale często nie ma w ogóle żadnej
pracy. Występ pana Pawlaka został więc
przez młodych ludzi potraktowany raczej humorystycznie i to w kategorii komedii absurdu, wersja hardcore.
Okazało się wszakże, że hit sezonu
maturalnego miał dopiero nadejść. Oto
bowiem głos zabrał reprezentant inteligencji, pan profesor Zbigniew Pełczyński, założyciel Szkoły Młodych Liderów
w Warszawie. Oburzył się on mianowicie na zjawisko „ściągania” podczas egzaminów. Stwierdził, że trzeba kategorycznie zaostrzyć kontrolę i karać
niedouków jak najsurowiej. Pod koniec
zaś swej emocjonalnej tyrady podsumował: „Trzeba też stopniowo zmieniać mentalność młodych ludzi i pokazywać im, że ściąganie to kradzież,
a więc przestępstwo”. Aż mnie zatkało. Kradzież? Przestępstwo? Różne już
argumenty przeciw ściąganiu słyszałem – i dodam przy okazji, że z większością z nich w ogóle się nie zgadzam
– ale z czymś tak surrealistycznym jeszcze się nie spotkałem, w dodatku rzuconym na stół z taką powagą. Czyli co? Jeśli
wyrecytuję z pamięci cały układ okresowy pierwiastków, to wszystko gra. Kiedy go odczytam z podręcznika, żeby się
go nauczyć na pamięć, to też wszystko gra. Ale kiedy go odczytam z kartki,
którą sobie własnoręcznie sporządziłem,
to jest kradzież? Jak to? Przecież wiedza
ogólnodostępna, a kartka moja, prawda?
No, to o co chodzi?
W tym wszystkim pociesza mnie
jedno. Pogoda oraz matury wywołują gorączkę u różnych ludzi oraz w prawie wszystkich mediach… Ale widać
wyraźnie, że najmniej dotykają samych
zainteresowanych, czyli maturzystów. Nie wiem. Może nie w całej Polsce tak jest. Może tylko w Nowym Sączu. Niechby. Co się z nimi spotkam
– a wielu znam – i nie ważne po jakim egzaminie, zawsze zrelaksowani,
uśmiechnięci, trzeźwi. Skąd takiś pewny, że ten polski zdałeś? – pytam jednego. Ojcze, czytać umiem, pisać też
w miarę, to na pewno starczyło – odpowiada. Na randkę idę, maj jest – rzuca
na odchodnym. Słusznie – myślę. I się
cieszę, że na szczęście młodych jeszcze zdrowych mamy. Tylko, choroba,
z tymi starszymi, z tymi poważniachami kłopot. Bo skoro teraz takie androny
plotą, to co będzie, jak słonko latem na
serio przygrzeje?

Nowy Sącz
w III lidze

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

N

iemałe zamieszanie wywołała informacja, która dotarła do czytelników
i internautów sądeckich w ubiegłym tygodniu. Budząca oburzenie
i trwogę nowina dotyczy opracowanego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030. Pod tym wielce uczonym tytułem dokumentu opracowanego przez
równie ważny urząd kryje się swoisty ranking polskich miast, w którym przypisanie do poszczególnej kategorii, zwanej także medialnie ligą,
stanowić ma podobno o być albo nie
być poszczególnych ośrodków. A już
na pewno o dniu codziennym i egzystencji naszych dzieci oraz wnuków. Tymczasem wygląda na to, że
informacja o tym strategicznym dla
wszystkich ośrodków administracyjnych w kraju dokumencie dotarła do
lokalnych władz w tym samym mniej
więcej czasie, co do czytelników. Czyli po herbacie. Nie do końca bowiem
wiadomo, czy nasze władze (nie tylko Królewskiego Grodu, ale też powiatowe, albo poszczególnych miast
i gmin) o tym projekcie rządowym
w ogóle wiedziały, czy też nie uznały za stosowne w jakikolwiek sposób
się do niego odnieść, czy też wreszcie
uznały, że jest to świstek, jakich wiele i szkoda zawracania gitary. Tak, czy
inaczej, do opublikowanego na początku roku dokumentu można było
zgłaszać poprawki i uwagi do 20 lutego. Larum zaś zostało podniesione, po opublikowaniu jego zaopiniowanej i poprawionej już wersji, przed
kilkunastu dniami. Najbardziej doświadczony sądecki samorządowiec
(także w kwestii wypraw do Warszawy przez Łącko) – Marian Cycoń,
skrzyknął mocną grupę, na czele której dokona równie spektakularnej, co
beznadziejnej akcji zaczepno–interwencyjnej w siedzibie ministerstwa.
Zaczepieni zaś przez media posłowie
zachowali się modelowo – Mularczyk
„będzie interweniował u premiera” (tylko po co?!), zaś Czerwiński,

