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Ul. WĊgierska 185
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Telefon; 533014833,
email; salonns@vestus.pl
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WARTO WIEDZIEĆ

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Pierwszy dzwonek
Do jutra (15 maja) rodziny wielodzietne, posiadające co najmniej troje
dzieci, mogą starać się o wsparcie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu Pierwszy Dzwonek. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników. Wysokość dofinansowania jednorazowo nie przekracza 150 zł na ucznia. Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o uzyskanych dochodach w miesiącu kwietniu br. należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
SZCZEGÓŁY NA DTS24.PL

A TO CIEKAWE

Kolejka po wodę
Na sądeckim Rynku otwarto zdrój wody pitnej. Instalacja składa się z dwóch
połączonych poidełek. Wyższe przeznaczone jest dla dorosłych, a niższe dla
dzieci i osób niepełnosprawnych. Otwarcie połączone było z happeningiem
zachęcającym do picia wody z kranu. Pierwsze poidełko Sądeckich Wodociągów zainstalowano w Centrum Handlowym Gołąbkowice. Swoje mają już także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8. Kolejne placówki czekają na montaż.

LICZBA TYGODNIA

491...
Juwenalia PWSZ 2015
W najbliższy weekend miasto będzie należeć do studentów. Dziś (14 maja) żacy przejdą w barwnym korowodzie ulicami Nowego Sącza, od dworca PKP do
ratusza, aby tam odebrać z rąk prezydenta symboliczne klucze. Pierwszy dzień juwenaliowej zabawy upłynie w klubowych klimatach, by nazajutrz studenci
mogli podjąć sportowe wyzwania w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ. Sobota i niedziela natomiast będzie stać pod znakiem koncertów. 16 maja na Starej Sandecji od godz. 16 zagrają: Jahbestin, Chonabibe, Miuosh, a gwiazdą wieczoru będzie O.S.T.R. 17
maja na scenie pojawią się: Kordian Cieślik, Recycling Band, Meeow oraz zespół HARLEM.
Szczegółowy program na dts24.pl

Chcesz wiedzieć co? gdzie? kiedy? się dzieje,
wejdź w zakładkę NA AFISZU

...milionów złotych zostanie
przeznaczonych na poprawę rynku pracy w Małopolsce. Zgodnie ze spodziewanymi efektami
wdrożenia Regionalnego Planu
Działań na rzecz Zatrudnienia na
2015 rok, który został przyjęty
przez Zarząd Województwa Małopolskiego, 130 tysięcy osób podejmie pracę, a blisko 152 tysiące
zyska nowe umiejętności i wiedzę.
Środki na realizację planu pochodzą z wielu źródeł, m.in. budżetu
państwa, a także środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Duda wygrywa w kraju
i na Sądecczyźnie

Wyniki 1 tury wyborów prezydenckich na SądecczyĨnie
„3” najlepszych wyników
Kandydaci /
Andrzej
Bronisáaw
Paweá
Frekwencja
% poparcie
Duda
Komorowski
Kukiz
wyborcza
44,19
27,00
19,88
55,90
Nowy Sącz

Powiat
nowosądecki
Cheámiec
Grybów m.
Grybów
Gródek nad D.
Kamionka W.

WYBORY 2015. Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. Na kandydata Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało łącznie 5 179 092 wyborców
(34,76%). Urzędującego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego poparło 5 031 060 osób
(33,77%). Trzeci rezultat – z wynikiem 3 099 079 głosów uzyskał
Paweł Kukiz.
Pomimo że w drugiej turze
wyborów, która odbędzie się już
24 maja zmierzą się kandydaci PiS-u i Platformy, to właśnie
51-letni polski rockman uważany
jest za nieoficjalnego zwycięzcę
tej kampanii.
- Możemy mówić o pewnego
rodzaju fenomenie – uważa dr
Marcin Poręba, politolog WSBNLU, i dzieli wyborców, którzy
głosowali na Kukiza na trzy kategorie. Pierwsza to zdecydowani zwolennicy jego programu i jednomandatowych okręgów wyborczych. Druga – dotychczasowi zwolennicy Platformy Obywatelskiej, najczęściej osoby na umowach śmieciowych, którzy chcieli dać żółtą

kartkę obecnemu prezydentowi,
ale w drugiej turze prawdopodobnie już na niego oddadzą głos.
Wreszcie trzecia grupa, z którą najpewniej mamy do czynienia na Sądecczyźnie, to wyborcy dotychczas głosujący na PiS,
ale już znudzeni retoryką partii
i brakiem skuteczności w ostatnich wyborach.

Politologa zaskakuje
nie tylko fenomen
Kukiza, ale i słaba
frekwencja wyborcza
Politologa zaskakuje nie tylko
fenomen Kukiza, ale i słaba frekwencja wyborcza ( 48,8 proc.).
- Choć na Sądecczyźnie zdecydowanie wyższa (52,87 proc.) –
zauważa Poręba. - To jednak kolejna żółta kartka dla środowisk
politycznych.
W naszym regionie najlepiej wypadł Andrzej Duda. I to
już nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Kandydat PiS wyraźnie zdeklasował swoich głównych rywali, zdobywając w wielu

powiatach powyżej 50, a nawet
60 proc. głosów (patrz tabela).
- Możemy mówić o ogromnym sukcesie... i zaskoczeniu jeśli chodzi o wynik pana Kukiza –
stwierdza senator PiS Stanisław
Kogut, który wyraźnie ostatnio
nie docenił piosenkarza w roli polityka. - Ale przecież on mówił, że
bliżej mu jest do prawicy, do nas,
do Korwina. Pozostaje mi zaapelować, aby wszyscy młodzi i nie
tylko poszli do wyborów i zagłosowali za zmianami.
Nieco gorsze nastroje panują w Platformie Obywatelskiej. Wszystkie przedwyborcze sondaże wskazywały na
zwycięstwo w pierwszej turze
Bronisława Komorowskiego.
- Teraz specjaliści krytykują
metody badawcze, jakich użyto
przy tworzeniu sondaży. Widać
one nie oddawały prawdziwych
nastrojów społecznych – przyznaje poseł PO Andrzej Czerwiński. - Niemniej nasz kandydat nie
jest wypudrowanym kandydatem
na potrzeby kampanii, ale sprawdzonym w boju – to jego atut.
(ROSS, G)
WIĘCEJ CZYTAJ NA DTS24.PL

Korzenna
Krynica-Zdrój
àabowa
àącko
àososina D.
Muszyna
Nawojowa
Piwniczna-Zdrój
Podegrodzie
Rytro
Stary Sącz
Powiat
limanowski
Dobra
Jodáownik
Kamienica
Laskowa
Limanowa m.
Limanowa
àukowica
Mszana Dolna m.
Mszana Dolna
NiedĨwiedĨ
Sáopnice
Tymbark
Powiat
gorlicki
Gorlice m.
Gorlice
Biecz
Bobowa
Lipinki
àuĪna
Moszczenica
Ropa
SĊkowa
UĞcie Gorlickie

61,34

16,74

14,24

54,42

60,84
58,59
69,39
60,72
61,57
68,77
42,76
63,48
63,00
70,69
49,67
64,51
57,24
65,11
62,29
61,44

15,46
17,12
12,11
17,15
13,41
12,83
30,15
13,89
16,36
11,93
25,61
14,84
19,29
14,06
13,82
17,32

15,91
15,22
10,98
13,50
17,13
11,35
16,78
14,67
13,42
11,62
15,92
14,19
16,23
14,21
17,26
13,96

56,67
57,02
58,49
48,33
57,42
54,20
50,61
49,48
55,10
57,35
50,96
52,81
47,22
56,20
53,02
55,65

61,72

15,62

15,41

53,34

55,19
60,27
64,16
72,69
49,84
63,84
65,43
50,43
66,71
62,59
68,78
65,69

19,00
17,76
15,17
8,82
20,82
13,68
15,35
22,59
13,34
16,03
11,37
13,29

16,29
13,62
13,62
12,51
21,58
15,63
11,73
19,01
12,97
13,71
14,76
14,84

45,54
49,95
50,28
60,74
57,69
55,64
57,14
53,51
48,72
46,29
53,58
59,33

51,05

23,86

15,82

47,82

42,25
53,64
54,14
61,92
57,36
54,64
62,18
63,61
42,66
37,84

30,02
20,64
20,86
19,16
18,04
21,84
14,73
15,50
27,97
37,68

17,79
16,55
15,86
11,98
14,95
13,96
14,18
12,82
19,01
14,64

48,84
48,62
46,85
49,35
48,50
46,35
43,42
50,36
46,29
45,26

ŹRÓDŁO: PREZYDENT2015.PKW.GOV.PL
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Zespół Szkół Społecznych "Splot" im. Jana Karskiego
www.splot.info
Class | Klasa

FIRST CLASS / PIERWSZA KLASA
Flight & Date | Lot i Data

1A, wrzesień 2015

Gimnazjum Społeczne "Splot"
im. Jana Karskiego

Gate | Bramka

Seat | Miejsce

Limanowskiego 7

Name | Imię i Nazwisko

Seat | Miejsce

01A

01A

Boarding time | Czas wejścia na pokład

9.00

To | Do

Spełnionych Marzeń
From | Z

To | Do

Splot Nowy Sącz

Spełnionych Marzeń
Remarks | Uwagi

Name | Imię i Nazwisko

Airline use | Numer Lotu

01.09.2015
Boarding Pass | Karta Pokładowa
www.splot.info

www.splot.info

Szóstoklasisto!
Sprawdź swoje kompetencje językowe podczas rekrutacji
do klasy dwujęzycznej w Społecznym Gimnazjum
„SPLOT” im. J. Karskiego w Nowym Sączu
dnia 30 maja 2015 r. o godz. 10.00
Do testu mogą przystąpić uczniowie po rozmowie kwalifikacyjnej,
na którą można umówić się telefonicznie (18-443-43-39).

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych i szkolne sesje przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
lekcje języków obcych z podziałem na grupy zaawansowania oraz zajęcia z native speakerem,
indywidualne podejście do ucznia,
współpracę z wieloma krajami europejskimi (projekt Erasmus +), Izraelem i USA,
bezpłatną naukę dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz stypendia naukowe,
ciekawe zajęcia z wychowania fizycznego (do wyboru: basen, ścianka wspinaczkowa i hala sportowa),
ogólnodostępne Wi-Fi i wygodne sofy na korytarzach.
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Leki na telefon

PORADNIK ADWOKATA

Pełnomocnik z urzędu...
CZYTELNIK: Przeczytałam w
ostatnim numerze DTS, że mam
prawo do bezpłatnego adwokata z urzędu. Starałam się o rentę
z ZUS. Dwa razy komisja lekarska odrzuciła moją prośbę. Odwołałam się do Sądu Okręgowego i obawiam się, że nie dam rady
sama reprezentować się przed
Sądem. Chciałabym, aby mąż
był moim pełnomocnikiem. Ale
czy należy mi się bezpłatna pomoc adwokata? Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mój mąż szuka pracy, mam
dwie córki - jedna się uczy i jest
na moim utrzymaniu, a druga
założyła działalność gospodarczą u nas w domu. Dochód mój
jest niewielki. Proszę o poradę,
co mam zrobić i jak?
ADWOKAT AGNIESZKA BŁAŻOWSKA:
W każdej sprawie można wystąpić o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Jeżeli sprawa jest
już w toku - należy w toku sprawy złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu (napisać do Sądu pismo, że prosi Pani o pełnomocnika z urzędu). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. W

oświadczeniu należy wypełnić
odpowiednie rubryki - zgodnie z prawdą, wskazując majątek, dochody, źródła utrzymania i wydatki zarówno swoje, jak
i osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli wnioskodawca cierpi na jakieś choroby, w szczególności takie, które uniemożliwiają uczestniczenie w sprawie - należy to wskazać (pkt. 8 oświadczenia) i załączyć odpowiednie dokumenty
potwierdzające. Również osoby
prowadzące działalność gospodarczą, których nie stać na pełnomocnika z wyboru mogą złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Jednakże należy liczyć się z tym, iż Sąd
wezwie wnioskodawcę do złożenia PIT-u za ostatni rok, jak
również wyciągu z konta firmowego za ostatnie miesiące,

dokumentów potwierdzających
wysokość ponoszonych wydatków. Jeżeli strona wykaże za pomocą złożonego oświadczenia i
dokumentów, że nie jest w stanie
pokryć kosztów pełnomocnika z
wyboru, a Sąd uzna udział adwokata za konieczny, zostanie Pani
przydzielony pełnomocnik z wyboru. Jednakże należy się liczyć
z tym, iż w przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie najbliższej - tak jak w tym przypadku mężowi - Sąd może uznać, iż
jest Pani, zgodnie z Pani wolą, reprezentowana przez pełnomocnika, więc konieczność wyznaczenia adwokata z urzędu w Pani
przypadku nie zachodzi. Tak więc
najpierw proponuję złożyć wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu, a jeśli Sąd nie przyzna Pani pełnomocnika z urzędu,
wówczas może Pani udzielić pełnomocnictwa mężowi.

Masz pytanie do adwokata? Zadaj je drogą
e-mailową: poradyprawne.dts@abkancelaria.com.
Agnieszka Błażowska udziela bezpłatnych porad
prawnych na naszych łamach.

OGŁOSZENIA DROBNE
DREWNO OPAŁOWE – KOMINKOWE – sprzedam tel. 506 655 015

Ale pożyczka nawet w 24 godzi-

J.FRANCUSKI – lekcje, korepetycje. Tel. 882–318–792.

Ale szybka gotówka do 25.000

DOM murowany w Bobowej do
zamieszkania, z wyposażeniem,
blisko centrum – sprzedam z
powodu wyjazdu. Cena: 330 000
zł. Tel. 506 153 477.

