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- W większych miastach kobiety bardziej
pozwalają sobie na
bycie tylko dla siebie
– częściej organizują
sobie czas bez dzieci,
męża. My, sądeczanki,
jesteśmy inne... – mówi
jedna z naszych rozmówczyń. Wczytując
się w historie bohaterek drugiego wydania
„Sądeczanki”, proponuję
wnieść poprawkę do
polskiego słownika synonimów. Inne - w odniesieniu do sądeczanek
- znaczy WYJĄTKOWE.
Ten numer dedykujemy, z najlepszymi życzeniami, wszystkim
mamom.

Biznes sam do mnie wraca
Z ojcem w tej kwestii od początku
była szczera. Nie chciała przejąć
Wyższej Szkoły Biznesu - NLU.
Szczęście znalazła w rodzinie,
jodze... Ale biznes i tak się o nią
upomniał. Rozmowa z Kingą
Pawłowską L str. 5

Katarzyna Gajdosz
REKLAMA

REKLAMA

Ul. WĊgierska 185
33-300 Nowy Sącz

NOWO OTWARTY
SKLEP FABRYCZNY

Telefon; 533014833,
email; salonns@vestus.pl
Godziny otwarcia
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sobota 10 - 16
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Z LISTÓW DO REDAKCJI

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z prądem płyną tylko śmieci

Trzy pokolenia w Kinie Kobiet
- Po raz pierwszy na seans w ramach
Kina Kobiet przyszłam sama, na drugi
zabrałam już mamę...
- Coraz więcej pań mi to mówi.
Z założenia projekt Kina Kobiet był
kierowany do pań pracujących, po
30., 40., matek, które mają już odchowane dzieci i chcą, choć raz w
miesiącu, mieć chwilę tylko dla
siebie. Spędzić czas z przyjaciółkami, wymieniając się informacjami na temat nowych trendów
w modzie, kosmetyków itp. itd.,
a na koniec dostarczyć sobie duchowej rozrywki i obejrzeć film.
- A tu sala pełna kobiet w wieku od
20 do 60+ lat...
- Mnie to też zaskoczyło i ucieszyło zarazem. Pod tym względem
Nowy Sącz wyraźnie się wyróżnia na tle innych miast, w których Kino Kobiet też działa. Na
seanse do naszego kina przychodzi cała damska część rodziny
– od wnuczki po babcię. Mamy
też stałą grupę pań z kół gospodyń wiejskich, kół seniora i coraz
więcej pań spoza miasta. Te trzy
pokolenia świetnie się u nas bawią. Tak więc początkowe założenia Kina Kobiet szybko musieliśmy zweryfikować i dostosować
do znacznie szerszego kręgu odbiorców, jaki mamy w Heliosie w
Nowym Sączu.

FOT. DAMIAN RADZIK

ROZRYWKA. Rozmowa z Marceliną
Gargulą, kierownikiem kina Helios w
Nowym Sączu

- Przez Kino Kobiet chcę uczyć
moje klientki, że ten czas dla
siebie jest bardzo ważny, pozwala
się zrelaksować i naładować
akumulatory – mówi Marcelina
Gargula.
- Stąd wniosek, że sądeczanki są
bardzo rodzinne...
- Mam wrażenie, że dopiero
uczymy się mieć czas dla siebie. W
większych miastach kobiety bardziej pozwalają sobie na bycie tylko dla siebie – częściej organizują sobie czas bez dzieci i męża. My,
sądeczanki, pod tym kątem jesteśmy inne, bo właśnie bardziej rodzinne. Czasami odnoszę wrażenie, że mamy wyrzuty sumienia,
gdy zrobimy coś z myślą tylko o
sobie, a nie dzieciach. Przez Kino
Kobiet chcę uczyć moje klientki,
że ten czas dla siebie jest bardzo
ważny, pozwala się zrelaksować

i naładować akumulatory. I to
może być bardziej korzystne dla
rodziny.
- Oglądanie filmów w grupie samych
kobiet bywa dodatkową formą rozrywki. Podczas seansu Kina Kobiet
nie obowiązują żadne reguły?
- Kobiety śmieją się, bawią,
tańczą podczas konkursów, które
organizujemy przed każdym zaplanowanym filmem, a podczas
seansu nie powstrzymują się od
komentarzy. Mają czuć się swobodnie. W Kinie Kobiet znikają wszelkie bariery. I nikt nikomu
nie ma tego za złe, wręcz przeciwnie. To wartość dodana – rozrywka sama w sobie.
ROZMAWIAŁA: GAJA