z charakterystyczną flegmą odbija piłeczkę do władz lokalnych i pewnie
śmieje się z ich „mission impossible”.
Pytaniem retorycznym pozostaje bowiem kwestia, czy wyprawa ta ma sens
i szansę powodzenia? Nie tylko w sytuacji, kiedy czas konsultowania, proponowania i lobbowania dawno się skończył. Przede wszystkim w kontekście
okoliczności, które legły u podstaw zakwalifikowania Nowego Sącza do III
ligi, poza gronem metropolii (co jest
oczywiste) oraz 26 miast regionalnych
(co oczywiste być powinno). Jak bowiem byśmy nie kombinowali, jakich
wybiórczych danych i argumentów
nie używali, to i tak nie podskoczymy
żadnemu spośród wybranych do świetlanego rozwoju ośrodków.
Pytaniem pozostaje zatem nie, dlaczego nas tak potraktowano, dlaczego
nasze władze nie walczyły skutecznie
w naszym imieniu, czy też dlaczego
Tarnów sobie załatwił, a my nie. Zastanowić się raczej należy nad dwoma innymi kwestiami. Jakie skutki
niesie przyjęty już de facto dokument
oraz co należy zrobić, jak zareagować
na zaistniałe okoliczności. Pomocna
okazać się może zwłaszcza odpowiedź
na uzasadnioną wątpliwość, czy koncepcja ta stanie się swego rodzaju inwestycyjną konstytucją. Czy w oparciu o nią właśnie toczyć się będzie cały
proces decyzyjny dotyczący rozwoju
ekonomicznego i społecznego, aż do
owego 2030 roku. Całe doświadczenia
i chłopski rozum podpowiada, że prędzej będzie to kolejny „pic na wodę”,
następny dokument z chlubą i dumą
ogłoszony jako sukces rządu, zalegający potem archiwa. A już na pewno
nie będzie traktowany z równą atencją przez kolejne ekipy rządzące (choć
pewnie widzom TVN24 i czytelnikom
„Gazety Wyborczej” trudno uwierzyć,
że Platforma Obywatelska nie będzie
przewodnią siłą narodu przez kolejnych sześć kadencji). A nawet gdyby,
to nasza rzeczywistość jest tak kulawa, iż przyniesie ona tysiące niezbędnych i „uzasadnionych okolicznościami” poprawek, korekt, zmian
i uaktualnień. Najpewniej poprzez rezygnację z kolejnych ambitnych planów, czy weryfikację śmiałych wizji. Wystarczy popatrzeć, co pozostało
z planów przygotowań do EURO 2012,
realizowanych, a bardziej raczej nie
realizowanych w znacznie krótszym
dystansie czasowym.
W tym naszym bałaganie i nieprzewidywalności sądecka szansa.
Nie lekceważąc jednak scenariusza
odmiennego, przygotować się trzeba i na niego.
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naszej gminy, będziecie chcieli tu
wrócić – zachęca wójt Łososiny
Dolnej, Stanisław Golonka.
Sprawdź z DTS, jakie atrakcje
czekają na Ciebie, w jakby
nie było Twoim sąsiedztwie.

Zakosztuj smaków
Łososiny Dolnej
Lubisz aktywnie spędzać czas?
A może wolisz zacisze lasu, spokojne brzegi wód jeziora? Gmina Łososina Dolna w swojej bogatej ofercie turystycznej ma propozycję dla
każdego. I, co najważniejsze, by
z niej skorzystać, nie musisz daleko jechać. Zaledwie 20 km na północ od Nowego Sącza. – Zapraszamy wszystkich 15 maja na Święto
Kwitnących Sadów. Gwarantujemy, że gdy zakosztujecie smaków

Kościół św. Justa w Tęgoborzy - Zabytek

Znamirowice

GMINA SADOWNIKÓW
Łososina Dolna może pochwalić się nie tylko szeroką bazą turystyczną.
To przede wszystkim wymarzone miejsce dla sadowników. Około 15 proc.
użytków rolnych (na terenie gminy jest 1750 gospodarstw rolnych, przeciętna
wielkość gospodarstwa to 3,15 ha) stanowią właśnie uprawy sadownicze.
W większości to nowoczesne sady jabłoniowe dostosowane do standardów
europejskich produkujące najwyższej jakości jabłka m.in. Jonagored, Szampion, Gala, Golden Delicious, Gloster, Idared, Rubin, Elise, Ligol. Oprócz sadów
jabłoniowych na mniejszych powierzchniach uprawiane są sady gruszowe,
plantacje porzeczek i agrestu. Ponadto na 120 ha uprawiana jest truskawka.

Jezioro Rożnowskie (pow. 1600
ha) – sztuczny zbiornik zaporowy na Dunajcu, centrum aktywnego wypoczynku – możliwość
uprawiania sportów wodnych,
wędkarstwa, turystyki rowerowej i pieszej (wokół jeziora).
Centra sportów wodnych nad
Jeziorem Rożnowskim w Znami-

Lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej

rowicach, Tabaszowej i Tęgoborzy
z bazą turystyczno–wypoczynkową. Istnieje możliwość korzystania ze sprzętu wodnego.