Ale szybka i elastyczna pożyczka

N. SĄCZ – sprzedam dom 120m2.
Tel. 602–669–413.

Atrakcyjna pożyczka minimum

POMOC KUCHENNĄ zatrudnię.
Nowy Sącz tel. 503-080-192.
PRZEDSTAWICIEL FINANSOWY praca dodatkowa dla każdego!
Atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas pracy cv: praca.
reg1@eurocent.pl
POŻYCZKI GOTÓWKOWE Z PEŁNĄ
OBSŁUGĄ W DOMU, szybka decyzja, pożyczki dla każdego eurocent: 663-225-225
POSZUKUJENY pracowników do
sprzątania powierzchni sklepowej w Limanowej. Stawka 6 zł
netto/h, doświadczenie mile widziane. Kontakt 601-270-030.

formalności Tel. 602 328 661

ny. Tel. 602 328 661
zł!!! Sprawdź. Tel. 602 328 661
do 25000 zł. Tel. 602 328 661
Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł
na dowolny cel. Tel. 602 328 661
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Stary motocykl, stan obojętny kupię. 504 220 492
PRACA dla kobiet w Niemczech
(sprzątanie mieszkań) tel. 609
769 639

SŁUŻBA ZDROWIA. W Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
uskarżający się na ból pleców pacjent został zdiagnozowany... przez
telefon. Przepisane przez lekarze
leki pogorszyły jego samopoczucie.
- To był błąd komunikacyjny – tłumaczy się dyrektor ośrodka Paulina
Jaskierska.
– Zaczęło się od tego, że tatę
złapał potworny ból pleców. Nie
mógł się wyprostować – relacjonuje Tomasz Król. Obolały mężczyzna zadzwonił do swojego lekarza rodzinnego z prośbą o wizytę domową. Ten z uwagi na przyjmowanych właśnie pacjentów,
odmówił przyjazdu. Wypisał jednak receptę, którą z przychodni
odebrał pan Tomasz. Po zażyciu
przepisanych leków okazało się,
że ból nie ustąpił, a na domiar złego dołączyła do niego bardzo silna
biegunka. Syn w zdenerwowaniu
zadzwonił po pogotowie. Od dyspozytorki usłyszał, że do takich
schorzeń karetka nie przyjeżdża,
leków na telefon się nie przepisuje
i pacjent powinien stanowczo domagać się wizyty lekarza rodzinnego. Pan Tomasz raz jeszcze zadzwonił do przychodni. Nie ukrywa, że jego emocje sięgnęły zenitu
i pielęgniarce w rejestracji „nieźle
się od niego oberwało”. – Proszę
zrozumieć, poniosły mnie nerwy,
bo od śmierci mamy tata mieszka
sam i nie wyobrażam sobie, żeby
został w podobnych sytuacjach
bez pomocy – tłumaczy. Po jego
interwencji do pacjenta wysłano
lekarkę. – Przyjechała w zastępstwie, nie znam nazwiska, ale
bardzo jej dziękuję – dodaje Król.
Okazało się, że leków, które
zażył pacjent, nie wolno łączyć
z tymi, które na co dzień bierze.
Obaj panowie byli mocno zdziwieni, bo od początku informowali przychodnię, jakie leki przyjmuje. W konsekwencji, by zaradzić na ból, niezbędne okazały się zastrzyki. – Nie mam pretensji do przychodni, bo wiem, że
pacjentów jest tam bardzo dużo.
Lekarz ostatecznie przyjechał,
pielęgniarka też. Mam pretensje

tylko do lekarza, który na telefon
zdiagnozował tatę i na tej podstawie wypisał receptę – kwituje incydent Tomasz Król.
W Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Muszynie od dyrektor Pauliny Jaskierskiej usłyszeliśmy: – To był błąd w komunikacji.
W placówce nagrywane są
wszystkie rozmowy telefoniczne.
Bardzo szybko ustalono przebieg
zdarzeń. Okazało się, że tata Tomasza Króla podał nazwy przyjmowanych przez siebie leków pielęgniarce, ale ta już tej informacji nie przekazała dalej lekarzowi, z którym pacjent kontynuował rozmowę.
Jaskierska nie ukrywa, że podobne praktyki są niedopuszczalne: – Uruchamiamy właśnie procedury, które mają zapobiec takim sytuacjom i wyeliminować
wszelkie błędy w komunikacji
między lekarzem a pacjentem.
EWA STACHURA
WIĘCEJ NA DTS24.PL

KOMANTARZ
Aleksandra Kwiecień,
rzecznik prasowy
Małopolskiego Narodowego
Funduszu Zdrowia:
Syn w zdenerwowaniu zadzwonił po
pogotowie. Od dyspozytorki usłyszał, że do takich schorzeń karetka nie przyjeżdża, leków na telefon się
nie przepisuje i pacjent powinien stanowczo domagać się wizyty lekarza
rodzinnego.Wystawienie recepty tylko na podstawie rozmowy telefonicznej, bez uprzedniego osobistego zbadania pacjenta jest niedopuszczalne i
niezgodne z przepisami. Wyjątkiem są
recepty niezbędne do kontynuacji leczenia uzasadnione stanem zdrowia
pacjenta, odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej, czyli są to recepty związane z chorobą przewlekłą.
W ten sam sposób, zaocznie, lekarz
może również wystawić zlecenie na
wyroby medyczne, w które pacjent
już wcześniej był zaopatrywany.
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Musimy odciąć się od tego, co tam zobaczyliśmy

Kataklizm nawiedził kraj 25
kwietnia w godzinach południowych, kiedy większość mieszkańców była na zewnątrz – Nepalczycy
mają zwyczaj jadać posiłki w ulicznych barach. Trzęsienie ziemi miało
7,9 stopni w skali Richtera. W sumie
zginęło 8 tysięcy ludzi. 14 tysięcy
uznano za zaginionych. W akcji ratowniczej wzięło udział 81 polskich
strażaków z ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR i 12
psów przeszkolonych do wynajdowania osób żywych pod gruzami. Trzon grupy stanowili ratownicy z Gdańska i Warszawy. Z Nowego Sącza oddelegowano 15 strażaków i dwa psy.

***

W akcji w Nepalu uczestniczyło 15 strażaków z Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Nowy Sącz: asp.
sztab. Krzysztof Skalniak, st.ogn. Józef Ciesielka, mł. ogn. Wiesław Poparda, st. asp. Marcin Mucha, st. sekc. Waldemar
Kałuziński, sekc. Michał Kulig, st. asp. Grzegorz Trzajna, asp. sztab. Stanisław Witkowski, ogn. Krzysztof Wańczyk, asp.
sztab. Dariusz Mucha, mł. bryg. Mariusz Chomoncik, kpt. Dariusz Ruchała, mł. kpt. Adam Piętka, mł. bryg. Jarosław
Kowalski, bryg. Robert Kłębczyk.

***
Ratownik przypomina sobie
mężczyznę, który prosił go o pomoc. Stał przy zawalonym budynku i wskazywał, że pod gruzami są
jego żona i trzyletnia córeczka. Presja była ogromna, ale przyszedł
moment, że musieliśmy ogłosić odwrót – byliśmy pewni, że w tym
miejscu nikt nie przeżył – mówi i
zaraz dodaje: - Odcinamy się od
tego, co tam zobaczyliśmy. Gdybyśmy to analizowali, nie nadawalibyśmy się do pracy jako ratownicy...

FOT. ARCH.

- Najtrudniejsza, dla mnie i dla
reszty osób, była bezsilność. Bezsilność nie ze złej woli, tylko z faktu, że nie mamy dostępu do strefy

– mówi Robert Kłębczyk, szef naszej grupy w Nepalu, który koordynował jej działanie również podczas
akcji na Śląsku w 2006 roku, kiedy zawaliła się hala Międzynarodowych Targów Katowickich.
Choć grupa HUSAR była na miejscu w ciągu doby od wystąpienia
trzęsienia ziemi, to z powodu chaosu organizacyjnego i opieszałości władz nepalskich przystąpiła do
działań dopiero po kilkunastu kolejnych godzinach. W teorii ratownicy
powinni prowadzić akcję w dwóch
grupach pracujących wymiennie po
12 godzin, w praktyce nikt nie myślał o wypoczynku.
- Każdy z nas wiedział, że czas
jest rzeczą najważniejszą – relacjonuje Kłębczyk. Ci, którzy schodzili
z gruzowisk, dołączali do służb medycznych jadących w inne rejony.

FOT. ARCH.

SPRAWY I LUDZIE. Przy zawalonym
budynku stoi mężczyzna. Pokazuje
ratownikom, że pod gruzami są jego
żona i trzyletnia córeczka. Błaga, by
im pomogli. - Presja była ogromna,
ale zrobiło się bardzo niebezpiecznie.
Musieliśmy wstrzymać poszukiwania... – opowiada bryg. Robert Kłębczyk,
szef Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Nowy Sącz,
która wróciła z akcji w Nepalu. Po
trzęsieniu ziemi nie odnaleźli nikogo
żywego, ale pomogli wielu rannym.

Akcję ratunkową przerwano 3 maja. Potem ratownicy działali w ramach akcji
humanitarnej, udzielając pomocy ambulatoryjnej 45 osobom poszkodowanym. Do Polski wrócili w dwóch turach. Teraz ratownicy przechodzą badania
lekarskie. Są już po rozmowie z psychologami.
REKLAMA

***

***

W akcji ratowniczej uczestniczyły również dwa psy z Nowego Sącza – Lex, golden retriver i
Madox, owczarek niemiecki. Według opiekuna pierwszego z nich
Waldemara Kałuzińskiego dla
czworonogów najtrudniejsze okazały się: aklimatyzacja i podróż.
Gdy ratownicy wyjeżdżali z Polski, temperatury były jeszcze dość
niskie. W Nepalu natomiast sięgały 30 i więcej stopni. Z kolei wojskowe samoloty transportowe są
bardzo głośne. Dla czułych psich
uszu kilkugodzinna podróż w takich warunkach okazała się bardzo wyczerpująca. Mimo to zwierzaki stanęły na wysokości zadania.
Gruzowiska są przeszukiwane przy
ich użyciu kilkukrotnie.
- Żadna z grup nie zna wyników poprzedniej, by się wzajemnie nie sugerować. Na końcu wyniki są porównywane – wyjaśnia
Kałuziński. Psy nie miały łatwej
pracy. Ze względu na szczelność
gruzowisk – w niektórych budynkach najniższe kondygnacje
były niemal sprasowane – zapachy spod nich wydobywały się w
sposób bardzo ograniczony.

Ratownicy tłumaczą, że specyfika nepalskiej zabudowy spotęgowała rozmiar tragedii. Większość budynków jest z cegły spajanej czymś, co tylko z nazwy można nazwać zaprawą. Dlatego część
miejscowości uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Inna rzecz to
nadbudowy. Nepalczycy potrafią
postawić dwupiętrowy budynek,
by po jakimś czasie nadbudować
kilka kolejnych kondygnacji. Przy
trzęsieniu ziemi, te z samego dołu
złożyły się jak domki z kart, pociągając za sobą wyższe piętra. W
stolicy kraju, Katmandu, gdzie są
konstrukcje żelbetowe, zniszczenia były dużo mniejsze. W oparciu
o swoje doświadczenia ratownicy
są przekonani, że gdyby do trzęsienia doszło w godzinach nocnych, ilość ofiar byłaby zdecydowanie wyższa. Dotarcie pomocy
opóźniały kilkudziesięciokilometrowe odległości między górskimi
wioskami. Dariusz Mucha, który
uczestniczył w podobnej akcji po
trzęsieniu ziemi w Iranie nie ukrywa, że to rozproszenie w porównaniu ze zwartą irańską zabudową, było dla niego czymś nowym,

wymagającym zupełnie nowego
spojrzenia na koordynację działań
ekip ratunkowych.

***
Ratownikom nie udało się znaleźć nikogo żywego. Żaden z nich
jednak nie traktuje tej akcji jako
niepotrzebnej czy nieudanej. Doświadczenie, jakie zdobyli w ciężkich górskich warunkach, pracując
na kompletnie niestabilnych gruzowiskach, są bezcenne. Zgodnie
podkreślają, że akcja w Nepalu dowiodła też, że mogą sobie bezgranicznie ufać.
A o naszej obecności i pomocy
Nepalczycy pamiętać będą jeszcze
długo. Ratownicy zostawili tym
najbardziej potrzebującym swoje
namioty i część sprzętu. Praktyka
pokazała, że pomoc humanitarna
trafia do przedstawicieli miejscowych władz, a te, z powodu chaosu
organizacyjnego i miejscami całkowicie zniszczonej infrastruktury
drogowej mają problem z przekazaniem jej do oddalonych od stolicy
miejsc. Naszym ratownikom udało
się władze wyprzedzić.
EWA STACHURA
WIĘCEJ ZDJĘĆ ZOBACZ NA DTS24.PL

6

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 14 maja 2015
M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Starosądeczanie
sami decydują, na co
postawić w gminie
SAMORZĄD. Mieszkańcy Starego Sącza po raz pierwszy w historii zadecydowali, na co przeznaczą pieniądze z budżetu obywatelskiego.
W tym roku wesprą m. in.
kulturę, a dokładniej zakup
strojów regionalnych dla zespołu Starosądeczanie (99,8 tys.
zł) oraz rozwój kulturalny dzieci i młodzieży szkolnej m.in. z
Gołkowic, Gabonia, Skrudziny
oraz wsi Mostki (97,8 tys. zł).
Realizacji doczeka się także inwestycja pod nazwą „Budowa
siłowni zewnętrznej na osiedlu
Słonecznym w Starym Sączu”
(99,6 tys. zł), a także plac zabaw dla dzieci (74,6 tys. zł, powstanie w Lipiu). Urząd podejmie się także budowy boiska do
siatkówki plażowej wraz wiatą grillową oraz siłownią zewnętrzną na osiedlu Cyganowice, pomimo że inwestycja ta
(ostatecznie zajęła 5. miejsce
w głosowaniu) wraz z innymi

przekroczyła limit tegorocznego budżetu obywatelskiego
(400 tys. zł). – Brakującą kwotę pokryjemy z oszczędności
powstałych w projektach skierowanych do realizacji, lub też
– po uzyskaniu decyzji Rady
Miasta i Gminy – z innych środków – czytamy na stronie internetowej dotyczącej realizacji
budżetu obywatelskiego w Starym Sączu.
W tegorocznym głosowaniu
oddano 8 957 głosów na 31 projektów, co oznacza, że frekwencja wyniosła niemal 50 %.
(ROSS)
REKLAMA

Internet okrada z czasu i twórczego myślenia? To zależy...
WARTO WIEDZIEĆ. Po projekcie „Edukacyjna moc smartfona” oraz „Włącz myślenie, wyłącz płacenie” Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej w Nowym Sączu rozpoczyna realizację kolejnego pt.
„Młodzieżowi e-inspiratorzy”, do której udziału zaprasza gimnazjalistów.
Fundacja powstała półtora roku
temu, aby przede wszystkim uczyć
młodzież inteligentnego korzystania
z nowych technologii. Na swoim koncie ma już dwa udane projekty. Podczas warsztatów prowadzonych w
ramach „Edukacyjnej mocy smartfona” uczniowie mieli okazję zapoznać się z aplikacjami, które można
wykorzystywać do realizacji zainteresowań, pasji.
- I tak na przykład dzięki aplikacji Google Sky Map dowiedzieli się,
że można poznawać gwiazdozbiory,
które akurat są nad nimi. Nie ważne
czy w dzień, czy w nocy - wystarczy skierować smarfona czy tablet
na niebo – podaje przykład Krzysztof Małota, prezes Fundacji, nauczyciel historii i informatyki w Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu oraz koordynator projektów.

Drugim realizowanym przez niego
projektem było „Włącz myślenie, wyłącz płacenie”, którego uczestnicy nagrywali filmiki instruktażowe, tym samym dzieląc się swoją wiedzą z innymi.
Nagrania, które wyjaśniały na przykład
zagadnienia matematyczne, umieszczali później w internecie. Najnowszy
projekt „Młodzieżowi e-inspiratorzy”
jest niejako kontynuacją dwóch poprzednich.
- Chcemy pokazać, że sieć to nie
tylko rozrywka, ale olbrzymi potencjał
mogący wspierać edukację przedmiotową i obywatelską. Niestety dość często młodzież ogranicza wykorzystanie
Internetu do zadań opartych o wytnijwklej, ściąganie gotowców, gier, przeglądania tysięcy selfie i czytania wypisywanych pod nimi komentarzy. To
okradanie się z czasu i twórczego myślenia - niestety wciągające a wręcz
uzależniające – podkreśla Krzysztof
Małota. - A można inaczej, choć wymaga to wysiłku. Z sieci trzeba czerpać
to, co najlepsze, dzielić się w niej własnymi pasjami, pomysłami, umiejętnościami, współtworząc tym samym
jej edukacyjne zasoby.