ROZDAJEMY BILETY
Kino Kobiet to event skierowany tylko i wyłącznie do pań. Projekcja filmu poprzedzona jest zawsze atrakcjami: degustacje, pokazy mody, porady stylistów, wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin (wśród nich są m.in. dekoratorzy wnętrz, lekarze, fryzjerzy, kosmetolodzy). Kino Kobiet to również konkursy z cennymi nagrodami. Dla naszych Czytelniczek mamy
do rozdania 10 podwójnych wejściówek na najbliższy seans 27
maja. Zdobędą je panie, które jako
pierwsze zadzwonią dziś (26 maja),
od godz. 10 do naszej redakcji.

Państwa pytanie konkursowe
dało mi troszkę do myślenia. Teraz już wiem na pewno - książka, która odmieniła moje życie,
to „Maksimum osiągnięć” Briana
Tracy. Kiedy pierwszy raz trafiła w moje ręce, potraktowałam ją
nieco z ironią… Kolejny „ulepszacz” ludzkiego życia typu rób
to, nie wolno robić tego, a tamto wolno, ale tylko tyle… No właśnie. Z tą książką było inaczej. Ja
ją nie przeczytałam, ja ją wręcz
chłonęłam. Wracam wielokrotnie do niej co kilka dni, bo nasza
pamięć jest ulotna, a mobilizacja często bardzo krucha w nawale codziennych obowiązków.
Książka ta dała mi megamobilizację, zainspirowała, zmobilizowała… do PODEJMOWANIA
DECYZJI, bo tylko wtedy Twoje życie się zmienia. I ta zmiana
nie jest tylko w Twojej wyobraźni w sferze marzeń, ale stanowi część Twojego życia… Dzięki tej książce zmieniłam pracę,

założyłam rodzinę, zdecydowałam się na posiadanie dziecka.
Nie można bać się zmian, bo tylko one powodują, że życie płynie
w kierunku, w którym wybrałeś,
a nie przypadł Ci w udziale. Kiedyś moja koleżanka na studiach
powiedziała coś, co pamiętam
do dzisiaj: „Z prądem płyną tylko śmieci”. Przestałam być takim
„śmieciem”, zaczęłam wiosłować w górę strumienia z „Maksimum osiągnięć” pod pachą.
AGNIESZKA

***
Dziękujemy za wszystkie listy,
jakie otrzymaliśmy od Czytelniczek „Sądeczanki”. Pani Agnieszka i pozostałe panie, które odpowiedziały na nasz konkurs, otrzymały zestawy książek i kosmetyków ufundowane przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka. I teraz wydawnictwo przygotowało dla naszych Czytelniczek niespodziankę. Czytaj str. 5
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- Teatr, film czy muzyka?
- A muszę wybierać?
Na brak pracy nie narzekam. Wiosną wróciłam na plan serialu
„O mnie się nie martw” i do teatru, a kilka tygodni temu – do „Barw szczęścia”.

FOT. ARCH. RODZINNE

- Kilka miesięcy temu weszła Pani w
nową rolę - matki. Musi Pani improwizować, czy jest do niej, jak do każdej, perfekcyjnie przygotowana?
- Najlepsza jest improwizacja kontrolowana. Matka musi być przygotowana na każdą ewentualność. Mój
zawód jest nieprzewidywalny, co ma
swoje dobre i złe strony. Dla mnie
macierzyństwo to po prostu nowa,
wspaniała rzeczywistość. A kiedy
patrzę na uśmiech mojego dziecka,
wszystkie smutki znikają.
- Patrząc na swojego synka, wraca też
Pani czasem myślami do swojego dzieciństwa? Jakie obrazy, wydarzenia wówczas się przypominają?
- Staram się swojemu dziecku
stworzyć taki świat, jaki mi i mojej
siostrze stworzyli rodzice. Kocham
ich za to. A odkąd sama jestem mamą,
mam wobec rodziców jeszcze więcej czułości, szacunku za to, jak mnie
wychowali.
- Co Panią ukształtowało?
- Właśnie rodzice i miejsce, i w
którym się wychowałam. Mamie i tacie zawdzięczam mocny kręgosłup i
wrażliwość na innych ludzi. To oni mi
powtarzali: - Nie rób nikomu, co tobie
niemiłe. I tego się trzymam.
- Jak dziś patrzy Pani na swoje rodzinne miasto?
- Pięknie się zmienia! Jestem dumna, że tak wygląda, że jest zadbane. Że
władze miasta potrafią zebrać środki
na to, by mieszkańcom mieszkało się
piękniej. To też przyciąga turystów.
Większość moich znajomych z Warszawy, którzy odwiedzili Stary Sącz,
zachwyca się nim.
- Ile Sądecczyzny przeniosła Pani do
swojego domu w Warszawie?
- Ile, to nie wiem, ale wiem, w jakich dziedzinach Sądecczyzna jest