Kościół pw. św. Mikołaja w Taba-

Lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej – tutaj

w okresie międzywojennym
utworzono Ośrodek Lotnictwa
Szybowcowego, obecnie loty szybowcowe odbywają się z lotniska
Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej.
„Zamczysko” – szczyt Góry Białawoda, na którym według legendy
miało stać kiedyś miasto, wykopaliska z 1964 r dowiodły istnienia kultury łużyckiej(fragmenty ceramiki).

prowadzone są szkolenia szybowcowe, aeroklub oferuje również
loty widokowe.
Góra Just (457 m n.p.m.) – z której można oglądać panoramę Doliny Dunajca zachwycającą paletą
barw o każdej porze roku.
Kościół św. Justa pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XVII wieku.

SZLAKI TURYSTYCZNE

szowej z XVIII wieku.

Most Stacha w Znamirowicach.
Jodłowiec (486 m n.p.m.) gdzie

SZLAK NIEBIESKI
Rożnów–Ostra Góra–Tabaszowa
– Znamirowice – Just–Rojówka –
Skrzętla –Jaworz (5, 15 godz.)

SZLAK ŻÓŁTY
Marcinkowice – Białowodzka Góra
–Zawadka –Rojówka (3 godz.)

SZLAK ZIELONY I
Witowice Górne – Ostra Góra–
Rożnów (1, 15 godz.)

SZLAK ZIELONY II
Tęgoborze – Białowodzka Góra
(1, 30godz.)
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
r N OW Y S ĄC Z , X godz.18.30, Sala

12 MAJA (CZWARTEK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 18.00
– sala widowiskowa MOK 233.
Koncert u Prezydenta. Gwiazdami
wieczoru będą Jazz Band Ball Orchestra &Harriet Lewis.

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 19.00,
Sokół, sala Sichrawy Koncert muzyki cygańskiej w ramach VII Dni
Republiki Słowackiej ,w wykonaniu zespołu KOKAVAKERE LAVUTARA ze wschodniej Słowacji.

r N OW Y S ĄC Z , X Kino SOKÓŁ
Projekcje filmów w ramach VI Festiwalu Filmowego LUDZIE KINA:
17.00 KLUCZNIK; 18.45 NIE TEN
CZŁOWIEK; 20.30 TRZY KOLORY:
CZERWONY

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 18.00,
Mała Galeria Wernisaż prac artystycznych Jerzego Michalaka

13 MAJA (PIĄTEK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 19.00,
Restauracja Ratuszowa Wykład Wiesława Piprka „Słowacja – odwieczny
sąsiad. Atrakcje turystyczne” oraz
muzyka na żywo w wykonaniu Michala Smetanki ze Słowacji.

r N OW Y S ĄC Z , X Sądecka Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 11 VIII OGÓŁNOPOLSKI
TYDZIEŃ BIBLIOTEK Wernisaż wystawy interdyscyplinarnej
– „Promotor, doktorzy i doktoranci” ; II Festiwal Książki Dziecięcej IV dzień festiwalu – inscenizacja teatralna „O straszliwym
smoku i dzielnym Szewczyku”.

r N OW Y S ĄC Z , X Kino SOKÓŁ
Projekcje filmów w ramach VI Festiwalu Filmowego LUDZIE KINA:
16.00 REBUS, 17.30 NOC WLPURGII ALBO KROKI KOMANDORA
(spektakl TVP); 20.00 LAWA

ZAPROSZENIE NA KONCERT

KOMBII na lotnisku
Zespół KOMBII powstał
wiosną 2003 roku z inicjatywy trzech członków
zespołu Kombi: Grzegorza Skawińskiego, Waldemara Tkaczyka oraz Jana
Pluty. Z różnych przyczyn nie został zaproszony
do współpracy Sławomir
Łosowski (czwarty założyciel Kombi) W tym roku
Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk obchodzą 35–lecie swojej pracy artystycznej. W lipcu 1976 po raz pierwszy stanęli na deskach zawodowej sceny, tworząc wówczas zespół Kombi. Od tego czasu, nieprzerwanie do dziś wspólnie komponują i koncertują. Tworzyli takie formacje jak:
Kombi, Skawalker, O.N.A, a obecnie od 2003 roku zespół KOMBII. W związku z 35 leciem ich wspólnej pracy na estradzie, muzycy planują dla swoich
fanów szereg artystycznych wydarzeń, m.in. organizację akustycznej trasy
koncertowej, rejestrację koncertu w formacie 3D oraz turnee po Europie,
USA i Kanadzie. Obecnie na rynku ukazała się reedycja ich ostatniej płyty „O miłości”, wzbogacona o materiał video. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny będzie nowy management, firma J&J Music Art. Zespół
KOMBII będzie można zobaczyć już w najbliższą niedzielę 15 maja, o godz.
19.30 na Lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej!
(B)

VI Festiwalu Filmowego LUDZIE
KINA; 16.00 JAŃCIO WODNIK,
17.45 SAMOBÓJCA (spektakl TVP);
18.00 KRAKOWSCY KOMPOZYTORZY – KONCERT MUZYKI FILMOWEJ w wykonaniu Modern
Symphony Orchestra. W trakcie
koncertu zostanie wręczona Zygmuntowi Koniecznemu Złota Płyta
za album z muzyką filmową, który ukazał się w serii „Wielcy Kompozytorzy Filmowi”. Po koncercie
spotkanie z laureatem. ; 20.30 projekcja filmu „WODZIREJ”