W nowym projekcie weźmie udział
10 zespołów. Każdy będzie liczył pięciu uczniów z opiekunem (nauczycielem). Będą pracować w dwóch obszarach, rozwijając e-wolontariat edukacyjny oraz podejmując działania proobywatelskie - przygotowując i udostępniając w sieci materiały pokazujące sens oddolnych inicjatyw ludzi młodych i ich wpływ na zmiany w najbliższym otoczeniu.
- Zespoły biorące udział w projekcie oraz ich opiekunowie wezmą udział
w dwóch warsztatach, na których poznają między innymi możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii we wzajemnym współdziałaniu,
podstawowe zasady kręcenia filmików edukacyjnych, aspekty prawne
związane z licencjami, ochroną wizerunku i praw autorskich – wylicza
koordynator.
Partnerem Fundacji w realizacji zadania jest Stowarzyszenie Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich Akademia Samorządności. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy można pobrać stronie projektu: inspiratorzy.edumobile.pl.
(CEM)

procent inwestycji, a system modułowy pozwala na dokładanie kolejnych elementów juz w trakcie eksploatacji budynku. Obecnie istnieje
wiele programów pomocowych z
funduszy unijnych i ochrony środowiska wspierających rozwój energooszczędnych systemów. Rozejrzyj
się uważnie, może nawet nie wiesz,
że one są na wyciągnięcie ręki, a inteligentny dom znajduje się w zasięgu Twoich możliwości.

Jako firma posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu inteligentnych rozwiązań modułowych. Wdrażaliśmy je w kraju i za granicą, dysponujemy doświadczoną kadrą pracowników oraz zapleczem techniczno-projektowym przygotowanym do
realizowania najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Słowem – dysponujemy wszystkim, co potrzebne, byś
zamieszkał w inteligentnym domu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Pokrycia dachowe,
rynny, obróbki,
tel. 784 014 419

T E K S T P R O M O C YJ N Y

Dlaczego Twój dom powinien być inteligentny (6)

Dom Twoich marzeń w zasięgu
Twoich możliwości
Nasz cykl opowiadający o tym, dlaczego Twój dom powinien być inteligentny, powoli dobiega końca. Wiemy, że są tacy Czytelnicy, którym będzie brakowało naszych opowieści o
tym, w jaki sposób ogrzewać dom i
nie zbankrutować. To raczej żart, bo
pewnie z powodu zbyt wysokich rachunków za utrzymanie domu nikt
jeszcze nie zbankrutował, ale z całą
pewnością wielu mocno się z tego
powodu sfrustrowało, a może nawet
popadło w depresję. Wiemy, że wysoki rachunek za ogrzewanie może
być powodem nieprzespanych nocy,
bólu żołądka, małżeńskiego kryzysu,
w skrajnych przypadkach sprzedaży

• Doradzimy
• obliczymy
• wykonamy
Napisz:
universalbud.aw@gmail.com
Zadzwoń: 18 352 02 40
oraz 530 433 198

domu, albo choćby tylko konieczności zaciągnięcia kredytu na pokrycie
rachunków. Dlatego właśnie stworzyliśmy ten cykl – bądź inteligentny, planując budowę i wyposażanie domu,
ale przede wszystkim niech twój dom
będzie inteligentny!
Wracamy zatem do podstawowego pytania - dlaczego warto zainwestować w inteligentny budynek? No
więc podstawowym i najważniejszym
celem jest stworzenie przyjaznego i
komfortowego środowiska dla człowieka, w którym będzie można bezpiecznie i bezstresowo funkcjonować. Co za wspaniałe życie, prawda? Wszystkie zaś procesy odbywające się w domu będą w pełni automatycznie nadzorowane. Już wspominaliśmy – gospodarz w tym czasie
siedzi w fotelu i delektuje się wolnym
czasem, który przy tradycyjnym systemie musiałby poświęcić na załadunek węgla albo bieganie po domu od
kaloryfera do kaloryfera, by utrzymać
we wszystkich pokojach jednakową
temperaturę. To już przeszłość!
Teraz nasz system monitorowania zewnętrznego będzie wykrywał usterki i
powiadamiał o nich serwis – brzmi jak
technologia godna XXI wieku, prawda? Idźmy dalej spacerkiem po naszym inteligentnym domu - zarządzanie funkcjami bytowymi będzie

można przeprowadzać z poziomu Internetu, przy pomocy telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Mówiąc
prościej – siedzisz sobie w kinie, albo
na rybach i wysyłasz do domu polecenie, by Twój inteligentny dom zrobił się trochę cieplejszy zanim do niego wrócisz, bo zmarzłeś na pikniku.
To oczywiście nie wszystko, co potrafi Twoje urządzenie mobilne. Twój
inteligentny moduł sterujący jest tak
skonfigurowany, że można do niego dokładać kolejne funkcje, które
właściciel domu będzie wprowadzał
w trakcie eksploatacji. No więc wymyślaj szczęśliwy gospodarzu inteligentnego domu, czym jeszcze chciałbyś sterować, nie wstając z leżaka w
ogródku.
A teraz odrobina informacji ściśle
technicznych, przepraszamy jeśli
zabrzmią może zbyt uczenie. Otóż
nasz system posiada dużą odporność na spadek wydajności, tak
więc wieloletni współczynnik efektywności jest w jego przypadku bardzo wysoki. Prawda, że to bardzo
proste? Jak już wcześniej pisaliśmy,
inwestycja w dom pasywny to wydatek od 15 do 35 procent całej inwestycji, a całość środków musi
być zainwestowana w trakcie budowy domu. Inteligentny dom potrzebuje jedynie dodatkowych 5
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Jerzy Wideł
Z kapelusza
Stała się rzecz zadziwiająca! Nikt z PiS po
I turze wyborów prezydenckich nawet nie
PiSnął, że zostały sfałszowane. A przecież
0,9 procenta przewagi Andrzeja Dudy nad
prezydentem RP Bronisławem Komorowskim daje wiele do myślenia lub zmyślenia.
Nie sprawdziło się proroctwo senatora
Stanisława Koguta wieszczące, że Andrzej
Duda w mateczniku klerykalno-dewocyjnym osiągnie ponad 60 procent głosów. Ale
mimo wszystko wynik jego jest imponujący. Kawał też zbytecznej roboty wykonał
poseł – kurier z Warszawy Piotr Naimski,
stając na czele Komitetu Obrony Wyborów.
Bowiem żałośnie wyglądali, ci bojownicy KOW stojący w słocie przed lokalami
wyborczymi zwalczający próby sfałszowania wyborów. PiS odniósł zatem w sądeckim grajdole spodziewany ogromny sukces.
Platformersi mają to, na co zasłużyli.
Skoro do Sączów nie pofatygował się prezydent RP Bronisław Komorowski, a przysłał jedynie swój niemal pusty Bronkobus,
to świadczyło jedynie o lekceważeniu społeczeństwa przez działaczy PO.
„A jego kolor jest czerwony, bo na nim
robotnicza krew…” mówią słowa pieśni
socjalistów. Tych nie ma zbyt wielu, tak
jak za chwilę na sądeckiej ziemi nie będzie

socjaldemokratów i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Panie Kazimierzu Sas, wodzu SLD w
mateczniku PiS! Dlaczego gwizdeczkacelebrytka doktor Magdalena Ogórek
mimo zapowiedzi nie przyjechała tutaj
przed wyborami? Dlaczego pan nie wytłumaczył jej nieobecności?
Dość już tej polityki z jedną tylko
uwagą, że po drugiej turze rozlegnie się
PiSk o sfałszowanych wyborach. Sądecczyzna nie jest pępkiem polskiej polityki. Więc tutaj z pewnością swój sukces
powtórzy Andrzej Duda. Ale nie stanie
się to w skali kraju.
W cieniu wyborów prezydenckich
w Nowym Sączu miały miejsce wydarzenia o wielkiej randze w kulturze polskiej. Rozpoczął się bowiem Festiwal im.
Ady Sari. W prologu tej bardzo znanej
międzynarodowej imprezy (szkoda, że
mało znanej w Nowym Sączu) w kościele na Helenie odbył się koncert symfoniczny. Jose Cura poprowadził II symfonię c-moll Gustawa Mahlera. Dzieło
geniusza. Mury kościoła drżały. Wielka
strawa dla ducha. Dzisiaj z kolei muzyka symfoniczna rozbrzmiewać będzie w
bazylice św. Małgorzaty.
Te wielkie wydarzenia muzyczne
to w głównej mierze zasługa Antoniego Malczaka, długoletniego dyrektora i budowniczego MCK Sokoła. Taki
człowiek powinien startować w wyborach, jeśli nie prezydenckich, to przynajmniej samorządowych. Antoni Malczak (bezpartyjny) zasłużył na stanowisko prezydenta!

REKLAMA

Polska Platforma Multimedialna to pierwszy w Nowym S¹czu profesjonalny Dom
Mediowy, specjalizuj¹cy siê w kompleksowym planowaniu zakupu mediów oraz
wspó³dzia³aniu z Firmami w budowaniu ich sukcesu. W zwi¹zku z dynamicznym
rozwojem poszukujemy kandydata na stanowisko:
Handlowiec
miejsce pracy: Nowy S¹cz

Opis stanowiska:
?

Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów o zasiêgu lokalnym i ogólnopolskim,

?

Badanie potrzeb potencjalnych Klientów oraz budowanie d³ugofalowych relacji
biznesowych,

?

Przygotowywanie prezentacji, ofert i umów,

?

Kontakt telefoniczny oraz spotkania osobiste z Klientami biznesowymi,

?

Sprzeda¿ produktów i us³ug reklamowych skierowanych do klienta

TYDZIEŃ Z DTS24.PL
***
Sąd Apelacyjny w Krakowie
uznał, że Genowefa F. dopuściła się oszustwa i podtrzymał w
mocy wyrok Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu, który skazał
70-latkę na rok i dwa miesiące
więzienia w zawieszeniu na dwa
lata za to, że przywłaszczyła pieniądze po śmierci 82-letniej Marii N. Genowefa F. ma obowiązek
naprawić szkodę i oddać 240 tys.
zł prawowitej spadkobierczyni
staruszki – Małgorzacie Sz.
***
W Łososinie Dolnej otwarto komisariat policji. Znajduje się w nowym, wielofunkcyjnym budynku w centrum miejscowości. – Nie byłoby tego komisariatu, gdyby nie starania
emerytowanego już komendanta sądeckiej policji Henryka Koziała – mówi Stanisław Golonka, wójt gminy Łososina Dolna.
***
Policja w Nowym Sączu szuka
świadków śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło 28 kwietnia na drodze krajowej w Łososinie Dolnej. Tego dnia około godziny 16.30 w rejonie sklepu mięsnego i centrum ogrodniczego, kierujący citroenem koloru srebrnego, jadąc w kierunku Krakowa podczas manewru wyprzedzania kolumny pojazdów, zjechał z drogi, uderzając w przydrożny przepust.
Na wszelkie informacje na temat zdarzenia funkcjonariusze
czekają pod numerem telefonu:
(18) 442 42 64 lub pod numerem
alarmowym 997/112.
***
Sądeccy sadownikom udało się sprzedać wszystkie jabłka z zeszłego roku. Mieli problemy ze zbytem, po tym jak Rosja
wprowadziła embargo na polskie
owoce. Liczą teraz na dobry sezon, który mogą jedynie zaprzepaścić klęski żywiołowe. - Jabłka poszły na eksport i zrobiło się
luźniej na rynku. Nie wiemy, jakie będą zbiory, ale drzewa ładnie kwitną - mówi Jan Golonka,
sadownik z Łącka.

FOT. ARCH. STOWARZYSZENIA „PROMYK”

Malczak na prezydenta

***
Marszałek Marek Sowa twierdzi, że prace nad projektem
„Budowa połączenia kolejowego Podłęże – Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna” są na zaawansowanym etapie. – Istnieje realna szansa, by ta inwestycja
stała się faktem – mówi. – Budowa tej linii jest wpisana do
Kontraktu Terytorialnego województwa. Istotne jest poparcie tej inwestycji ze wszystkich
środowisk województwa małopolskiego, w szczególności politycznych, społecznych i gospodarczych – uważa. Oprócz
linii Podłęże-Piekiełko, województwo chciałoby uruchomić
kolej aglomeracyjną, tzn. linię
Kraków –Nowy Sącz –Kraków
- Zakopane. Pociąg relacji Nowy
Sącz – Kraków miałby jeździć co
godzinę.
***
W Podegrodziu odbyły się
pierwsze Gminne Dni Godności
Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Podegrodziu oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostwicy. - Ten projekt jest kolejnym
etapem pracowitego świętowania jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia - mówi jego prezes Maria

Krężołek. - Poprzez prezentację
kreatywności artystycznej osób
z niepełnosprawnością oraz prezentację osób, które potrafiły odnaleźć i realizować swoje pasje,
mimo ograniczeń związanych z
wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością organizatorzy chcą
pokazać, że żadna forma i postać
niepełnosprawności nie umniejsza godności osobowej człowieka
ani wartości jego życia.
***
Gmina Muszyna i słowacki Bardejów opracowały wspólny kalendarz imprez kulturalnych. Trafił
on między innymi do ośrodków
wypoczynkowych, w tym pensjonatów czy hoteli. Został tak
przygotowany, aby terminy wydarzeń nie kolidowały ze sobą. To
ma umożliwić wypoczywającym
w miejscowościach skorzystanie
z oferty obu miast.
***
Firma Newag dostała wyróżnienie za inwestycje w plebiscycie
Lista 500 "Rzeczpospolitej". Ranking promuje i honoruje najlepsze
polskie przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki rozwoju i stabilność zysków. W tym roku przyznano 3 Orły i cztery wyróżnienia.
Jedno z nich podczas uroczystej
gali w Warszawie odebrał prezes
Newagu Zbigniew Konieczek.

biznesowego.

Wymagania:
?

Wykszta³cenie min. œrednie,

?

Znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z marketingiem i mediami.

?

Doœwiadczenie w aktywnej sprzeda¿y do Klientów biznesowych.

?

Doskona³a organizacja pracy, samodzielnoœæ i du¿a inicjatywa w dzia³aniu

?

Czynne prawo jazdy kat. B,

?

Znajomoœæ pakietu MS Office,

Zatrudnionej osobie oferujemy:
?

Zatrudnienia na podstawie umowy o pracê,

?

Ciekaw¹ i wymagaj¹c¹ du¿ej samodzielnoœci pracê,

?

Atmosferê opart¹ na wspó³pracy i dzieleniu siê wiedz¹

Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie aplikacji na adres e-mail:

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia? Masz
dobre czy złe informacje, o których powinni
dowiedzieć się wszyscy?