FOT. PIOTR GRYŹLAK, MCK „SOKÓŁ” W NOWYM SĄCZU

Rozmowa z Katarzyną
Zielińską, aktorką rodem
ze Starego Sącza

- Staram się swojemu dziecku stworzyć taki świat, jaki
mi i mojej siostrze stworzyli rodzice – mówi Katarzyna
Zielińska. Na zdjęciu mała Kasia...
obecna tu w Warszawie - w kuchni i
w rodzinnym podejściu do życia. Bardzo o to dbam.
- W kuchni? Ma Pani w ogóle czas na
gotowanie?
- Prawdziwe sądeckie przysmaki
przywożą nam rodzice. Mrozimy je,
wekujemy i potem systematycznie
wyjadamy, bo faktycznie nie zawsze
znajdujemy czas na gotowanie. Sami
najczęściej gotujemy młode ziemniaki z koperkiem i zasmażoną młodą kapustką – według przepisu mojej mamy. Pychota.
- Wspiera Pani sądeckie Stowarzyszenie
Sursum Corda, czy są inne akcje, w które się Pani tu angażuje?
- Wspieram, bo jest to bliskie mojemu sercu. Nie robię jednak tego z
obowiązku czy lokalnego patriotyzmu. Staram się pomagać innym niezależenie od tego, w której części Polski ta pomoc jest potrzebna.

Aktorka wyprodukowała już dwa spektakle, w przygotowaniu kolejne. Na zdjęciu jako Ona w
„Berlin czwarta rano”.

- Przemknie Pani czasem przez myśl, że
fajnie byłoby wrócić na Sądecczyznę, tu
zamieszkać?
- Teraz mój dom jest w Warszawie,
tu mam męża, syna, przyjaciół i pracę.
Ale zawsze z sentymentem i chętnie
wracam do Starego Sącza. Tam wciąż
mieszkają rodzice, teściowie, rodzina, znajomi.
- A śledzi Pani wydarzenia, jakie mają
miejsce w rodzinnym mieście?
- Mam codzienny kontakt z rodzicami, więc dobrze wiem, co się dzieje
w rodzinnym mieście.
- W Starym Sączu powstał historycznokostiumowy teatr Storia – miała Pani
okazję zobaczyć którąś z dwóch do tej
pory wystawionych sztuk? A może propozycję gry?
- Słyszałam od mojej teściowej,
że to bardzo piękny teatr i na pewno przy najbliższej okazji chętnie go
odwiedzę.

- To jeśli rozmawiamy o rolach, wróciła Pani do pracy? Fani „Barw szczęścia” czekają też na powrót Pani/Marty z odwyku...
- Do pracy wróciłam wiosną. Najpierw na plan serialu „O mnie się nie
martw” i do teatru, a kilka tygodni
temu– do „Barw szczęścia”. Sceny,
które obecnie są w emisji, kręciłam
kilka miesięcy temu, teraz po powrocie na plan gram sceny, kiedy Marta
wychodzi z odwyku. Ale nie zdradzę,
co dalej się będzie z nią działo. Niech
widzowie mają niespodziankę.
- Jakie ma Pani teraz plany zawodowe? Czy telefony od producentów ucichły po urodzeniu dziecka, czy wręcz
przeciwnie?
- Na brak pracy nie narzekam. W
poniedziałek (18 maja) miałam premierę płyty z piosenkami ze spektaklu „Sofia de Magico”, z której jestem
bardzo dumna. W tym roku czeka