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 11.00, Sądecka Biblioteka Publiczna Oddział
dla Dzieci II Festiwal Książki Dziecięcej, V dzień Festiwalu – inscenizacja teatralna „Bal w Smokolandii”

14 MAJA (SOBOTA)
r K R Y N I C A , X godz. 10.00, Deptak V Powiatowa Spartakiada Integracyjna – sportowe emocje, muzyka, smaczne jedzenia.
Gość specjalny – Paweł Kołodziej
– Mistrz Świata Federacji WBF

15 MAJA (NIEDZIELA)
r ŁO S O S I N A D O L N A , X Lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego Święto Kwitnących Sadów oraz 55–lecie
Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej. Gwiazdą wieczoru będzie
koncert zespołu KOMBI o godz. 19.30.
Początek imprezy godz. 10.00.

r K R Y N I C A , X Sanatorium „Patria” Małopolskie Dni Dziedzictwa
Kulturowego – I dzień imprezy

r K R Y N I C A , X Sanatorium „Pa-

r N OW Y S ĄC Z , X SĄDECKI

tria” Małopolskie Dni Dziedzictwa
Kulturowego – II dzień imprezy

PARK ETNOGRAFICZNY SKARBY MAŁOPOLSKI 2011 – DREWNIANA ARCHITEKTURA UZDROWISK. Pokonkursowa wystawa
fotografii laureatów XI edycji konkursu organizowanego w ramach
XIII Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego.

r N OW Y S ĄC Z , X Kino SOKÓŁ, Projekcje filmów w ramach

r N OW Y S ĄC Z , X Kino SOKÓŁ
Projekcje filmów w ramach VI Festiwalu Filmowego LUDZIE KINA;
16.00 JASMINUM; 18.00 SPOTKANIE FINAŁOWE: Muzyka i Film,
razem czy osobno…? – debata
z udziałem Zygmunta Koniecznego, Jana Kantego Pawluśkiewicza
i zaproszonych gości; 20.00 PUŁKOWNIK KWIATKOWSKI.

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 17.00,
MOK, Sala widowiskowa Spektakl
„KSIĄŻĘ I ŻEBRAK” w wykonaniu
Teatru NSA

16 MAJA (PONIEDZIAŁEK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 17.00,
Sala Kameralna MOK, Prezentacja twórczości Aleksandra Jasinowskiego – ucznia Gimnazjum
nr 3 w Nowym Sączu z gościnnym udziałem Pawła Szeligi; wystąpią aktorzy Sceny M
z MOK.

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 12.00,
sala Widowiskowa, MOK
Galowy Koncert Finałowy XVIII
Sądeckiej Wiosny Artystycznej
w wykonaniu laureatów.

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 18.30,
Sądecka Biblioteka Publiczna Spotkanie autorskie z Małgorzatą
Kalicińską

17 MAJA (WTOREK)
r N OW Y S ĄC Z , godz. 11.45,
Gimnazjum nr 6, ul. Piramowicza
16. Spotkanie z Tadeuszem Gizą
(absolwentem Szkoły, synem gen.
Józefa Gizy), oraz Pawłem Piętką i Łukaszem Baranem, autorami filmu dokumentalnego opowiadającego o gen. Józefie Gizie
„BACA I JEGO ŻOŁNIERZE”. Podczas spotkania odbędzie się premierowy pokaz filmu, wyróżnionego przez prof. Andrzeja K.
Kunerta w III edycji konkursu
zorganizowanego przez Muzeum
Historii Polski „Nauczmy się być
wolnymi”.

kameralna MOK Klub Miłośników
Muzyki progresywnej – koncert na
dużym ekranie – Ritchie Blackmore’s RAINBOW –Live Munich 1977.

18 MAJA (ŚRODA)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 17.00,
MOK, Sala Widowiskowa Spektakl
„KSIĄŻĘ I ŻEBRAK” w wykonaniu
Teatru NSA

19 MAJA (CZWARTEK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 17.00
i 20.15, Sala Widowiskowa MOK
Spektakle muzyczne Elżbiety Jodłowskiej pt. „Klimakterium …i już”