Zgłoś nam temat. REDAKCYJNY DYŻUR

joanna.chorazyczewska@ppm365.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i udzielenia informacji zwrotnych jedynie wybranym
kandydatom.
W aplikacji prosimy umieœciæ podpisan¹ klauzulê: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zg. z Ustaw¹ z dn. 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 pozycja 883).

www.ppm365.pl

Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
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Potrzebujemy rozmowy z kimś, kto się nie będzie mądrzył

- Jak trafiłaś do programu Anny
Dymnej?
- Pojechaliśmy z tatą na targi książki do Krakowa. Zależało mi na spotkaniu z Szymonem
Hołownią i Marcinem Prokopem.
Ale przy wejściu swoje stanowisko miała Anna Dymna. Tata zaproponował, żebyśmy stanęli w
kolejce do niej. Wygłupiałyśmy
się z moimi siostrami i śmiałyśmy się jak szalone. Jak przyszła
moja kolej, Anna Dymna stwierdziła: Ty taka uśmiechnięta jesteś, może byś wystąpiła w moim
programie? Nie wypadało odmówić… Umówiłyśmy się na kontakt mailowy. Potem był telefon od producenta programu, a
w styczniu pojechałam z tatą do
Warszawy na nagranie.
- Nie bałaś się? Anna Dymna jest
bardzo delikatna i taktowna, ale
zadaje trudne pytania.
- Pani Ania Dymna zadzwoniła przed programem, krótko
zapowiadając, że będzie pytać
o dzieciństwo, trudne momenty. Przyznaję, że denerwowałam się, rano nie byłam w stanie
nic przełknąć, a potem, jak jeszcze zobaczyłam te kamery i prawie dwadzieścia osób ekipy… Ale
pani Ania podeszła do mnie, zaczęła mi opowiadać o sobie, żebym się rozluźniła, a gdy zaczęliśmy program, miałam wrażenie, że jestem tylko ja i pani Ania.

FOT. JOMB

LUDZKIE SPRAWY. Weronika Odziomek ma rdzeniowy zanik mięśni,
ale nie traktuje choroby jak bariery, która uniemożliwiłaby jej samorealizację. Skończyła psychologię, działa jako wolontariuszka na
oddziale paliatywnym. Niedawno w
programie Anny Dymnej
„Spotkajmy się” stwierdziła, że
jest szczęśliwa.

Kiedyś ukrywała rurkę tracheostomijną, zakładając apaszki po samą szyję. - Dziś potrafię z tym zwyczajnie żyć, nie
przejmować się spojrzeniami innych – mówi Weronika Odziomek.
- Kiedyś scharakteryzowałaś się
w ten sposób: „jestem na wózku, mam krzywy kręgosłup i rurkę”, a dziś?
- Dziś dodałabym, że pomimo
tej niepełnosprawności akceptuję
siebie. Kiedyś na przykład ukrywałam rurkę tracheostomijną,
zakładając apaszki po samą szyję. Dziś potrafię z tym zwyczajnie żyć, nie przejmować się spojrzeniami innych.
- Z Twojej strony to też jakiś wyraz odwagi.
- To rodzice uczyli mnie tej
odwagi. Gdyby nie ich determinacja, dzięki której normalnie chodziłam do szkoły, pewnie

inaczej by moje życie wyglądało. Zostałabym na jakimś minimum, zamknięta w domu. A rodzice traktowali mnie normalnie, pchali mnie do przodu, wymagali ode mnie, brali na spacery, choć przecież dwadzieścia
lat temu osoba na wózku na ulicy była jakąś małą sensacją. Tata
zjednywał ludzi wokół mnie, zawsze rzucał jakiś żart, śmiał się
z moimi rówieśnikami. Równocześnie rodzice nie pozwolili, żebym straciła kontakt z osobami
chorymi. Jeździłam na oazy dla
niepełnosprawnych. Nie jestem
więc odcięta od ludzi podobnych do mnie. Poza tym rodzice

T E K S T P R O M O C YJ N Y

Seniorzy nie chcą siedzieć w domach
WARTO WIEDZIEĆ. Upoważniają do skorzystania z oferty kina Sokół w Nowym
Sączu, wyjazdów do Krakowa do filharmonii czy teatru. 120 osób w wieku 55+
może skorzystać z bonów, które w ramach projektu Kulturalny Senior przygotowało Stowarzyszenie Sursum Corda w
Nowym Sączu.
- To nie jest nowość. Projekt realizowaliśmy w roku ubiegłym. Cieszył
się ogromnym zainteresowaniem,
dlatego postanowiliśmy go kontynuować – mówi Marcin Kałużny, prezes
Sursum Corda.
Pani Anna (62l.) wraz z przyjaciółką
dzięki bonom kultury miały okazję wybrać się do kina, a później poplotkować
nie tylko o filmie w kawiarence MCK
Sokół w Nowym Sączu. - Miło spędziłyśmy czas, który zwykle, choć też
miło, spędzamy, ale w zaciszu swoich
domów. Po prostu nie stać na wyjścia
do kina – przyznaje emerytka.
W tym roku z programu może skorzystać 120 mieszkańców Nowego Sącza lub powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego w wieku
55+. Zakwalifikowani do projektu

seniorzy otrzymają bony kultury do realizacji na terenie Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” oraz znajdującej
się w budynku kawiarni artystycznej.
- Każdy bon będzie zawierał dwie
wejściówki do kina oraz upoważniał do zamówienia za darmo kawy
lub herbaty oraz deseru w kawiarni – wyjaśnia koordynatorka projektu Joanna Bugajska. - Z doświadczenia przy innych projektach senioralnych wiemy, że bardzo ważne dla osób
starszych jest elastyczność korzystania z oferty projektu, choćby ze względu na aspekty zdrowotne. Dzięki bonom seniorzy będą mogli indywidualnie lub grupowo wybrać interesujące
ich wydarzenia kulturalno-społeczne, dogodny dla nich termin i wziąć
w nich udział według swojego uznania – dodaje.
Celem projektu jest przede wszystkim zmniejszenie bariery dostępu seniorów do kultury wysokiej. 41 osób
będzie więc mieć również szansę wzięcia udziału w wyjazdach do
Krakowa: do Filharmonii im. Karola
Szymanowskiego i Teatru im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie.

- Wyjazdy te będą połączone z
elementami turystyki religijnej oraz
poznania sztuki architektonicznej –
seniorzy odwiedzą dodatkowo między innymi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, zwiedzą zabytki Starego Miasta w Krakowie oraz Wawel, zapewniamy także ciepły obiadek w Krakowie – zachęca koordynatorka.
Aby skorzystać z bonów kultury,
należy mieć ukończone 55 l., mieszkać na terenie Nowego Sącza bądź
wymienionych wyżej powiatów oraz
wypełnić formularz zgłoszeniowy. O
zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
- O tym, że warto realizować tego
typu zadania, przekonują nas sami
seniorzy. Nie zapomnę pani Grażyny, która po skorzystaniu z bonu
kultury przyszła do naszej siedziby
osobiście podziękować, mówiąc, że
ostatni raz była w kinie 30 lat temu...
- opowiada Marcin Kałużny.
Dzięki dofinansowaniu Województwa Małopolskiego, koszt bonu
to 10 zł, wyjazdu do Krakowa – 20 zł.
(SC)

powtarzali, że to, że jestem na
wózku, nie znaczy, że jestem
gorszą osobą, bo będę się rozwijać w tych obszarach, w których mogę się rozwijać. Będę w
ten sposób nadrabiać inne rzeczy. I tak robię.
- Skończyłaś liceum, skończyłaś
psychologię w WSB-NLU i chcesz
pracować.
- Bardzo! Nie lubię bezczynności. Chciałabym czuć się potrzebna. Mam za sobą pięć miesięcy na stażu na Oddziale Paliatywnym limanowskiego szpitala
i pierwszą umowę o wolontariat.
Teraz do końca czerwca podpisałam drugą umowę wolontaryjną.

Jestem na oddziale średnio dwa
razy w tygodniu. Może to głupio
zabrzmi, ale bardzo lubię tę pracę. Ten oddział uczy pokory, ale
też czuję się tam potrzebna. Bywają zabawne sytuacje, gdy pacjenci pytają, na której sali leżę.
Jednak potem przyzwyczają się
do mnie. Ci ludzie potrzebują
rozmowy z kimś, kto ich wysłucha, kto nie będzie się mądrzył. A
ja jestem panią, która przyjeżdża
na tym swoim wózku, z uśmiechem na twarzy. Jak to określiła
moja ciocia, dzięki temu jestem
dla tych ludzi „bardziej autentyczna”.
- Ty, doświadczona osoba, mówisz, że to Cię uczy pokory?
- Tak, bo przecież tyle razy
odkładamy coś na później, a
może się okazać, że tego czasu nam zabraknie. Chyba najbardziej przeżyłam spotkanie z
młodą kobietą – matką, żoną –
chorą na raka, w ostatnim stadium choroby, bardzo wychudzoną, bez włosów, ale z uśmiechem na twarzy…
- Masz rdzeniowy zanik mięśni
typu pierwszego, nigdy nie chodziłaś, nie siedziałaś samodzielnie, a mimo to mówisz, że jesteś szczęśliwa. Jesteś szczęśliwa, bo…
- Żyję „tu i teraz”, maksymalnie jak potrafię, na ile oczywiście choroba mi pozwala. Cieszę się z tego, co mam. Staram
się wykorzystywać każdą okazję do zrobienia czegoś fajnego, a
czasem szalonego w życiu. I ciągle mam świadomość, że jeszcze
wiele muszę się nauczyć.
- Wiesz, że swoją postawą zawstydzasz osoby zdrowe?
- Wpadłabym w samouwielbienie tak myśląc (śmiech).
JOLANTA BUGAJSKA
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ŚWIĘTO KWITNĄCEJ JABŁONI W ŁĄCKU
- Przyjezdni goście, turyści nie mogą
się nachwalić zwłaszcza wiosną, kiedy
sady pięknie kwitną, urody Ziemi Łąckiej. W tym urokliwym krajobrazie żyją
jednak ludzie, którzy z samych krajobrazów nie wyżyją. Jak więc się żyje w
tej krainie sadami słynącej.
- Łatwo się nie żyje. To
typowy region rolniczo – sadowniczy,
ale rodzin żyjących wyłącznie
z rolnictwa nie
jest zbyt wiele. Podobnie
jak ludzi żyjących wyłącznie z sadownictwa. Łącką gminę można też nazwać zagłębiem budowlańców. Pracują na
budowach w kraju i za granicą. Do rodzin przyjeżdżają na święta
i na weekendy. Mamy też wiele zakładów drobnej przedsiębiorczości.
To z reguły niewielkie firmy rodzinne. Do większych firm można zaliczyć Grupę Owoc Łącki, przetwórnię owoców Krzysztofa Maurera,
prężnie działający Bank Spółdzielczy powstały 115 lat temu. Problemem naszej gminy są małe możliwości zatrzymania wielu młodych
ludzi, którzy są zmuszeni wyjeżdżać za pracą. Ale też nie można
mówić o wyludnianiu się gminy,
gdyż na przestrzeni ostatnich lat
liczba mieszkańców wzrosła do 16,3

Naszą dumą – tradycja, kultura, sady
R O Z M OWA z JANEM DZIEDZINĄ, wójtem Łącka
tysięcy, m.in. dzięki napływowi i osiedlaniu się np.
emerytowanych górników, którzy kiedyś wyjechali za
pracą. Sporo jest
też mieszkańców Krakowa,
Śląska, którzy
mają tutaj całoroczne dacze.
Ale osiedla, przysiółki w górach się
wyludniają. Coraz
więcej jest też pustych,
nowych domów, które wybudowali przed laty, ci którzy dorobili się za granicą, a nie mają zamiaru powracać. Więc, tak to wygląda w naszej gminie i z pewnością
jesteśmy podobni do innych gmin w
Polsce, gdzie nie było, nie ma i nie
będzie przemysłu. Ziemi do upraw
sadowniczych już właściwie nie ma.
- Jakie jest zatem to łąckie rolnictwo i
sadownictwo?
- Środowe jarmarki świadczą o
tym, że pogłowie zwierząt hodowlanych z roku na rok spada. Starsze
osoby jeszcze coś tam hodują, jakąś krówkę, świnie i uprawiają ziemię. Młodzi ludzie nie widzą swoich

perspektyw w rolnictwie i szukają
innych dróg życiowych.
- Mimo, że to właśnie z Unii Europejskiej
płyną różnego rodzaju dopłaty?
- Według mnie system dopłat
unijnych nie jest właściwy a na dłuższą metę nawet szkodliwy. Bo ten
co uprawia ziemię, jak i ten, który
raz, czy dwa razy w roku skosi łąkę
otrzymują dopłaty tej samej wysokości. Więc po co się trudzić w polu i
uprawiać ziemię. Konsekwencją tych
działań są np. wiosenne wypalania
traw, które są prawdziwą plagą. Po
prostu niektórym nie chce się kosić
łąk. Wolą wypalanie trawy.
- Wróćmy do sadownictwa.
- Sadownictwem zajmuje się
około 400 gospodarstw. Sady głównie jabłoniowe, ale także gruszkowe, czy też w dużo mniejszym
zakresie śliwkowe zajmują powierzchnię ponad 1,2 tys. hektarów co stanowi kilkanaście procent
powierzchni gminy. Ale jak wspomniałem spośród tych 350 gospodarstw niewielki procent stanowią
gospodarstwa typowo sadownicze.
Wyłącznie z tego żyjące. Pocieszającym zjawiskiem jest przejmowanie takich gospodarstw przez młodych ludzi w spadku po rodzicach.

Opłacalność produkcji jest różna w
zależności od kaprysów pogody,
cen na środki ochrony roślin, cen
owoców na rynkach krajowych i
zagranicznych. Na wolnym rynku
nie ma ziemi pod nowe nasadzenia a i też właściciele jej wolą ziemię dzierżawić, niż sprzedać. Zatem
sadownik musi mocno główkować
i kalkulować, żeby wyjść na swoje.
Mimo rosyjskiego embarga na jabłka, ceny owoców konsumpcyjnych
znacznie wzrosły. Czyli nasi rodacy
jednak potrafią się dostosować do
trudnej sytuacji rynkowej. Jestem
pewien, że mimo licznych wahań
koniunktury na rynku jabłek Łącko jeszcze przez długie lata będzie
stolicą małopolskiego sadownictwa. I co roku będziemy obchodzić
święto kwitnącej jabłoni.
- Z czego oprócz sadów mogą być
dumni mieszkańcy Łącka i okolic?
- Z tradycji, historii, kultury. To
nasza duma. Jesteśmy lokalnymi
patriotami i w potrzebie się wspieramy będąc poza Łąckiem. Słyniemy też z pracowitości i zaradności.
- Jesienią zeszłego roku wolą mieszkańców został Pan wybrany wójtem.
Jakie Pan sobie wytyczył plany na najbliższe lata?