REKLAMA

Chcesz w wakacje cieszyć się szczupłą sylwetką?
Możemy Ci w tym pomóc!
Już dziś umów się na spotkanie z dietetykiem
Naturhouse i pożegnaj zbędne kilogramy.
Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Długosza 13
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 531 17 97
www.naturhouse-polska.pl

mnie premiera w teatrze Capitol. I już
przygotowuję się do produkcji kolejnego, trzeciego spektaklu – tym razem na deskach teatru 6. Piętro. Jesienią zapraszam do kin na drugą część
filmowego hitu „Listy do M” 2.
- Jest szansa, że zawita Pani ze swoim
spektaklem i płytą na Sądecczyznę?
- Jeśli tylko zostanę zaproszona –
to z przyjemnością.
- Teatr, film czy muzyka?
- A muszę wybierać?
- A może kolejny pomysł na własny
projekt?
- Realizuję własne projekty od
ponad trzech lat. Wyprodukowałam
dwa spektakle: „Berlin czwarta rano”
i „Sofia de Magico”, w przygotowaniu kolejne. Praca producenta, choć
bardzo praco- i czasochłonna daje
mi mnóstwo satysfakcji. Ale aktorstwo nadal jest na pierwszym planie.
ROZMAWIAŁA KATARZYNA GAJDOSZ
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WYBORY 2015. W chwili oddawania do druku tego nr DTS,
według nieoficjalnych wyników kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda w skali kraju zdobył 52 proc.
głosów poparcia, a urzędujący prezydent RP Bronisław
Komorowski 48 proc. Frekwencja wyniosła ponad 55
proc.
Na Sądecczyźnie nie ma zaskoczenia - triumfował Andrzej Duda i są to już oficjalne wyniki podane przez

PKW. W powiecie nowosądeckim frekwencja wyniosła
niespełna 62 proc. Kandydat PiS wysoko pokonał tutaj swojego konkurenta, osiągając ponad 79 proc. poparcie. Na Bronisława Komorowskiego głosowało niewiele ponad 20 proc. wyborców. Wyniki wyborów z
poszczególnych gmin prezentujemy w tabeli poniżej.
OPRAC. ROSS
BĄDŹ NA BIEŻĄCO, CZYTAJ DTS24.PL
ŹRÓDŁO:WWW.PREZYDENT2015.PKW.GOV.PL

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

Ale szybka gotówka do 25.000
zł!!! Sprawdź. Tel. 602 328 661

Stary motocykl, stan obojętny - kupię.
504 220 492

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

Ale szybka i elastyczna pożyczka
do 25000 zł. Tel. 602 328 661

PRACA dla kobiet w Niemczech (sprzątanie mieszkań) tel. 609 769 639

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

Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł
na dowolny cel. Tel. 602 328 661

POKRYCIA DACHOWE, rynny, obróbki.
Tel. 784 014 419.

Atrakcyjna pożyczka minimum
formalności Tel. 602 328 661

KRAWCOWĄ z doświadczeniem
przyjmę, N.Sącz. Tel. 506 324 352

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

Do omijania
szerokim łukiem
DTS CZYTELNIKÓW. Czy Nowy Sącz jest
miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym? Czy matki z dzieckiem
w wózku mogą się tu czuć bezpieczne?
Okazuje się, że nie wszędzie. Są miejsca, gdzie niepełnosprawni muszą liczyć na pomoc innych, a matki powinny omijać je szerokim łukiem.
Zaczęło się od zdjęcia, które opublikowała na swoim profilu na Facebooku nasza Czytelniczka Monika Nosal, mama niepełnosprawnego
Kacpra, który porusza się na wózku
inwalidzkim.
– Zrobiłam je w pobliżu szkoły
w Porębie Małej. Tam są dwa takie
miejsca. Drugi słup jest trochę bardziej na lewo. Śmiałam się do synka:
Kacper, jak jedziemy, na lewo czy na
prawo? W takich sytuacjach czasem
po prostu trzeba zjechać na ulicę, ale
wtedy kierowcy krzywo się patrzą,
bo „święta krowa” idzie. Tyle, że żaden z nich nie patrzy na to, co jest na
chodniku – komentuje kobieta.
Zaraz, gdy zamieściliśmy na dts24.
pl zdjęcie, wykonane przez panią
Monikę, kolejni Czytelnicy zaczęli wysyłać fotografie, przedstawiające absurdy infrastruktury drogowej, z którymi mierzą się na co dzień.
Wskazali m.in. ulice Asnyka, Rokitniańczyków, Dunajewskiego i Limanowskiego. Na każdej z nich słupy elektryczne stoją na środku chodnika.