REPERTUAR KIN:
12 – 19 MAJA
r N OW Y S ĄC Z , X kino SOKÓŁ,
JASKINIA ZAPOMNIANYCH SNÓW
3D – PREMIERA Francja, dokumentalny,12, 13, 15–19 maja: g. 16:15, g.
18:00; RZY MINUTY. 21:37; Polska,
obyczajowy,12 maja: g. 15:00; NIEPOKONANIUSA/ Polska, dramat, 6
maja – 12 maja: g. 16:00, g.18:20;RYTUAŁ USA, dramat/horror/thriller
6 maja – 12 maja: g. 20:45; KRZYK
4, USA, thriller/ horror, 12,13,15–
19 maja: g. 20:00; DO SZPIKU KOŚCI USA, dramat, 12 maja: g.20:20,
13 maja g. 16:15, 15 – 18 maja g.
16:30, 19 maja g. 17:00; ERRATUM
(sala studyjna), Polska, dramat 12
maja: g.18:30, 15–19 maja g.21.00;
JESTEM BOGIEM, USA, thriller,13
maja g. 18:00, 14 – 16, 18, 19 maja
g. 18:15; NIEPOKONANI USA/Polska, dramat, 13 maja g. 16:00, 18:20,
21:00; 14 – 19 maja g. 21:00; ONI
SZLI SZARYMI SZEREGAMI – premiera, Polska dokument fabularyzowany 14 maja g. 20:30, 15 – 19
maja g. 16:00 [sala studyjna]; PRZYPADEK – klasyka kina Polska 1981,

Kolej na majówkę!
Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaprasza na imprezę regionalną w sobotę 29 maja,
pt.: „ Kolej na majówkę! Parowozem przez Galicyjską Kolej Transwersalną”. Impreza obejmuje wiele
atrakcji, m.in przejazd zabytkowym
pociągiem retro prowadzonym
przez lokomotywę parową na trasie z Nowego Sącza do Chabówki.
Dla smakoszy regionalnych potraw
przygotowano pikniki na wszystkich stacjach połączone z prezentacją walorów turystycznych
poszczególnych gmin regionu.
W trakcie podróży uczestnikom towarzyszyć będą przewodnicy PTTK,
którzy opowiedzą o ciekawostkach
turystycznych regionu, oprowadzą
po Izbie Tradycji Nowosądeckiego
Węzła Kolejowego oraz Skansenie
Taboru Kolejowego w Chabówce.
Organizatorzy przewidzieli także
liczne atrakcje i niespodzianki dla
uczestników, a każdy posiadacz biletu otrzyma wartościową niespodziankę. Początek imprezy 9.30.
Zgłoszenia uczestnictwa kolejowamajowka@op.pl oraz w kasach biletowych Przewozów Regionalnych. Rezerwacja telefoniczna pod
numerem: 694–165–021.

112 min., dramat/psychologiczny19 maja g. 19:00 BEJBIS – premiera, USA, dramat, 13 maja g. 16:00,
14 maja g. 16:15, 15 – 19 maja g. 17:30
SEZON NA KACZKI, Meksyk, komedia13 maja g. 19:45, 15 – 19 maja g.
19:15 sala studyjna MILION DOLARÓW– premiera, Polska, komedii,a13 maja g. 17:30, 19:15; 14 maja g.
16:30, 18:30; 15 maja g. 18:00; 16 – 18
g. 18:30, 20:30; 19 maja g. 15:15, 21:15

r N OW Y S ĄC Z , X kino KROKUS
KOD NIEŚMIERTELNOŚCI – Francja/USA 2011, thriller/sf/akcja
BOŻENA BARAN

Sezon letni otwarty
W czwartek 5 maja
starosądecka Letnia
Galeria pod Gniazdem otworzyła swoje
podwoje wernisażem
prac podopiecznych
dziesięciu fundacji,
stowarzyszeń i organizacji zajmujących
się osobami niepełnosprawnymi w regionie, wykonanych w ramach konkursu „Podróż moich
marzeń”. Jury konkursu: Iwona Bugajska–Bigos oraz Ryszard Miłek ogłosiło wyniki. Trzy pierwsze miejsca zdobyli: Marcin Jabłoński (Pałac Młodzieży w Nowym Sączu), Łukasz Tomasiak (Środowiskowy Dom Samopomocy
w Starym Sączu), Dominika Maśko (ŚDS Stary Sącz) . Wyróżnienia: Andrzej
Bobola (Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach), Małgorzata Jakacka, Anna
Mikulec, Maria Dziedzina, Mateusz Połeć i Sławomir Rams (ŚDS Stary Sącz)
oraz Magdalena Gurgul, Agnieszka Bednarczyk i Ilona Szkaradek (Warsztaty Terapii Zajęciowej Mada Nowy Sącz). Wyróżnienia specjalne: Anna Ciapała
(WTZ Mada Nowy Sącz), Maria Olszowska (ŚDS Stary Sącz).
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Sport