- Nie należymy do bogatych gmin
Małopolski. Przygotowujemy więc
projekty na pozyskanie środków unijnych w takiej skali byśmy mogli w
rozsądny sposób dołożyć do projektów wkład własny. Jeśli chodzi o inwestycje to do najważniejszych należy budowa oczyszczalni ścieków w
Łącku. Sukcesywnie odbudowujemy i remontujemy drogi gminne. W
przyszłości planujemy zagospodarowanie terenu nad Dunajcem, budowę tras biegowo – rowerowych. Zaś
przede wszystkim pilną potrzebą kulturalną i społeczną jest budowa szkoły
muzycznej, nowej siedziby Gminnego
Ośrodek Kultury, biblioteki gminnej.
Bo obecny stan lokalowy jest wysoce
nie wystarczający na to, by ludzie brali udział w zdarzeniach kulturalnych,
a mali łąckowianie mieli utrudniony
dostęp do nauki muzykowania.
DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ
JERZY WIDEŁ
X Jan Dziedzina lat 44. Rodowity
łąckowianin. Mieszka w Woli Kosnowej. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego Akademii Rolniczej. Od 1995 r. do jesieni 2014
roku nauczyciel w Zespole Szkół
im. Św. Kingi w Łącku i Gimnazjum w Zagorzynie. Przez 16 lat był
radnym powiatowym przez dwie
kadencje wiceprzewodniczącym
Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Małżonka Jolanta jest nauczycielką. Dwójka synów Michał i Maciej.

ŻE
ŁO

NIA

POLECAMY:

1967

SU
RO
WCE

RO
KZ
A

REKLAMA

TYLKO

E
LN
RA
U
NAT

- Ciasta i Ciasteczka
- Torty
- Lody tradycyjne

ZAKŁAD CUKIERNICZO-LODZIARSKI
„U GROMALI”
ADAM GROMALA
33-390 ŁĄCKO 196 - RYNEK
Tel. 18 444 60 15

Nasze wyroby to prawdziwa uczta świeżości i smaku. Tradycyjna receptura od trzech pokoleń.
Przyjmujemy zamówienia na wesela, komunie, przyjęcia okolicznościowe !
Oferujemy atrakcyjne ceny !

TRANSPORT CHŁODNICZY DO KLIENTA
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Gmina słynąca muzyką i śpiewem
Niejedna gmina w Małopolsce i kraju
mogłaby pozazdrościć Łącku ludzi tak
usposobionych do muzykowania, kultywowania tradycji śpiewaczych, chęci uczestniczenia w działalności zespołu regionalnego.
Te tradycje są przekazywane z ojca
ba syna, z matki na córkę. Dodać należy, że przecież są to amatorzy i w
dzisiejszych czasach pogoni za nauką
i chlebem mimo wszystko poświęcają
swój prywatny czas, by szkolić swoje
umiejętności. Dlaczego to robią? Bo to
kochają. Mają świetnych nauczycieli a ich niemal domowym ogniskiem
jest Gminny Ośrodek Kultury, którym kieruje od lat z matczynym oddaniem Barbara Moryto. Ona to, niczym symboliczna „kwoczka” dmucha i chucha nad młodą zdolną młodzieżą. Trzeba dużego serca i siły hartu, by w trudnych warunkach lokalowych GOK rozwijać tę piękną działalność.
Zacznijmy od ogniska muzycznego. Pracuje w nim 5 instruktorów,
którzy wprowadzają dzieci i młodzież w tajniki muzyki. Leszek Moryto (uczy gry na akordeonie, klarnecie, prowadzi zajęcia z teorii muzyki), Piotr Matusiewicz (gitara), Władysław Michalik (skrzypce), Marek
Lipień (trąbka) Mariusz Gorczowski (pianino).
25 stycznia 1959 r. odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w powiecie nowosądeckim Państwowego Ogniska Muzycznego, a Tadeusz
Moryto został społecznym kierownikiem tego ogniska oraz dyrygentem
orkiestry i chóru mieszanego. Spośród grona nauczycielskiego Szkoły
Podstawowej w Łącku Tadeusz Moryto dobrał zespół instruktorów do
nauki na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce,
instrumenty dęte, oraz instrumenty
typowe dla miejscowego folkloru tj.
fujarka i listek. Klasę fortepianu prowadził osobiście. Po długich staraniach Tadeusza Moryto 27 maja 1962
r. został oddany dla potrzeb ogniska
lokal (obecnie GOK), w którym odbywały się zajęcia chórku i orkiestry
oraz gry na instrumentach.
W Ognisku Muzycznym w zajęciach uczestniczy około 80. Słuchaczy. Dzieci uczą się gry na takich
instrumentach jak: pianino, akordeon, klarnet, trąbka i instrumenty dęte, skrzypce, gitara. Obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z teorii muzyki.
W okresie działalności Ogniska
zostało wyłonionych wiele talentów,
które tu zdobyły podstawy muzyki, a
do nich należą między innymi: rektor

Akademii Muzycznej w Warszawie
Stanisław Moryto – syn założyciela
i kierownika Ogniska, dr Stanisław
Strączek – kapelmistrz Reprezentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej,
dyrygent orkiestr dętych w Łącku i
Ochotnicy Dolnej, mgr Antoni Plechta – nauczyciel i kierownik muzyczny
zespołu regionalnego „Małe Łącko”,
mgr Katarzyna Kierzkowska – pedagog w Szkole Muzycznej im. F.Chopina w Nowym Sączu.
Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Orkiestra Dęta Ogniska Muzycznego powstała w 1946 r. w pobliskim
Czerńcu. Jej działalność została jednak przerwana w 1948 r. ze względu na chorobę dyrygenta. Po powrocie do zdrowia, z ponownej inicjatywy Tadeusza Moryto, orkiestra
zawiązuje się w Łącku w lipcu 1957
r. Do orkiestry przyjmuje Tadeusz
Moryto członków z byłej orkiestry w
Czerńcu oraz nowych z Łącka i okolic po przeprowadzonym egzaminie.
Od tego czasu obecna wszędzie tam,
gdzie odbywały się uroczystości regionalne na terenie gminy i powiatu oraz święta i rocznice państwowe.
Tadeusz Moryto legendarny muzyk zmarł w 1969 r. Za jego zasługi
orkiestrze nadano jego imię. Od 1988
r. dyrygentem jest Stanisław Strączek. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie.
Właśnie w tych ostatnich latach
Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto przeżywa swój „renesans”. Już od
1990 r. uczestniczy rok rocznie w Rejonowych Przeglądach Orkiestr Dętych następnie zostaje zakwalifikowana do Wojewódzkich Przeglądów
Orkiestr Dętych „Echo Trombity” i
tam zdobywa zaszczytne pierwsze
miejsce. Należy do najlepszych orkiestr w kategorii orkiestr amatorskich w województwie małopolskim.
Jej repertuar jest zróżnicowany:
począwszy od muzyki poważnej poprzez ludową do muzyki rozrywkowej. Uczestniczy w wielu koncertach w Polsce i za granicą, uświetnia
wszystkie uroczystości regionalne,
państwowe i kościelne, dając przeciętnie 12 koncertów w ciągu roku. W
czasie pielgrzymki Ojca Świętego do
Polski w 1998 r. orkiestra uświetniła uroczystość kanonizacji św. Kingi
w Starym Sączu, a w rok później Orkiestra koncertowała dla papieża Jana
Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie. W 2003 r. orkiestra koncertowała w Stanach Zjednoczonych, uczestniczyła w International Show Parade we Francji (Menton) na Lazurowym Wybrzeżu. W 2004 r. orkiestra po raz kolejny odwiedziła Rzym

i koncertowała w Watykanie z okazji
Imienin papieża Jana Pawłą II. W roku
2005 odwiedziła Hiszpanię (International Show Parade), Węgry (Nagymaros), Estonię (Marjamaa) i Słowację (Petrovany).
W historii istnienia orkiestry przez
jej szeregi przeszło około 80 muzyków, którzy obecnie już nie grają w
orkiestrze, ale wnieśli wielki wkład w
jej rozwój. Liczy obecnie 45 członków
i znajduje się w szczytowym okresie
działalności artystycznej.
Zespołem Regionalnym Pieśni i
Tańca „Górale łąccy” kieruje Piotr
Gromala
W latach 1931/32 istniała grupa ludowych grajków, działających pod
opieką Michała Piksy, propagująca
region poprzez muzykę. Na repertuar tej grupy folklorystycznej składały
się gawędy o regionie podhalańskim,
przyśpiewki z okolic Łącka.
Jednak zespół, jako grupę ludzi z
programem artystycznym, składającym się z pieśni, muzyki i tańców
ludowych założyła Maria Chwalibóg, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zarzeczu i w Łącku. Ona
stworzyła pierwszy program zespołu, któremu towarzyszyła kapela ludowa Pyrdołów w 1933 r. Dzięki inicjatywie Marii Chwalibóg i członków zespołu (Zofii Faron, Stanisława Baziaka, Stanisława Ćwikowskiego) zebrano od najstarszych
mieszkańców obrzędy weselne (pytacka, oracje drużbów i starostów,
błogosławieństwo, ocepiny). Przygotowano „Wesele łąckie”, które po
raz pierwszy jako obrzęd odtworzono na „Święcie Gór” w Nowym

Sączu w 1938 r. Było to widowisko
regionalne z udziałem Górali Łąckich i Lachów z Podegrodzia.
W latach 1939-43 zespół zawiesił
swoją działalność. Maria Chwalibóg
po ciężkich doświadczeniach życiowych wyjechała na stałe do Anglii.
Materiały dotyczące programu zespołu zaginęły w czasie wojny.
W 1946 r. z inicjatywy byłych
członków: Zofii Faron, Marii Dybiec, Józefa Marka i Stanisława Baziaka zespól został zreorganizowany. Starano się odtworzyć program,
zwłaszcza „Wesele łąckie”.
Gminny Ośrodek Kultury sprawuje pieczę nad zespołem od 1991 r.
Przed dwoma laty zespół obchodził jubileusz 80-lecia. Za całokształt pracy artystycznej „Górale łąccy” otrzymali Medal Honorowy Polonia Minor za krzewienie
folkloru i kultywowanie obrzędów
i zwyczajów.

Trudni w tym miejscu wyliczyć
gdzie koncertowali w swojej historii. Od Albanii przez Włochy po Estonię nie licząc Polski. Jest niemal
etatowym laureatem Festiwalu „Góralski Karnawał” w Bukowinie Tatrzańskiej, Tygodniu „Kultury Beskidzkiej” w Żywcu, czy na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem
Górskich w Zakopanem.
Ponadto zespół uświetniał zawsze
– Święto Kwitnącej Jabłoni oraz wiele innych uroczystości regionalnych
i wojewódzkich. Skojarzył wiele par
małżeńskich, których wnukowie i
dzieci przychodzą dzisiaj na próby.
Zespół Regionalny to nie tylko kultywowanie tradycji regionu, ale także
sposób na czynne spędzenie wolnego czasu, na rozwój życia towarzyskiego, którego temperament zawiera się w żywiołowych tańcach,
pięknym śpiewie i ślicznym stroju
„górali białych”.
(WK)
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Marek Faron - Maszkowice 13, Łącko Rynek, Tel. 605-316-536. e-mail: biuro@marko-meble.org

Meble na zamówienie, dopasowane na wymiar

Wykonujemy m.in. kuchnie, szafy przesuwne, garderoby, mebloƑcianki, ųóǏka, komody, biurka, stoliki, regaųy i inne.
Pomiar, projekt oraz wycena - to usųugi darmowe, o które mogČ Paŷstwo poprosiđ mimo braku
stuprocentowej decyzji odnoƑnie zakupu.
Ponadto dostawa oraz montaǏ równieǏ sČ usųugami gratisowymi.
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Jak uratowano łąckie sady i co z tego zostało
Historia łąckiego sadownictwa obrosła
już legendami, mitami. Kroniki historyczne, jak chcą tego legendy, odnotowały, że
ponoć już w XII wieku z Łącka Dunajcem i
dalej Wisłą płynęły do Gdańska łodzie wypełnione suszonymi jabłkami i śliwkami.
Jednakże prawdziwe sadownictwo miało się narodzić już na początku XIX wieku, kiedy to we Lwowie w 1809 roku wydano cyrkularz (rozporządzenie) pod nazwą „O sadzeniu drzew owocowych żeniących się”. Ten akt prawny odnotował Karol Estreicher w „Bibliografii Polski
XIX stulecia”. Czy to rozporządzenie poznali później legendarny ks. Jan Piaskowy proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela
w latach 1844-1868, czy Stanisław Wilkowicz (1859-1942) założyciel i nauczyciel szkoły powszechnej? Zapewne jest
coś na rzeczy.
Ten pierwszy wg legendy nie znosił
pijaków i za pokutę nakazywał sadzenie drzewek owocowych. Zalecał też
„od wstępujących w stan małżeński
synów i córek gazdowskich wymaga
się koniecznie oprócz znajomości katechizmu w pierwszym rzędzie… także umiejętnej uprawy roli – szczepienia i sadzenia drzewek”…
Z kolei Stanisław Wilkowicz, który
jest od 1958 r. patronem Szkoły Podstawowej w Łącku nie bez trudu propagował nowoczesne sadownictwo, jako
źródło dodatkowych dochodów biednych na ogół rolników. Widać praca
REKLAMA

pozytywistyczna obu światłych obywateli Łącka nie poszła na marne skoro
na przełomie XIX i XX w. Łącko zasłynęło w Cesarsko-Królewskich AustroWęgrach, jako miejscowość, gdzie Samuel Grossbard produkował wyśmienitą okowitę dostarczaną, jak głosi kolejna legenda na cesarski dwór w Wiedniu. Do przemysłowej produkcji śliwowicy owoców nie mogło zabraknąć, a
przy okazji swój kunszt produkcji – tej
co daje krzepę i krasi lica udoskonalili inni włościanie w Łącku i okolicy.
W samym sercu rynku w Łącku
stoi drewniana studnia. To właśnie z
niej płynęła świetna woda do gorzelni Grossbarda. Dawna wytwórnia stała tam, gdzie dzisiaj jest Dom Towarowy. Widoma pamiątka po „śliwkowych czasach” legalnej produkcji. Aż

się prosi umieścić tam pamiątkową tabliczkę. Wszak to jest też historia Łącka, okowity wpisanej do dóbr kultury narodowej.
W okresie międzywojennym schedę po Grossbardzie przejął Pinkas Ferber i wytwarzał śliwowicę do września
1939 r. Co ciekawe do pomysłu produkcji przemysłowej śliwowicy powrócono w 1961 r. w czasach PRL ale
Ministerstwo Finansów projekt skutecznie utrąciło. Zresztą podobne próby czyniono już w nieodległych czasach kiedy w Trzeciej Rzeczpospolitej
w Łącku włodarzył Franciszek Młynarczyk. Próby spaliły na panewce.
Śliwowicę uczciwi fachowcy pędzą
nadal wg starych wzorów zaś nieuczciwi używają spirytusu i zapachowego badziewia.