FOT. ARCH. DTS24.PL

Duda z 79-procentowym poparciem

***
Skąd się biorą takie absurdy?
Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: - Jeśli chodzi o lokalizację słupów, to jest ona uzgadniana
indywidualnie przez właścicieli sieci i
to projektant musi się dostosować do
wydanych warunków oraz możliwości terenowych. Dotyczy to zarówno
lokalizacji słupów, jak i przebiegu samej sieci. Często brak jest możliwości
wejścia na teren prywatnych działek, bo brak jest zgody mieszkańców.
Dodatkowo przysunięcie słupów
uniemożliwiają instalacje biegnące już
pod ziemią, od których trzeba zachować odpowiednie odległości. Z tego samego powodu sądeczanie nie chcą słupów na swoich posesjach. Inną rzeczą
jest, że słupy te wymagają przeglądów,
co sprawia, że pracownicy energetyki
muszą mieć do nich swobodny dostęp.
EWA STACHURA
WIĘCEJ NA TEN TEMAT NA DTS24.PL

REKLAMA

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.
Ale pożyczka nawet w 24 godziny.
Tel. 602 328 661
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STYL ŻYCIA

Biznes sam do mnie wraca

Kiedy Krzysztof Pawłowski stał
się osobą publiczną, ona wchodziła
w okres dojrzewania, nastoletniego buntu. Przyznaje, że sukces ojca
nie pozostał bez wpływu na postrzeganie jej przez rówieśników czy nauczycieli. Właściwie „dotknął” całą
rodzinę. Z jednej strony stawiani na
świeczniku, z drugiej obgadywani
za plecami.
- Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był czas, który mnie
uodpornił na całe życie. Nigdy później nie przejmowałam się, co, kto
myśli na mój temat, co, kto mówi.
Po prostu działałam – mówi Kinga
Pawłowska.

FOT. ARCH. KINGI PAWŁOWSKIEJ

Z ojcem w tej kwestii od początku była
szczera. Nie chciała przejąć uczelni. Widziała, ile pracy, nieprzespanych
nocy i nerwów kosztuje go jej prowadzenie. Widziała też, ile, mimo wszystko, daje mu to radości. Ona swoje szczęście odnalazła w rodzinie, jodze, a ostatnio w... kosmetologii. Kinga Pawłowska, córka założyciela Wyższej Szkoły Biznesu – NLU Krzysztofa
Pawłowskiego, powoli wychodzi na rynek z nową linią kosmetyków do pielęgnacji twarzy na bazie naturalnych
produktów.

- Musiałam dojrzeć, doświadczyć na sobie pewnych spraw, by zrozumieć,
co jest dla mnie ważne – mówi Kinga Pawłowska. Na zdjęciu z synkiem
Patrykiem i córeczką Paulą.
Jednak dla Kingi nie był to argument. Ojciec nie naciskał. To była jej
decyzja. Później jednak, gdy wyjechała do pracy i na dalsze studia do
Warszawy w Szkole Głównej Handlowej, zadzwoniła do taty, mówiąc:
- Tylko spróbuj kontaktować się z
panią rektor...
- Przez rok musiałem przed moją
koleżanką udawać, dopóki ona

Kinga nie musiała pracować, bo rodziców
przecież było stać na opłacenie jej nauki. Chętnie
włączała się jednak w działania podejmowane
przez ojca, robiła też grafiki dla Sądeckiej Izby
Gospodarczej, była konsultantką Avonu, a
wyjeżdżając do Skandynawii dla zarobku obierała
ziemniaki czy zbierała jagody.
***
Jej świat stanowiła rodzina.
To dla niej i swojego ówczesnego chłopaka została w Nowym
Sączu. Zresztą trudno też było
wybrać studia na innej uczelni. - W eter poszedłby pewnie komunikat, że WSB-NLU nie
jest wystarczająco dobrą szkołą dla córki właściciela – mówi
Krzysztof Pawłowski.

sama nie powiedziała mi: - Wiemy, że Kinga jest u nas – śmieje się
Pawłowski.