Bramkostrzelny
napastnik
nie dla Sandecji

Atutem jest szeroka kadra

P I Ł K A N O Ż N A . Jeden z najlepszych
napastników I ligi Emil Drozdowicz
(GKP Gorzów Wielkopolski) wbrew
spekulacjom i doniesieniom medialnym nie będzie zawodnikiem Sandecji. Sezon wkracza w decydującą fazę,
a sądeczanie już myślą o wzmocnieniach w przyszłych rozgrywkach.
Emil Drozdowicz był w kręgu zainteresowań Sandecji już od dawna. Rozpisywali się o tym przede
wszystkim kibice na forach internetowych. Działacze już w przerwie
zimowej przymierzali tego zawodnika do zespołu, jednak na przeszkodzie stanęły kwestie finansowe. Drozdowicz znajdował się cały
czas w kręgu zainteresowań sądeckiego klubu. Również Mariusz Kuras potwierdził, że jest w kontakcie
z czołowym napastnikiem I ligi. Nic
dziwnego, bo Sandecja musi myśleć o odmłodzeniu linii ofensywnej. Czołowi napastnicy sądeckiego zespołu: Arkadiusz Aleksander,
Marcin Chmiest, Maciej Kowalczyk
i Damian Staniszewski to piłkarze,
którzy są już po trzydziestce. Słowak Ondrej Curgali (25 lat) z trudem łapie się na ławkę rezerwowych, a 18–letni Fabian Fałowski
wciąż uczy się piłkarskiego fachu
i na grę w pierwszej kadrze na razie
nie może liczyć. Pozyskanie bramkostrzelnego Emila Drozdowicza
(25 lat) mogłoby rozwiązać problem
w ofensywie.
Po wycofaniu się z rozgrywek
GKP Gorzów Wielkopolski kontrakt z najlepszym strzelcem tego
zespołu został rozwiązany. Pozyskanie Drozdowicza stało się więc
realne i zarazem bardzo opłacalne.
Niestety zauważyły to również inne
kluby, w tym z polskiej elity piłkarskiej. Oferty z Ekstraklasy były
dla napastnika zdecydowanie bardziej kuszące. Najlepszą propozycję

złożyła Polonia Bytom i właśnie tam
przeniósł się Drozdowicz.
Sandecja walczy o jak najlepszą
pozycję w I lidze. Jednak na awans
nie ma już szans. W ostatnich meczach sezonu trener będzie mógł
eksperymentować kadrowo. Szansę otrzymają zawodnicy, którzy
do tej pory nie mogli liczyć na grę
w podstawowym składzie. Będzie
to jednocześnie doskonała okazja
na przegląd kadry przed nadchodzącym okienkiem transferowym.
– Kończy się sezon i kończą się
kontrakty niektórym piłkarzom
Sandecji – powiedział Mariusz Kuras. – Zawodnicy doskonale sobie
zdają sprawę, że zawsze po rundzie dochodzi w drużynie do wielu zmian i tak naprawdę w końcówce rozgrywek walczą głównie
dla siebie. Dla niektórych piłkarzy to być albo nie być w Sandecji.
Oprócz motywacji do gry ze strony
sztabu szkoleniowego, każdy zawodnik powinien mieć taką wewnętrzną samodyscyplinę i myśleć o tym, co dalej. Warto zostać
w Nowym Sączu i to jest główny
argument, aby piłkarze przekonali trenerów, że powinno się w nich
nadal inwestować.
Już na kilka kolejek przed końcem sezonu zapowiadane są duże
zmiany w kadrze. – Na liście życzeń Sandecji jest ponad dziesięć
nazwisk – przyznał Mariusz Kuras.
– Na pewno w tej chwili o szczegółach i personaliach nie będę mówił.
Z grupy zawodników wybierzemy tych, którzy pasują do naszego zespołu. Z Zarządem klubu już
od pewnego czasu dyskutujemy na
temat wzmocnień. Chcemy wybrać
opcję, która będzie najbardziej korzystna dla zespołu. Po zakończeniu
sezonu z kilkoma graczami musimy
się pożegnać.
JACEK BUGAJSKI

Na 7 kolejek przed zakończeniem
sezonu Limanovia ma 5 punktów
przewagi nad trzecim zespołem
w tabeli Orłem Balin (awans uzyskają dwie drużyny). Podopieczni Mariana Tajdusia mają za sobą
najtrudniejszą część sezonu. Konfrontacje z głównymi kandydatami do awansu były bardzo zacięte.
Teraz trzeba utrzymać pozycję lidera w spotkaniach z teoretycznie
słabszymi zespołami. Najtrudniejszą przeprawą będą zapewne derby ziemi limanowskiej, w których
Limanovia zmierzy się z Orkanem
Szczyrzyc.
– Każdą drużynę może dopaść kryzys formy – powiedział
Marian Tajduś. – W przypadku

naszego zespołu stało się to
w najmniej odpowiednim czasie. Graliśmy serię meczów
z czołówką IV ligi, w krótkim
odstępie czasu, do tego większość spotkań rozegraliśmy na
wyjeździe. Patrząc na aktualną sytuację w tabeli, to można powiedzieć, że poradziliśmy
sobie całkiem nieźle. Teraz powinno być już znacznie łatwiej.
Ostatnie zwycięstwo z rezerwami Sandecji powinno nas
dodatkowo wzmocnić. Tak to
przynajmniej wygląda w teorii,
ale w praktyce może być różnie. W rundzie jesiennej bardzo ważne punkty traciliśmy
właśnie z teoretycznie słabszymi rywalami. Teraz taka sytuacja nie może się powtórzyć.
A jak wiadomo, na spotkanie
z liderem wszyscy dodatkowo
się mobilizują. Naszym atutem jest szeroka kadra. Pod tym
względem przewyższamy inne