Wróćmy jednak do genezy święta
kwitnącej jabłoni, czyli jak ratowani
łąckie sady 68 lat temu.
Próby ujarzmienia Dunajca podjęto w latach 1910-1911. Gabriel Narutowicz inżynier hydrotechnik, prof. Politechniki w Zurychu, później prezydent II RP opracował koncepcję budowy zapory wodnej. Jako miejsce jej
lokalizacji wskazano okolice Pienin.
Powrócono do tej koncepcji w 1920 r.
Ale państwo było zbyt ubogie na taką
inwestycję. Po II wojnie światowej już
na poważnie zaczęto rozważać budowę zapory w Jazowsku. Pod koniec
1946 r. na mieszkańców Ziemi Łąckiej padł blady strach kiedy w terenie
pojawiły się ekipy geologów i geodetów. Wytyczono teren zalewowy i tym
sposobem pod wodą miały się znaleźć
– część Jazowska, Maszkowice, Łącko, Czerniec, Zabrzeż, Zarzecze, dolna
Kamienica, część Kiczni i Zagorzyna.
Jak pisze w monografii „Łącko i
gmina łącka” Maria Kurzeja – Świątek
na jednym z zebrań w gminie padła
myśl, że największym atutem obrony przed zaporą może być łąckie sadownictwo.
Trzeba pokazać decydentom w
Warszawie, od których zależy budowa zbiornika wodnego, piękno regionu w okresie kwitnienia sadów i
uświadomić wielkość strat gospodarczych. W marcu 1947 r. powołano
komitet organizacyjny. Zaproszono

ważnych gości. 18 maja 1947 r. w łąckim kościele św. Jana Chrzciciela w
uroczystej mszy św. Zebrało się tysiące osób. Dodajmy kolejna msza św.
Inaugurująca obchody święta kwitnącej jabłoni miało miejsce dopiero
w 1990 r. A przecież w międzyczasie odbyły się z przerwami doroczne święta(!)
A więc 18 maja Anno Domini 1947
z kościoła pochód ruszył na rynek i
przy dźwiękach orkiestr skierował
się do Czerńca do sadu Stanisława Sopaty. To wydarzenie zostało potraktowane, jako pierwsze święto kwitnącej jabłoni. Kolejne miało się odbyć dopiero w 1958 r. ale w tym czasie liczne delegacje Komitetu Obrony
Łącka nawiedzały Warszawę w towarzystwie zespołu regionalnego, kapeli Franciszka Kurzei. Władze lokalne
i powiatowe użyły wszelkich sposobów (łącznie z hektolitrami śliwowicy nota bene nielegalnie pędzonej),
by ratować kotliny Dunajca. Zorganizowały ogólnopolskie prasowe protesty. W efekcie w 1959 r. powoli wycofano się z budowy zapory w Jazowsku
rozważając koncepcję zapory w Niedzicy. Oddano ją do użytku w 1997 r.
Tak uratowano łąckie sady i wynikło z nich święto. Odbywało się ono
w różnych miejscach by na dobre
usadowić się w 1968 r. pod górą Jeżową. W pięknym dzisiaj amfiteatrze.
(J.W.)
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Na przekór wszystkim chciałem mówić po naszemu
Rozmowa z TOMASZEM ĆWIKOWSKIM, prezesem Oddziału Łąckiego Związku
Podhalan, współwłaścicielem firmy ERBET

Jak ostatnio malkontenci na moje karbioki krzywo patrzyli, mówiąc, że takich
nasi nie nosili, tylko kierpce, to im pokazałem zdjęcie sprzed pierwszej wojny,
na którym są dwaj moi dziadkowie – [pierwszy od prawej Michał Ćwikowski,
trzeci – Stanisław Sopata] - mówi prezes.
sześciu, dziś maszeruje przeszło setka.
A jak urośliśmy w siłę pokazują też nasze spotkania na Cisowym Dziele pod
Modynią, gdzie odprawiana jest msza
święta w góralskiej oprawie. Modlimy
się gwarą, śpiewamy pieśni gwarą. W
ich przekład sam się zaangażowałem,
narażając się pewnie wszystkim polonistom. Bo trzeba wiedzieć, że co miesiąc w kościele parafialnym w Łącku mamy również swoje msze święte i na tablicach wyświetlane są teksty
napisane gwarą – pewnie w oczy kolą
niejednego nauczyciela (śmiech). Ale
niestety nie jest łatwo pisać gwarą, bo
gwarą się godo a nie pisze.
Cieszy mnie też to, że ludzie nie tylko ubierają się na ludowo na uroczystości kościelne, ale i wesela czy imieniny. Jeśli dotyczą członków związku,
można się spodziewać, że nawet połowa gości będzie w strojach góralskich
albo przynajmniej zaakcentuje swoje
przywiązanie do tradycji jakimś elementem stroju.
- Pan manifestuje to widzę i na co dzień.
Założył Pan do swojego biura koszulę z
haftem góralskim...
- Kupiłem sobie ostatnio kilka koszul i oddałem do hafciarki, wybitnej
naszej artystki Danusi Rams. Niektórzy mówią, że to profanacja.
- Pierre Cardin i parzenica?
- A mnie się to podoba, szczególnie,
gdy młodzi takimi elementami zaznaczają swoją przynależność do góralszczyzny. Dziewczyny noszą torebki z
haftami, chłopcy na dżinsach mają parzenice. Sam sobie też takie sprawiłem.
- Młodych łatwo jest przekonać do wstąpienia do Związku Podhalan?
- Nigdy nikogo nie namawiałem do
wstąpienia do Związku, natomiast zostając prezesem, postawiłem na młodych. Oni są chlubą naszego łąckiego
oddziału. Miałem jeden warunek - w
zarządzie, gdzie może zasiadać maksymalnie dziesięć osób, połowę muszą
stanowić młodzi. Tylko wówczas możemy prężnie działać. Bo to w młodych
drzemie siła, chęć i zapał. A jak jeden się
zaangażuje, to zaraz pociągnie drugiego... Tak to działa.
- Ilu już członków liczy łącki oddział?

- Przekroczyliśmy dwie setki. 200.
członka przyjmowaliśmy w Częstochowie – to ksiądz Robert Biel.
- By przynależeć do oddziału trzeba urodzić się w Łącku?
- Nie, praktycznie każdy, kto identyfikuje się z celami naszego statutu
może nim zostać – liczy się nie tylko
miejsce urodzenia, zamieszkania, ale i
przynależność kulturowa, zainteresowania. Związek Podhalan, to jak mawiał ks. Tischner związek ludzi, którym się chce chcieć.
- Co się zachciało mieszkańcom Łącka po powstaniu tutaj oddziału Związku?
Jaki przez te 10 lat działalności wywarliście wpływ na środowisko?
- Coraz więcej osób identyfikuje się
z folklorem. Dziś nikogo już nie dziwi,
gdy ktoś przemyka w stroju góralskim
ulicą. Mamy niezwykle umuzykalnioną młodzież i dzieci, którym, organizując różnego rodzaju uroczystości, dajemy też szansę zaprezentowania się. Oddział integruje rodziny, całe
nasze środowisko i promuje gminę. To
nasze dziewczyny na przykład zdobyły
korony w konkursie na Nojśwarniejso Górolecko, Jagna roku 2014 – Gosia Cebula (obecnie Gucwińska) też
należy do Związku Podhalan w Łącku.
Oczywiście, jak wszędzie i malkontentów, którzy będą krytykować
wszystko, nie brakuje. Ostatnio uchodzą za znawców strojów i wytykają,
że: a to nie takie kapelusze się nosiło,
jak niektórzy z nas mają, a to nie takie kożuchy, a to nie zakładało się karbioków, tylko kierpce. Więc im tłumaczę, że kożuch, który sobie uszyłem,
powstał na podstawie zachowanych,
które można zobaczyć między innymi w sądeckim skansenie. A jak na
buty krzywo patrzą, to im wyciągam
zdjęcie młodzieńców sprzed pierwszej wojny, na którym jest dwóch moich dziadków. Ostatnio i to nie pomogło, więc w obronę wziął mnie profesor Julian Dybiec. Ot takie nasze spory (śmiech). Ale one też mają wartość
– ludzie na własną rękę zaczynają odkrywać swoje pochodzenie, pamiątki rodzinne. I na tym mi zależy, byśmy naszą kulturę wyciągali ze starych

Zarząd Oddziału Łąckiego Związku Podhalan. W pierwszym rzędzie od lewej:
Alina Szczepaniak, Katarzyna Kucharska, Jadwiga Dybiec, Tomasz Ćwikowski,
Ewa Gałysa, Małgorzata Gucwińska, w drugim rzędzie: Jan Słabaszewski, Piotr
Krzywdziński, Aleksander Grela, Stanisław Wolański, Grzegorz Czepelak, który
w prezydium Zarządu Głównego ZP pełni funkcję chorążego, dzięki czemu
sztandar Związku Podhalan jest przechowywany w Łącku.

W każdą trzecią niedzielę miesiące w kościele w Łącku odprawiana jest
msza święta w pełnej oprawie góralskiej. Na zdjęciu od lewej: ks. dr Janusz
Paciorek – proboszcz parafii łąckiej, ks. Robert Biel – 200. członek łąckiego
oddziału ZP, ks. Władysław Zązel – kapelan Zarządu Głównego Zw. Podhalan
w Polsce, ks. dr Stanisław Kowalik – kapelan oddziału ZP w Łącku, kapelan
diecezjalny oddziałów ZP działających w Diecezji Tarnowskiej, a na co dzień
proboszcz w Łososinie Górnej.

ZDJĘCIA DAWID LIS

- Kiedy Pan chodził do szkoły, nauczyciele mocno piętnowali uczniów mówiących gwarą. Dziś siły kierują w obronie
folkloru. Panu się udało zachować mowę
dziadków?
- Taki to właśnie paradoks historii, że wcześniej próbowano nas zniechęcić do mówienia gwarą, a teraz nastąpiła moda na wszystko, co ludowe.
A mnie się to zawsze podobało i choć
bito w szkole linijkami za mówienie
gwarą, to się jej nie wyzbyłem. Ja takich strasznych represji może nie doznałem, ale wielu członków naszego Związku opowiada, że będąc w liceum bali się odpowiadać na lekcji,
bo zaraz słyszeli śmiech kolegów i nauczyciela na to, w jaki sposób mówią. We mnie stale brzmiały słowa
Władysław Orkana, piewcy góralszczyzny: „ Tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem, synu chłopski. Dbaj o zachowanie spuścizny Twych ojców: rodzimej
sztuki, rodzimej kultury (…). Ze wsią
swoją rodzinną żyj – i daj jej, co najlepsze, z duszy swej. Wróć braciom, coś
wiedzą zdobył. – Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią – choćbyś na końcu świata się znalazł. To tak,
jakbyś przeciął siły żywota. To winieneś
Duchowi swojemu i Ojcom swoim.”
- To one zainspirowały Pana do włączenia się w tworzenie Oddziału Łąckiego
Związku Podhalan?
- I nie tylko do tego. One mnie inspirują w każdych działaniach, również w pracy. Kiedy mój kuzyn Wojciech Bogucki podjął w 2005 roku inicjatywę stworzenia oddziału, przyklasnąłem temu pomysłowi. Górale łąccy, zwani też białymi, dawno powinni
byli dołączyć do wielkiej rodziny podhalańskiej. Dokumenty historyczne
mówią jasno, że góralszczyzna była u
nas od zawsze. Pisał o nas w XIX wieku
między innymi Seweryn Goszczyński.
- A w Panu góralszczyzna była też od
zawsze?
- Moja żona śmieje się, że ja na przekór wszystkim chciałem mówić po naszemu. Mama też się czasem złościła, gdy godołem. Wychowywałem się
w Czerńcu na gospodarstwie rolnym,
więc trudno było nie mówić jak wszyscy, którzy tam pracowali. Ja tę gwarę chłonąłem, podobnie jak wszystko
co ludowe. Pamiętam, że jako dziecko nie mogłem się napatrzeć na dwóch
starszych panów: Janca i Dudę, którzy z Zabrzeży do kościoła w Łącku zawsze chodzili ubrani w stroje góralskie.
Ostatni tacy, co kultywowali tę tradycję. Gdy wstąpiłem do Związku pierwsze więc, co chciałem zrobić, to wyciągnąć z szafy swój strój i przywrócić
ten zwyczaj. By ludzie chcieli chodzić
w regionalnych odzieniach – i nie tylko od święta.
- Szuka Pan okazji, by pokazać się jako
góral?
- Manifestowałem swoje pochodzenie na imprezie zorganizowanej z okazji 30-lecia Konspolu - setki gości i jeden przebrany (śmiech). Pamiętam,
że w 2006 roku w Boże Ciało w procesji w góralskich strojach szło nas tylko

Tomasz Ćwikowski z najświarniejsymi dziewczynami z Łącka
skrzyń babć i dziadków. Te kufry stanowią największą wartość.
- Pana pasja ma przełożenie na kontakty
biznesowe? Pozostali właściciele Erbetu
podzielają Pana zamiłowanie do folkloru?
- A wie Pani, że ma. Proszę sobie
wyobrazić, że realizując inwestycję
w Krynicy – hotel Mercure, naszymi
kontrahentami była ogromna firma rodzinna z Salzburga, która w swoim dorobku ma odnotowane między innymi,
że wykonywała SPA dla Putina. Zaprosiliśmy jej właściciela do naszego biura. Mogło być bardzo biznesowo, a zrobiło się okropnie przyjacielsko. Gdzieś
na półce leżał wydany przez nas biuletyn na temat oddziału ZP i nasz gość
się nim zainteresował. Okazało się, że
sam jest mocno zakręcony na punkcie
folkloru. Z partnerów biznesowych

staliśmy się prawie przyjaciółmi. O,
proszę, niedawno wysłał mi tę lalkę w
stroju bawarskim [Ćwikowski pokazuje na góralski kącik w swoim gabinecie]. Wspólne pasje zbliżają ludzi, a
gdy dotyczą tak szeroko rozumianego
dobra jak tradycja, kultura, obyczaje,
to na Erbet można liczyć.
- Jaką niespodziankę oddział szykuje na
swoje 10-lecie?
- Będziemy obchodzić je w listopadzie przy naszych tradycyjnych Zoduskach Muzykonckich. Przygotowujemy również sztukę, którą napisała
przyjeżdżająca do Łącka Maria Kownacka „O bidzie i złotych jabłkach” właśnie tłumaczymy tekst na naszą
gwarę. Więcej nie chcę zdradzać, bo
nie będzie niespodzianki.
ROZMAWIAŁA KATARZYNA GAJDOSZ
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José Cura: W Nowym Sączu
przechodzę muzyczny lifting

Filmoteka sądecka (12))

WYDARZENIE. - To byłoby nieroztropne całe swoje życie spędzić tylko w pięciu wielkich miastach, zapominając o
tym, że reszta świata może być bardzo fascynująca. Niesłuszne jest myślenie, że małe miejsca nie mogą wygenerować wielkich rzeczy – mówił na konferencji prasowej José Cura, wyjaśniając,
dlaczego zgodził się na koncert w Nowym Sączu.
W sobotę, 9 maja, światowej sławy dyrygent, śpiewak poprowadził Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej, Chór Polskiego Radia oraz
Górecki Chamber Choir w kościele pw. Krzyża Świętego w parafii św.
Heleny w Nowym Sączu, inaugurując
tym samym XVIII Międzynarodowy
Festiwal i XVI Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Brawurowe wykonanie II Symfoni c-moll „Zmartwychwstanie” Gustava Mahlera publiczność nagrodziła owacjami na stojąco.