***
Kinga nie musiała pracować, bo
rodziców przecież było stać na opłacenie jej nauki. Chętnie włączała
się jednak w działania podejmowane przez ojca, robiła też grafiki dla
Sądeckiej Izby Gospodarczej, była

konsultantką Avonu, a wyjeżdżając
do Skandynawii dla zarobku obierała ziemniaki czy zbierała jagody.
- Cieszyłam się ogromnie z sukcesu taty. Widziałam, ile kosztuje go to wysiłku, ale też, ile daje mu
to szczęścia. Podświadomie jednak szukałam swojej drogi i chyba
ta moja chęć wyjazdów, była formą ucieczki od tego, co w Nowym
Sączu. Byłam z ojcem szczera, nie
chciałam przejmować WSB – mówi.
Pracując przy projektach unijnych, na jednym z wyjazdów do Oslo
poznała swojego przyszłego męża.
Miała narzeczonego, z którym była
siedem lat. Decyzję o ślubie z Andrisem podjęła po roku. - Tak miało
być... - ucina krótko temat.

***
Przewartościowała swoje życie
niedługo po tym, jak na świat przyszedł jej syn Patryk (dziś 9-latek).
Zaczęła mieć wówczas poważne problemy ze zdrowiem. Tryb życia, odpowiedzialna praca, zarządzanie dużymi zespołami ludzi, nie mogły pozostać bez wpływu na jej organizm.
I wtedy odkryła... jogę.
- W Biegonicach trafiłam na zajęcia z kundalini jogi. Okazały się
dla mnie zbawienne. Świetnie się
po nich czułam. Po kilku miesiącach

mój instruktor wyjechał, więc zaczęłam szukać informacji na temat
jogi na własną rękę, sama też dużo
ćwiczyłam – opowiada Kinga.
I znów przytrafił się wyjazd. Mąż
dostał stypendium w Stanach Zjednoczonych. Polecieli całą rodziną.
To był moment zwrotny w jej życiu. W USA szkoliła się dalej na różnych warsztatach z jogi. Przed kolejnym życiowym wyjazdem, do Rygi,
skąd pochodzi jej mąż Andris, Kinga
wraz ze swoją koleżanką Małgorzatą
Koszyk, prowadziła między innymi
zajęcia z jogi pod ruinami sądeckiego zamku. Teraz podobne akcje organizuje w Rydze. Na jej warsztaty
w miejskim parku przychodzi niekiedy.. 200 osób. Prowadzi własną
działalność gospodarczą, utrzymując się z organizowania zajęć z jogi
dla kobiet, ale też matek z dziećmi.

klientkach, które przychodzą na
moje zajęcia jogi. I tak zostałam
namówiona na otworzenie firmy.
Choć zarzekałam się, że z biznesem
nie chcę mieć już nic wspólnego. A
jednak to do mnie wraca – śmieje
się Pawłowska.
Firma Belovedskin, którą już zarejestrowała, na razie ma zająć się
produkcją kosmetyków do twarzy.
- Będą w stu procentach naturalne, a to oznacza, że nie nadają się na półki sklepowe, bo mają
krótki termin (maksymalnie pół
roku) przydatności, dlatego można je zamówić tylko przez internet
– mówi, dodając, że kosmetyki będą
też przygotowywane na indywidualne zamówienia...

KATARZYNA GAJDOSZ

PRZEPIS

***
- Z perspektywy czasu myślę
sobie, po co był mi potrzebny ten
stres? Tyle czasu poświęciłam pracy i nauce, a teraz żyję z tego, co
uwielbiam robić. Ja nawet nie pracuję, tylko wypoczywam w... pracy – mówi Pawłowska i zaraz odpowiada sobie, że nic nie dzieje się
bez przyczyny. - Musiałam dojrzeć, doświadczyć na sobie pewnych spraw, by zrozumieć, co jest
dla mnie ważne. A chyba najważniejsze dla wszystkich jest życie
w zgodzie ze sobą. Joga to na pewno nie tylko ćwiczenia fizyczne, to
także rozwój duchowy, który moim
zdaniem wcale nie musi się kłócić z
religią, jaką wyznaję...