drużyny. Zwłaszcza w końcówce
sezonu może to mieć duże znaczenie. Nawet jeśli ktoś wypadnie ze składu z powodu kontuzji
lub kartek mamy wystarczającą ilość wartościowych zawodników, aby ich zastąpili.
Zawodnicy Limanovii prezentują imponujące zaangażowanie i ofiarną postawę na boisku.
To bardzo pocieszające, że tak
podchodzą do swoich obowiązków. Nawet w przegranym spotkaniu z Orłem Balin nie miałem
do nich zastrzeżeń jeśli chodzi
o zaangażowanie.
Do zakończenia sezonu pozostało 7 spotkań. Rywale Limanovii: Karpaty Siepraw (wyjazd,
14 maja), MZKS Alwernia (wyjazd, 21 maja), Orkan Szczyrzyc
(28 maja), Dunajec Zakliczyn
(4 czerwca), BKS Bochnia (wyjazd,
11 czerwca), IKS Olkusz (19 czerwca), Przeciszovia Przeciszów (wyjazd, 25 czerwca).
(JABU)

Krótko

Kolejarz będzie
miał łatwiej
Walczący o utrzymanie w
I lidze Kolejarz Stróże będzie miał ułatwione zadanie.

Jeden z rywali wycofał się z
rozgrywek.
Spadkowiczem z I ligi będzie
na pewno GKP Gorzów Wielkopolski. Klub od dłuższego czasu borykał się z dużymi

problemami finansowymi.
Wreszcie zapadła decyzja o
wycofaniu się z rozgrywek.
Dalsza rywalizacja wyłoni więc
jeszcze trzech następnych
spadkowiczów.
(JABU)

FOT. ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

FOT. WWW.SANDECJA.PL

P I Ł K A N O Ż N A . Limanovia po pokonaniu rezerw Sandecji wróciła na
fotel lidera IV ligi. W końcówce sezonu ma teoretycznie słabszych rywali. Trener Marian Tajduś wierzy, że
najgorsze mają już za sobą.

Powołania do reprezentacji
P I Ł K A R Ę C Z N A . Trzy zawodniczki pochodzące z Nowego Sącza zostały powołane na zgrupowanie reprezentacji Polski przed eliminacjami do Mistrzostw Świata.
Trener szczypiornistek Kim Rasmussen powołanie
wysłał do Aliny Wojtas (SPR Lublin, wychowanka Olimpii Nowy Sącz), Iwony Niedźwiedź (SK Arhus, wychowanka MKS Beskid Nowy Sącz) oraz Beaty Kowalczyk (Piotrcovia Piotrków Trybunalski,

wychowanka MKS Beskid Nowy Sącz). Kim Rasmussena ogłosił 28 nazwisk, spośród których wyłoni się ostateczne zestawienie biało-czerwonych na
potyczki z Dunkami w eliminacjach do Mistrzostw
Świata, które w 2011 r. odbędą się w Brazylii. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie odbędzie się 4
czerwca w Elblągu, rewanż osiem dni później w
duńskim Randers.
(JABU)

16

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 12 maja 2011

Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Paradoks historii

Będę miała co wnukom opowiadać

– Jesteś pewną siebie osobą?
– Wydaje mi się, że nie jestem
osobą zamkniętą w sobie, ale też nie
mogę powiedzieć, że jestem zawsze
w stu procentach pewną siebie.
– Czyli sama nie zdecydowałaś się na
udział w konkursie?
– Nie, zachęciła mnie do tego
koleżanka z klasy. Postanowiłam
spróbować. Miałam wsparcie rodziców i chłopaka, więc nie widziałam
w tym nic złego.
– Lubisz rywalizację?
– Lubię, ale nie taką, w której do
zdobycia są jakieś ważne tytuły czy
nagrody.
– W takim razie jak traktowałaś ten
konkurs?
– Jako dobrą zabawę, przygodę.
Teraz śmieję się, że będę miała co
wnukom opowiadać.
– Jakie myśli krążą po głowie, gdy staje
się obok kandydatek, równie pięknych,
zgrabnych?
– Nie czułam, że jesteśmy rywalkami. Traktowałyśmy się naprawdę bardzo przyjaźnie i mogę
powiedzieć, że atmosfera podczas

FOT. DAWID FURMANEK

R O Z M OWA KLAUDYNĄ KRZYSIOWSKĄ, zdobywczynią tytułu Miss Ziemi Sądeckiej 2011, tegoroczną
maturzystką VI Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, pochodzącą z Brzeznej.