- To nie wy macie szansę, że ja
tu jestem, to ja mam szansę – mówił przed koncertem do dziennikarzy José Cura. - Mam wrażenie, że
ten koncert będzie przede wszystkim doświadczeniem... ludzkim. To
marzenie dla takiego idealisty jak
ja – pracować z ludźmi, którzy patrzą na ciebie ze światłem w oczach
a nie rutyną. To samo dotyczy chórów i moich solistek – Urszuli (Urška
Arlič Gololičič - przyp. red.), bo jest
młoda pod względem wieku i swojej kariery, oraz Gosi (Małgorzata
Walewska – dyrektor artystyczna Festiwalu – przyp.red.), bo jak ja jest
młoda umysłem i sercem. Uwielbiam pracować z młodymi ludźmi,
bo mogę wyssać z nich energię i się
nią okładać. To działa jak lifting. Taki
muzyczny lifting.
(KG)
WIĘCEJ NA TEMAT FESTIWALU I
KONKURSU DTS24.PL

Koleją po Europie

Wyruszyli z Mszany Dolnej i jechali kolejno przez Czechy, Austrię,
Szwajcarię, Włochy, Francję, Londyn, Brukselę, Niemcy, by stamtąd
już wrócić do Polski. Ich założeniem
było wykonanie pętli po Europie, korzystając tylko i wyłącznie z transportu kolejowego.
– Od dwóch lat walczymy o budowę nowej kolei Kraków – Podłęże, która skróci przejazd z Mszany

Dolnej do Nowego Sącza do godziny,
a do Zakopanego do półtorej godziny
– tłumaczy Czesław Szynalik z Mszany Dolnej, który brał udział w wyprawie. – W ciągu tych dwóch lat,
dysponując dotychczasowymi osiągnięciami technicznymi na trasie z
Czadcy do Husiatyn wybudowano 577
km linii kolejowej. Pociągiem można
było dojechać do każdego zakątka Europy. Na stacji w Mszanie Dolnej do
dziś jest tablica zamontowana 130
lat temu z oznaczeniem, że do Wiednia są 403 km. Chcąc uczcić tę rocznicę i wypromować kolej transwersalną postanowiliśmy zrobić tour po
Europie tylko koleją.
(MAT)
WIĘCEJ O PODRÓŻY MIŁOŚNIKÓW KOLEI
NA DTS24.PL

FOT. ARCHIWUM CZESŁAWA SZYNALIKA

PODRÓŻE. W ciągu pięciu dni przejechali 6 tysięcy kilometrów, odwiedzając 9
europejskich krajów. Tak członkowie Lokomotywy Koalicji Kolei Galicyjskiej i Forum Gmin Beskidu Wyspowego świętowali 130. rocznicę powstania Galicyjskiej
Kolei Transwersalnej.

Nikifor trafił do filmu już za życia.
Pierwszy – w 1956 r. – uwiecznił go
(z nieodłącznym psem w „atelier”
pod gołym niebem) na taśmie filmowej znany reżyser i dokumentalista Jan Łomnicki, który do realizacji krótkiego dokumentu pt. „Mistrz
Nikifor” w roli narratora doprosił
brata Tadeusza, późniejszego niezapomnianego odtwórcę pana Wołodyjowskiego. Przy okazji zarejestrował
twarze krynickich dzieci i młodych
kobiet z połowy lat pięćdziesiątych,
konne dorożki oczekujące na kuracjuszy na deptaku. Warto ten filmik
po sześciu dekadach ponownie obejrzeć, jest dostępny w sieci internetowej, także z uwagi na eksperymentalne wmontowanie do czarno-białego przekazu kolorowych akwarel
Nikifora, akurat w tym okresie prezentowanych na wystawie w Londynie. „Po 40 tysiącach lat sztuki plastycznej, Nikifor tworzy rzeczy absolutnie pierwsze…” – mówi zza ekranu Tadeusz Łomnicki.
W marcu 1968 r., kilka miesięcy
przed śmiercią Nikifora, film o nim
realizowała ekipa z Łodzi na czele z
reżyserem i operatorem Tadeuszem
Stefankiem. Pozostała po tym niezwykła pamiątka: akwarelka przedstawiająca… łódzkich filmowców.
Genialny samouk spod Góry Parkowej już wtedy pobudzał masową
wyobraźnię, piosenkę o nim nagrał
Piotr Janczerski i popularna grupa
„No To Co”.
Wartościowym dokumentem jest
film „Człowiek zwany Nikiforem”
z 2002 r., przedstawiający wspomnienia ludzi znających dobrze artystę i jego twórczość: m.in. prof.
Aleksandra Jackowskiego, artysty
malarza Edwarda Dwurnika, Stefana Półchłopka, ks. Stefana Dziubiny,
Danuty Wróblewskiej, Heleny Jarosz,
Stefanii Capok, Aleksandra Maśleja,
Seweryna Wisłockiego.
Najbardziej jednak poruszającą opowieść o talencie, wzruszeniu, miłosierdziu, czyli niezwykłej
przyjaźni artysty-prymitywisty i
jego opiekuna Mariana Włosińskiego
nakręcił ponad 10 lat temu nieżyjący już Krzysztof Krauze. Zdjęcia

Nikifor uwiecznił (od prawej): Mariana Włosińskiego (odpowiadał za
konsultacje na temat twórczości Nikifora), Tadeusza Stefanka (przy kamerze)
i samego siebie. Obrazek nakleił na karton z charakterystyczną pieczątką
„Nikifor Artysta Malarz. Pamiątka z Krynicy”, jedną z tych, które artysta nosił
zawsze przy sobie w podręcznym kuferku.
kościele lub przy wejściu na deptak,
czasami na skrzynce po jabłkach, w
zniszczonym garniturze i białej koszuli nie pierwszej świeżości, mówił
coś niezrozumiale do przechodniów
lub do siebie. Przed nim stał zdezelowany stolik, do którego przyczepione były rysowane kredkami obrazki.
Nie zdawałem sobie sprawy, że ten
analfabeta, kaleka i przez większość
egzystencji nędzarz, niezrozumiany i
wyśmiewany, może mieć tak głębokie i bogate życie wewnętrzne i bogatą wyobraźnię. Nie było chyba w
XX w. polskiego artysty, który miałby tak wiele indywidualnych wystaw
w kraju i na świecie (ponad 300). Nie
ma w Europie języka, w którym by o
Nikiforze nie pisano, ani czasopisma
artystycznego, w którym by nie ukazały się reprodukcje jego przepięknych nierzeczywistych wizji.

70-osobowa ekipa filmowa realizowała w Krynicy (deptak, Stary Dom
Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy, pijalnia „Jan”, pensjonat „Małopolanka”, ul. Pułaskiego, willa „Patria”,
dworzec kolejowy), Złockiem (cerkiew św. Dymitra), Piwnicznej, Nowym Sączu i Grybowie. Fabuła obejmuje trzy miesiące z życia Nikifora
w 1960 r., dwa dni w 1967 r. i śmierć
w szpitalu przeciwgruźliczym w
1968 r. w podjasielskim Foluszu. W roli
Nikifora wystąpiła niezrównana Krystyna Feldman. Podczas pracy nad
filmem Krzysztof Krauze wziął w sądeckim ratuszu ślub ze współscenarzystką Joanną Kos. Obraz otrzymał
Kryształowego Globusa – główną nagrodę na Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Karlowych
Warach (2005), nagrodzono też reżysera, operatora i odtwórczynię
roli głównej podczas przeglądów w
Atenach, Denver, Chicago i Łodzi
(2004–2006).
Podczas licznych pobytów w
Krynicy w latach sześćdziesiątych
kojarzyłem go z wyglądu z Charlie
Chaplinem. Siedział na murku przy

FOT. P. DROŹDZIK

FOT. MCK SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU

Akwarelka z filmowcami

Krystyna Feldman (Nikifor) i Roman Gancarczyk (Marian Włosiński)

X „Mistrz Nikifor” (1956), 7 min.,
reżyseria Jan Łomnicki, scenariusz
Grzegorz Banach, lektor Tadeusz
Łomnicki, zdjęcia Edward
Bryła i Henryk Makarewicz, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych;
„Taki świat” (1968), 11 min., realizacja Tadeusz Stefanek, Wytwórnia Filmów Oświatowych; „Mit Nikifora” (1985), 28 min., realizacja
Krzysztof Miklaszewski, Poltel; „Juridiwyj. Rzecz o Nikiforze” (1994),
32 min., realizacja Krzysztof Krzyżanowski, TVP Kraków; „Człowiek zwany Nikiforem” (2002), 52
min., realizacja Grzegorz Siedlecki,
zdjęcia Andrzej Szulkowski, Agencja Produkcji Filmowej; „Ona, Nikifor” (2004), 32 min., realizacja
Agnieszka Ławniczak, TVP Poznań;
„Mój Nikifor” (2004), 97 min., reżyseria Krzysztof Krauze, zdjęcia Krzysztof Ptak, muzyka Michał
Urbaniak, w rolach głównych
Krystyna Feldman i Roman
Gancarczyk), Studio Zebra Juliusza
Machulskiego/Canal+ Polska.
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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Z wizytą u zdobywcy Berlina
8 maja, 70. lat później
H I S TO R I A . W piątek, 8 maja, w
dniu 70. rocznicy zwycięstwa nad
Hitlerem, Władysława Bednarskiego w malowniczym zakątku nad
„woprówką” w Rożnowie odwiedził
wysłannik administracji wojskowej
w Nowym Sączu, mjr Krzysztof Cabała. Gospodarz, człowiek wyjątkowo skromny, nie ukrywał zaskoczenia. Również niewielu sąsiadów
i mieszkańców letniska nad jeziorem wie, że wśród nich od wielu
żyje autentyczny bohater wojenny,
którego wspomnienia mogłyby posłużyć na scenariusz do sensacyjnego filmu akcji.
Popłynęły wspomnienia, weteran z pamięci bezbłędnie recytował nazwiska dowódców i kolegów (Dzięgielewski, Wąsowski,
Lisiewicz, Czerwiński), opowiadał o cennej zdobyczy – butach (z
cholewami wyposażonymi w bezcenne owijacze) podarowanych
bosemu więźniowi z Oranienburga. Wspomnienia bez kombatanctwa; chaos, huk dział, głód
(ćwiartka ciemnego chleba na
dniówkę to był rarytas) zgaszony potem amerykańską tuszonką,
komendy Rosjan „prjamo, prjamo”, Krzyż Walecznych za zdobycie „niezdobytych” bunkrów.
„To dzięki takim żołnierzom
jak Pan, Wojsko Polskie było w
tym trudnym czasie silne duchem
i odwagą. To wielki zaszczyt dla
naszego regionu, że jego mieszkańcem jest bohater narodowy –
żołnierz 1 Armii Wojska Polskiego,
zdobywca Berlina. Dziś żyjemy w
wolnej Polsce, jednak zawsze będziemy pamiętać, że spokój i bezpieczeństwo naszego kraju zawdzięczamy odważnym – takim
jak Pan” – oto słowa wdzięczności skierowane do wojaka-weterana z Rożnowa.
***
Pan Władysław jest jedynym
żyjącym na Sądecczyźnie zdobywcą Berlina 8 maja 1945 r.
Mimo sędziwego wieku (ponad 91
lat) cieszy się znakomitym zdrowiem, jeździ prawie codziennie autem (prawo jazdy zrobił w
1942 r. we Lwowie!) po sprawunki z tzw. Osiedla Francuskiego
nad zaporą do sklepu w centrum
wsi, uprawia wzorowo przydomową działkę.
Gdy po sforsowaniu zaciekłego oporu niemieckiego w berlińskiej dzielnicy Tiergarten
wjeżdżał do centrum stolicy III
Rzeszy, jego o dwa lata starszy
brat Kazimierz, żołnierz armii
Andersa, uczestnik bitew pod
Tobrukiem i Monte Cassino,
świętował pod słonecznym niebem
Italii zakończenie wojny z kolegami z Brygady Karpackiej
( p o t e m w ye m i g r o wa ł d o
Argentyny, gdzie niedawno
zmarł). Rodzice nie mieli od 6
lat pojęcia, co się od początku
wojny dzieje z ich synami.

Co robili 70 lat temu…
Innych sądeczan dzień 8 maja
1945 r. zastał w czołgu, w seminarium lub w… celi więziennej.
Leopold Jawor (zmarły przed rokiem b. kurator oświaty w Nowym
Sączu, partyzant od „Tatara”) zaraz po powrocie z partyzanckich
kryjówek zabrał się do nauki, aby
nadrobić spowodowane wojną zaległości. Józef Giza, generał z Sącza rodem, podjął wówczas decyzję o pozostaniu na emigracji.
Nagabywany w sprawie powrotu do kraju oświadczył: „Nie będę
przed nikim tłumaczył się z wykonywania mej żołnierskiej przysięgi”. Jeden z kilku sądeckich cichociemnych, bohater bitwy o Anglię,
major lotnictwa Jerzy Michał
Iszkowski, oczekiwał jako „imperialistyczny szpieg i wróg ludu” w
celi więziennej na wyrok śmierci,
który potem zamieniono mu na 10
lat więzienia. Rodzina Wiatrów z
podgrybowskich Stróż miała jeszcze świeżo w pamięci zamach na
krakowskich Plantach (z 21 kwietnia 1945 r.), w którym z rąk funkcjonariuszy UB zginął pułkownik Narcyz Wiatr „Zawojna”. Sądeczanin Wincenty Brzeski dzień
wiktorii nad Hitlerem przeżył w
czołgu podczas marszu bojowego, w odległości 20 kilometrów
od portu Wilhelmhafen nad Bałtykiem. Służył jako radiotelegrafista w 1 dywizji Kawalerii Pancernej gen. Maczka. Późniejszy biskup tarnowski, Józef Gucwa, jako
22-letni chłopak, żołnierz AK, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami za udział w brawurowych akcjach przeciwko gestapo, brał w maju 1945 r. ostateczny
rozbrat z karabinem, wstępując do
seminarium w Tarnowie.
Z Marcinkowic przez Borysław do
Berlina
Władysław Bednarski, syn
Mikołaja i Barbary z Koseckich,
urodził się 10 marca 1924 r. w
Marcinkowicach, młodość spędził
wraz z rodzicami pracującymi w
przemyśle naftowym w Borysławiu
k. Drohobycza, gdzie przeżył okupację sowiecką i niemiecką, terror NKWD i gestapo. Po nadejściu
frontu, w latach 1944–1945 był
żołnierzem (kierowcą samochodowym m.in. za kierownicą Studebakera z działkiem 120 mm) 1.
Armii Wojska Polskiego, konkretnie 2. Dywizjonu 23. Pułku Artylerii 6. Dywizji piechoty (Pomorskiej). Przeszedł szlak bojowy na
trasie: Przemyśl (przysięga w Pikulicach) – Lublin – Mińsk Mazowiecki i Józefów (wigilia Bożego
Narodzeniaw śnieżnych ziemiankach) – Warszawa – Wał Pomorski
– Kołobrzeg – Berlin – Łaba, gdzie
spotkał się z żołnierzami US Army.
Z wojska w stopniu kaprala zdemobilizowano go dopiero w 14 lutego 1947 r. Posiada wiele odznaczeń m.in. Krzyż Walecznych, Medal za Warszawę, Medal za Odrę,