***
Doświadczenia wyniesione w
pracy przy realizacji projektów, nabyte umiejętności w zarządzaniu
firmami teraz też się jej przydadzą.
Kolejnym zainteresowaniem Kingi oprócz jogi jest bowiem... kosmetologia. Od kilku lat, gdy położy dzieci (od 2013 roku jest również
mamą Pauli) spać, rozkłada na stole w kuchni swoje domowe laboratorium, pełne olejków, masła, witamin, ekstrakty roślinne i tworzy peelingi, maseczki, kremy.
- Na początku robiłam je tylko
dla siebie. Później zaczęłam testować kosmetyki na przyjaciółkach,

Czytelniczkom „Sądeczanki”, które same również chciałyby poeksperymentować i stworzyć w zaciszu domu własny eliksir piękności, Kinga Pawłowska podpowiada przepis na naturalny peeling do
ciała. - Od niego zaczęła się moja
przygoda z kosmetologią – mówi i
podaje potrzebne składniki:
- brązowy cukier
- olej (w zasadzie każdy będzie
dobry: z pestek winogron, oliwa
z oliwek, arganowy itp.)
- olej kokosowy roztopiony w kąpieli wodnej
- roztopione mało shea lub kakaowe
- fusy z kawy
- cynamon
- skórka z pomarańczy
Sposób przygotowania:
Oleje i masło wlać na cukier, tak
by w całości go przykryć, następnie dodać wedle upodobania cynom, fusy z kawy, startą skórkę z
pomarańczy i dobrze wymieszać.
Można również wzbogacić peeling
o olejki eteryczne. - Na początek
proponuję nie mieszać kilku olejków, tylko dodać jeden, ulubiony
– sugeruje Kinga. Taki peeling w
łazience może być przechowywany około miesiąca.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

O pułapkach macierzyństwa i nie tylko...
Ws z y s t ko
jest
dobrze?
A może wszystko powinno być
inaczej? To zależy, z której strony spojrzeć. Jeśli stoisz na rozstaju dróg, ta książka doda Ci otuchy i rozweseli. Być może sprawi,
że wreszcie czegoś się nauczysz —
na cudzych błędach.
W kilkunastu historiach Paulina Młynarska opowiada o swoich
największych życiowych burzach
i przejaśnieniach, które po nich
przychodzą, dając przy tym garść
przyjacielskich rad, a czasem lekkiego prztyczka w nos. Wszystko

po to, by
z a r a zić swoim optymizmem i
apetytem
na życie.
„Na błędach! Por a d n i k odradnik” to
opowieść o
trudnej sztuce błądzenia.
O codziennych

łzach i śmiechu. O pułapkach macierzyństwa. O samotności i tęsknocie silnej
kobiety za silnym mężczyzną. O udanych i nieudanych podróżach, o wyplątywaniu się z toksycznych związków i... o miłości, która pojawia się
w najmniej oczekiwanym momencie.
PRÓSZYŃSKI I S-KA

Paulina Młynarska (ur. 1970) –
dziennikarka, producentka radiowa i telewizyjna, związana z rynkiem polskim i francuskim. Felietonistka, blogerka, autorka scenariuszy i książek, znana z ciętego języka, własnego zdania i odważnego podejścia do tematów
tabu. Od ponad dekady na antenie TVN Style współprowadzi
talk-show „Miasto Kobiet”. Feministka, narciarka i podróżniczka. Matka dorosłej córki. Mieszka w Kościelisku, gdzie przyjmuje gości, smaży konfitury i pisze
książki.

KONKURS
Wszystko jest dobrze? A
może wszystko powinno być inaczej? To zależy,
z której strony spojrzeć.
Każda z nas stała kiedyś
na rozstaju dróg.
Napisz do nas na adres:
redakcja@dts24.pl i podziel się swoimi doświadczeniami. Autorki inspirujących listów nagrodzimy książkami Wydawnictwa
Prószyński i S-ka.
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Filmoteka sądecka (14)
W latach licealnych mieliśmy w
Sączu dwie estradowe gwiazdki.
Ewę Maślankę (koleżankę z klasy w „Długoszowej rodzinie”) i
młodszą o trzy lata Marysię Jeżowską, która, mimo że mieszkała w sąsiedztwie rynku maślanego, parędziesiąt kroków od
Pierwszej Budy chodziła do II Liceum im. M. Konopnickiej. Obie
śpiewały na miejskich imprezach, festiwalach talentów, a nawet „po cichu” na dancingach
(były takie!) w „Panoramie”.
Ewa wyszła za mąż za długowłosego wówczas absolwenta „kolejówki” Jerzego Cebulę, potem wojskowego i znanego fotoreportera, przez wiele lat
występowała jako solistka Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej. Marysia została klasykiem piosenki dziecięcej, tworząc swój niepowtarzalny styl,
pisząc nowocześnie zaaranżowane, melodyjne, mądre piosenki
dla dzieci, jednocześnie bawiąc
i edukując najmłodszych.
Ojciec Marysi, sybirak, szanowany doktor stomatolog marzył o tym, żeby córka została prawnikiem lub lekarzem,
podobnie jak jej starsza siostra