Pierwszą Wicemiss Ziemi Sądeckiej została Kamila Tymbarska
z Nowego Sącza, odtwórczyni roli
Klary w „Zemście” granej na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Sączu, gdzie w sobotę rywalizowały kandydatki. Kamila otrzymała także tytuły Miss
Foto i Miss Publiczności. Drugą
Wicemiss Ziemi Sądeckiej została
Marcela Chmielowska.

przygotowań i w finale była po prostu sielankowa. Oczywiście, gdy
wszystkie wyszłyśmy na scenę na
ogłoszenie wyników, stojąc pod kotarą pewnie każdej z nas krążyło
po głowie: „Może się uda, może to
będę ja”. Ale nikt nie dążył do tego
za wszelką cenę.
– Przed Tobą walka o tytuł Miss Małopolski 16 lipca w Zakopanem. Masz zamiar specjalnie się przygotować?
– Nie wiem, czy będzie taka potrzeba. Próby są naprawdę prowadzone profesjonalnie. Tak było przynajmniej teraz – a to, mógłby ktoś
powiedzieć, tylko etap lokalny. Przez
ostatnie półtora tygodnia spotykałyśmy się, by przez trzy–cztery godziny ćwiczyć choreografię. W Zakopanem będę się mocno starać, by
też dobrze wypaść.
– Z jednej strony konkurs piękności,
z drugiej matura. Na tym polu też możesz mówić o powodzeniu?
– Nie jest źle, choć nie powiem,
żeby było lekko. Zwłaszcza z polskiego i matematyki, bo z języka
angielskiego spodziewam się ponad
90 procent punktów. W poniedziałek zdawałam historię sztuki. Ukończyłam klasę o profilu plastycznym
i w tym kierunku również chciałabym podjąć studia. O wyborze
uczelni zdecyduje wynik egzaminu.

Póki jednak trwa jej rekonstrukcja, walki rycerskie i pokazy tańców
dworskich zorganizowano w pobliżu
Perły Południa w Rytrze. To była druga
tego typu impreza. Niestety niewiele
osób skorzystało z proponowanych
atrakcji. Widownia, bywało, liczyła mniej osób niż występujący przed
nią rycerze i dwórki z historycznych
grup rekonstrukcyjnych z Górnego
i Dolnego Śląska.
– Wraz z hełmem, rękawicami moja zbroja waży 25 kilogramów. Taką samą mieli na sobie rycerze konni walczący w bitwie pod
Grunwaldem – opowiadał Tomasz
z Jawora (na co dzień Tomasz Sokołowski, pasjonat historii i założyciel
jednej z grup rekonstrukcyjnych).
Gdzie taką zbroję można dostać? Okazuje się, że moda na pokazy dawnych
obyczajów wskrzesiła dawno już wymarłe zawody. Dziś znów rozwija się
rynek płatnerzy.
– Na tym chyba polega paradoks
historii – mówi Tomasz Sokołowski.
W grupach rekonstrukcyjnych
działają coraz młodsze osoby, które pasją zaraziły się od rodziców, ale

FOT.(G)

A TO C I E K AW E . Gmina posiada zgodę właścicieli gruntów w pobliżu ruin
zamku ryterskiego na budowę małego
amfiteatru. Potrzebne są jednak nakłady finansowe, by zrealizować inwestycję
i by takie pokazy rycerskie, jakie miały
miejsce w sobotę, odbywały się w scenerii średniowiecznej twierdzy.

bywa, że to dzieci budzą nowe zainteresowania u mamy czy taty. Weronika Grela miała 10 lat, gdy zetknęła
się działalnością grupy rekonstrukcyjnej. Zaczęła interesować się tańcem
dworskim, brać udział w pokazach.
Pasję córki szybko przejęła również
jej mama. Dziś nie tylko występuje,
ale sama wykonuje stroje dla zespołu.
– Weronika z każdym rokiem rosła, a dawne stroje wcale do tanich
nie należały. Wzięłam się więc sama
za szycie – przypomina Magdalena
Grela. Wzory czerpie z źródeł ikonograficznych. – Na sobie mamy strój
charakterystyczny dla XV w. Trzeba
wiedzieć, że w kroju nie było rozróżnienia na warstwy społeczne. O tym,
kto był wyżej urodzony, świadczyła
natomiast jakość materiału – opowiadała w sobotę i zaraz później wraz
z koleżankami dała pokaz tańców:
branli i farandoli, których uczyły się
na specjalnych warsztatach organizowanych przez Włochów czy Francuzów.
(G)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Rozmawiała (KG)

Egri Sauvignon Blanc 2010
Jeden z najważniejszych wschodnioeuropejskich producentów wina, z własnymi,
specyficznymi szczepami winorośli i winami. Produkuje w granicach 4–5,5 miliona hektolitrów wina, w tym około 2/3
białego. Egri Sauvignon Blanc jest robione
metodą redykcyjną, co daje mam świetną paletę aromatów. Wino ma kolor bladozielony, zachwyca zrazu nie zdecydowana owocowością. W nosie wyczuwamy

świeże brzoskwinie oraz miętę. Jest lekkie, bardzo świeże, idealne na lato.
Świetnie pasuje do dań z drobiu oraz ryb
i owoców morza. Jest to idealne wino dla
każdego, gdyż swą delikatnością smaku
oraz złożonością aromatów zachwyci każdego, nawet najbardziej wybrednych miłośników win. Uwaga – koniecznie podawać schłodzone!
DAWID MIGACZ Dom Kawy i Wina

ks. Andrzej Mulka