8 maja 2015

Władysław Bednarski z prawej

Nysę i Bałtyk, Medal za Berlin, Medal Zwycięstwa i Wolności.
Po wojnie przez 40 lat pracował w elektrowni w Rożnowie.
Jeździł służbowo m.in. autem
Willys i Warszawą. W 1963 r. Fabryka Samochodów Osobowych na
Żeraniu nagrodziła go złotym zegarkiem za ponadnormatywny
przebieg (280 tys. km bez kapitalnego remontu). To był nie lada wyczyn na tamte czasy…

*
Polska była pierwszą ofiarą
wojny. Walczyliśmy od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Mamy
moralne prawo świętować 8 maja
jako dzień zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami. Nie oznacza
to oczywiście, że zapominamy o
historii, która poprzedziła to zwycięstwo: o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o zsyłkach, o zbrodni katyńskiej. Wojna boleśnie doświadczyła

Polaków. 8 maja jest zarazem datą
zdławienia zbrodniczej idei faszyzmu, który przez blisko 6 lat próbował zniewolić narody Europy, jak
i początkiem pozbawienia suwerenności naszego państwa. Oby
już nigdy na kontynencie europejskim nie zabrzmiały artyleryjskie
salwy. Jeżeli już – to na wiwat, ku
przestrodze, dla wspomnień.
(Władysław Bednarski)
TEKST I FOT. JERZY LEŚNIAK
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Justyna twarzą
Medal z dedykacją
norweskiego teamu dla niedowiarków

FOT. BIEGOWKIPODTATRAMI.PL

W sieci zaroiło się od komentarzy
w rodzaju „zdrada narodowa”. Justyna Kowalczyk, jak sądzimy, nie
bardzo się tym przejmuje, ale wyjaśnia dla TVP Sport powody swojej decyzji, czyli biegania w norweskim zespole. Kontrakt jest już wynegocjowany. - Dostałam propozycję od najlepszego teamu w biegach
długodystansowych, norweskiego
Santander. Wyszło, że będzie więcej
plusów niż minusów i fajnie już na
tę starość narciarską mieć wszystko
poukładane. Nie jest tajemnicą , że
Norwedzy znają się na biegach narciarskich jak nikt na świecie i będę
tam miała obsługę z najwyżej półki.
Jak tłumaczy mistrzyni olimpijska, jej zobowiązania będą bardzo
luźne. Będzie startować w maratonach, z których trzy są organizowane już po pucharze świata. Zrezygnuje
najpewniej z dwóch weekendów pucharowych, kiedy zawodniczki pobiegną stylem dowolnym. Więc odbędzie się to bez szkody dla startów w
PŚ. Maratony ją po prostu pociągają i
chce sprawdzić, jak to jest mieć pełen
komfort, którego najwyraźniej Polski
Związek Narciarski nie chce, nie umie,

czy też nie jest w stanie zapewnić. To
będzie też dobra zaprawa i przygotowanie do 30 km w stylu klasycznym
na Igrzyskach Olimpijskich. Pieniądze? Porównywalne do tych które
proponował team rosyjski. - Wszystko zależy, ile będę startować i z jakimi wynikami – uchyla rąbka tajemnicy Kowalczyk. - Nie chcę, by mi
płacono za nazwisko. Nie chcę jeszcze podpisywać dużego kontraktu,
bo chcę reprezentować Polskę. Norweski team to pełen profesjonalizm.
Mam dość przepychanek najróżniejszych i jeśli będzie ich coraz więcej,
to ja będę w tamtą stronę uciekać.
I wszystko jasne.
(BOG)

SPRINTEM
Koszykarki w Poznaniu
Juniorki UKS Żak Nowy Sącz
walczą o mistrzostwo Polski. Turniej finałowy Mistrzostw Polski juniorek U-18, rozgrywany
jest w Kórniku koło Poznania. Trafiły do mocnej grupy z zespołami
z Gdańska, Sosnowca i Poznania.
O medale postarają się Ewa Kulig,
Katarzyna Łukasik, Karolina Rola
Sonia Frojdenfal, Anna Orzeł,
Sabina Kosakowska, Jabłońska
Magdalena, Angelika Ciuła,
Natalia Popiół, Diana Kosakowska,
Oliwia Kukulak, , Dominika
Pociecha. Trenerami dziewczyn
są Leszek Obrzut i Dawid Kopiec.

Przełamanie Limanovii
Pod wodzą nowego trenera Marka Motyki Limanovia wygrała pierwszy raz od ośmiu meczów, ale sytuacja zespołu jest nie
do pozazdroszczenia. Do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze 5 kolejek i 12-punktowa strata do miejsca gwarantującego ligowy byt, jest już raczej nie do odrobienia. Tym bardziej, że zespoły ze
strefy spadkowej też punktowały.
W najbliższym meczu w II lidze Limanovia zmierzy się na wyjeździe
z kandydatem do awansu z Rakowem Częstochowa.

Piaskowy 14 w
Tour d’Azerbejdżan
Pochodzący z Lipowego zawodnik Cycling Academy Team najlepsze, siódme miejsce zanotował
w drugim etapie. Był 15. Piaskowy
zdobył pierwsze punkty klasyfikacji
zawodowych kolarzy (Pro Cycling
Stats). Obecnie z 9 punktami zajmuje 1668. miejsce w rankingu PCS.
Piaskowy stracił do zwycięzcy wyścigu Słoweńca Primoza Roglica.

Niedźwiedź z powołaniem
Trener reprezentacji piłkarek
ręcznych Kim Rasmussen powołał na cykl spotkań szkoleniowych
i meczów międzypaństwowych pochodzącą z Nowego Sącza Iwonę
Niedźwiedź. Inna sądeczanka w
kadrze Alina Wojtas jest kontuzjowana.

Złoty Kulka
Szymon Kulka z UKS Lipinki
zdobył w Zamościu złoty medal
Młodzieżowych Mistrzostw Polski
na 10000m. Był to już 20 medal Mistrzostw Polski zdobyty przez Szymona w barwach ULKS Lipinki.
Przypomnijmy, że 22-letni biegacz
jest również ubiegłorocznym srebrnym medalistą na tym dystansie w
seniorskiej stawce.
(BOG)

Zespół jak na muszyńskie standardy niemal zupełnie bez gwiazd
w świetnym stylu przeszedł przez
sezon zasadniczy, kończąc go na
trzecim miejscu. W półfinale Polski Cukier Muszynianka uznał
co prawda wyższość potentatów
z Sopotu, ale cały sezon Bogdan
Serwiński i spółka może uznać za
bardzo udany. Tym razem Muszyna
z oczywistych powodów budżetowych nie zatrudniała siatkarek
o głośnych nazwiskach, ale wykreowała kandydatki na gwiazdy
Orlen Ligi, a może nawet do reprezentacji. Nie bez powodu półfinały w Sopocie i mecze o trzecie
miejsce oglądał trener kadry Jacek Nawrocki.
Brąz mimo to łatwo nie przyszedł. W drugim meczu „mineralne” prowadziły już 2:0, ale wynik
spotkania rozstrzygnął dopiero
tie-break wygrany przez drużynę
Bogdana Serwińskiego. To jednak
zdaniem trenera zbudowało zespół. - Tym bardziej, że po przegranej w półfinale z drużyną z Sopotu wkradła się w zespół pewna
ospałość – przyznał szkoleniowiec
muszynianek. - Musiałem przekonać zespół, że ten brązowy medal to nie będzie nagroda pocieszenia, a miejsce w czwórce najlepszych drużyn Orlen Ligi to już
jest wielki sukces. Dla mnie walka o brąz jest porównywalna z tą
o mistrzostwo Polski w poprzednich sezonach – dodawał Bogdan
Serwiński.
Klucz do sukcesu w batalii o
trzecie miejsce zdradziła Kamila
REKLAMA

FOT.MKS MUSZYNIANKA.COM

SIATKÓWKA. Tylko sezon trzeba było
czekać, by siatkarki z Muszyny znów
wróciły do rywalizacji o medale. Z
drużyną z Wrocławia rozprawiły się
w trzech meczach. Dwa lata temu o
brązowym krążku dla drużyny
Bogdana Serwińskiego i Grzegorza
Jeżowskiego też zadecydowały trzy
mecze z Aluprofem Bielsko-Biała.
Tylko, że w tym sezonie medal ten
jest niespodzianką miłą dla wszystkich ceniących dobrą siatkówkę.

OPINIE. Sportowych patriotów zmroziła,
choć jak widać za oknem mamy maj,
wiadomość, że nasze dobro narodowe
z Kasiny Wielkiej, czyli Justysia Kowalczyk pobiegnie pod norweską banderą.
To nie do pomyślenia dla kibiców, którzy od lat śledzili pojedynki Kowalczyk z
Marit Bjoergen.

Różycka: - Przede wszystkim
bardzo dobrze zaprezentowałyśmy się u siebie w Muszynie.
Wygrałyśmy dwa spotkania co
było dla nas ogromną zaliczką.
W trzecim pojedynku to już była
walka charakterów. Poziom widowiska może nie był zbyt wysoki. To był ostatni mecz ligowy
i już u każdego widoczne było
zmęczenie sezonem. Wydaje mi
się, że w trzecim meczu decydujące było to, kto zdoła wykrzesać z siebie więcej siły. Na szczęście to byłyśmy my. Miałyśmy w
tej konfrontacji ciężkie momenty. Zdaje się, że wiele przemawiało na korzyść wrocławianek, ale nie dałyśmy się do samego końca.
Przed sezonem żadem bukmacher nie obstawiał medalu Muszynianek. Okazuje się, że nastroje i plany w zespole były zupełnie inne. - Na początku sezonu założyłyśmy sobie w naszym
gronie, że chcemy walczyć o medale. Może ten złoty nie był jeszcze, aż tak realny, ale ten brązowy jak najbardziej tak. Dlatego w
pojedynku z Impelem Wrocław

byłyśmy tak bardzo zaangażowane i zmotywowane - podkreśla Różycka. - Teraz czas na
świętowanie i odpoczynek.
Paulina Maj Erwardt dodawała
już po sezonie, że eksperci jednak
nie docenili drużyny, w której gra
sporo zawodniczek z reprezentacyjną przeszłością, a medal może
śmiało zadedykować niedowiarkom, którzy już na początku rozgrywek zespół przekreślali. I tak
po raz kolejny rywalizacja sportowa spłatała figla znawcom i ekspertom. Zespół, który w przedsezonowych prognozach lokowany w granicach miejsc 5 - 8,
wypadł znacznie powyżej oczekiwań. A kto wie, czy w Muszynie nie ugrali by więcej, gdyby nie
kontuzja w ostatnim meczu rundy zasadniczej jednej z kluczowych zawodniczek w talii trenera Serwińskiego. To był już ósmy
medal Mistrzostw Polski dla Muszyny, która ma w klubowej gablocie z trofeami między innymi
cztery krążki złote, dwa srebrne, dwa brązowe, puchar Polski,
dwa superpuchary Polski i puchar CEV.
(BOG)
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Psi treking
A TO C I E K AW E . Bieganie jest modne. A jeśli ktoś ma czworonożnego
przyjaciela, może uprawiać dogtreking.
To świetny sposób na zdrowe spędzanie czasu i budowanie relacji z psem.

ruszą już o 4. rano, to najtrudniejsza tego typu trasa w Polsce. Trasa
medium ma 25 km, a familijna 10
km. Zapisać można się choćby tuż
przed startem. Wystarczy przygotować smycz, uprząż i wodę dla psa,
dobrze mieć pas biodrowy do podpięcia czworonoga, kompas i telefon komórkowy. Oczywiście warto zadbać wcześniej o kondycję. Na
dogtreking raczej nie ma sensu zabierać psów otyłych, ale rasa i wielkość psa nie mają znaczenia, świetnie mogą się sprawdzić choćby yorki czy kundle.
Jeśli ktoś nie ma psa, może na
czas imprezy przygarnąć czworonoga. Na wspólne bieganie czeka
14 psiaków z Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Nowym Sączu,
Fundacji „Dar Serca” i z hotelu dla
zwierząt Skylos. Każdy z nich będzie w specjalnej chuście informującej, że szuka domu.

FOT. Z ARCH. STOWARZYSZENIA FRIKAJ

– Gdy tylko zakładam sportowy
strój, mój pies Frik szaleje z radości i
od razu przykleja mi się do nogi. Psy
bardzo lubią ruch, a wspólne bieganie po prostu uwielbiają – mówi
Radosław Bieda, właściciel airedale teriera.
Jego syn Michał przytakuje. Sam
obecnie ma pod opieką, razem ze
szczeniakami, 20 psów. Oprócz tego
prowadzi w Limanowej hotel dla
czworonogów. Z tej rodzinnej miłości do zwierząt zrodziło się Stowarzyszenie Frikaj i pomysł na organizację imprezy dogtrekingowej.
Najbliższa będzie miała miejsce 16
maja na Mogielicy. Przygotowane
są trzy trasy. Na 50 km zawodnicy

– Mamy nadzieję, że impreza będzie dla tych psów okazją na adopcję, to jeden z celów imprezy – wyjaśnia Radosław Bieda. – Staramy się
też promować kulturę postępowania za zwierzętami. Dużo biegam
ze swoim psem i niestety widzę, jak
czasem traktowane są czworonogi.
My chcemy pokazać, że można inaczej, że pies ma naturalną potrzebę ruchową.
Stowarzyszenie Frikaj organizuje
dogtreking po raz trzeci. Poprzednie imprezy przyciągały około stu
zawodników. Uczestnicy z mapą w
ręku i w towarzystwie psa docierają do kolejnych punktów kontrolnych. Na zwycięzców czeka m.in. 15
kg karmy dla zwierząt. Kolejne zawody już 19 września, tym razem w
Zakopanem.
– Pies lubi ruch, więc bieganie
jest dla niego samonagradzające, a
dla jego właściciela to świetna zabawa budująca relacje z pupilem.
Na imprezie można poznać wspaniałych ludzi, miłośników czworonogów. Ja na dogtrekingu poznałem
swoją narzeczoną – przyznaje Michał
Bieda.
(JOMB)
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– Sądeckie Stowarzyszenie

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia? Masz dobre czy złe
informacje, o których powinni dowiedzieć się wszyscy?

Przyjaciół Dzieci […]

sakralne na Sądecczyźni

e

[…]

Zgłoś nam temat.
REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411

TWÓRZ JĄ RAZEM Z NAMI! WEJDŹ NA SACZOPEDIA.WMEDIACH.PL I DODAJ SWOJE HASŁO

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy
kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne
przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na
II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.
33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

E–mail: redakcja@dts24.pl

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81
sekretariat@mord.pl; www.mord.pl
Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93
Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88
Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