FOT. ZE ZBIORÓW EWY MAŚLANKI-CEBULI

Majka spod ołtarza

Basia. I może tak by się stało,
gdyby nie bliskość (o rzut beretem) kościoła św. Kazimierza, w
którym księża urządzali msze z
młodzieżową muzyką, gitarami.

Tak, to prawda: za „ojca chrzestnego” kariery Majki Jeżowskiej
śmiało można uznać ówczesnego proboszcza, ks. prałata Stanisława Czachora, który w latach

70. zdecydował się na nowatorskie, z wykorzystaniem big-bandu i muzyki beatowej, niedzielne
msze, na których śpiewała przyszła piosenkarka, kompozytorka dziesiątek szlagierów, jedna
z najpopularniejszych artystek
w Polsce.
Mama Marysi (Majką nazwała
ją siostra) była przeciwniczką jej
śpiewania. Trzymała kciuki, żeby
jako maturzystka, broń Boże, nie
wyśpiewała jakiejś nagrody podczas festiwalu w Opolu. Obawiała się, że świat artystów niesie z
sobą wiele zagrożeń, daje mnóstwo stresów i niepewny chleb.
Stało się inaczej. Ambitna córka
jako osiemnastolatka została zauważona na Festiwalu Piosenki
Radzieckiej w Zielonej Górze, a
po roku w Opolu (1979) zdobyła nagrodę za piosenkę „Nutka
w nutkę”.
Sądecką piosenkarkę słyszymy
w kilku znanych filmach, m.in.
Juliusza Machulskiego „Kingsaj”
i „Déja vu”. Przebój „Od rana
mam dobry humor” zaśpiewała
w filmie „Fik-Mik” Skomponowała piosenki do wyróżnianych
na przeglądach filmów dziecięcych animowanych obrazów fabularnych „Królestwo Zielonej
Polany” i „Królestwo Zielonej
Polany. Powrót”, nagrała piosenki ze ścieżki dźwiękowej do
„W pustyni i puszczy” z 2001 r.,

użyczyła polskiego dubbingu
„Pieśni Masajów” w popularnej
grze wideo „Hokus Pokus Różowa Pantera” (1998). Na dokończenie czekają filmy Jowity Gondek oparte na popularnej powieści dla dzieci Marii Kruger pt.
„Karolcia” (tu Majka wciela się
w rolę ciotki Agaty).
Przy okazji: Majka obchodziła 25 maja urodziny. Wszystkiego najlepszego, nie tylko od „Sądeczanki”.
JERZY LEŚNIAK
X„Filmy z piosenkami i kompozycjami Majki Jeżowskiej: „FikMik” (1981), 49 min., reżyseria
Marek Nowicki, ZF Perspektywa;
komedie Juliusza Machulskiego:
„Kingsajz” (1987), 104 min., ZF
Kadr; „Deja vu” (1989), 108 min.,
ZF Zebra; „Królestwo Zielonej
Polany” (1994), 64 min. i „Królestwo Zielonej Polany. Powrót”
(1997), 69 min., animowane, reżyseria Krzysztof Kiwerski, Longin Szmyd, scenariusz Zbigniew
Książek, SFA Kraków; „W pustyni
i puszczy” (2001), 110 min. , fabularny wg powieści H. Sienkiwicza, reżyseria Gavin Hood; „4
oferty matrymonialne” (2007),
44 min., etiuda dokumentalna, reżyseria Magnus Arnesen,
PWSFTiT.

REKLAMA
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Folklor jest w nas

FOT. ARCH.

Olimpia powywracała moje priorytety

KATARZYNA ROGOWIEC. 38 lat.
Góralka z Rabki jest niepełnosprawna. Nie ma rąk. A jednak – jak mówi
- jest szczęśliwą, spełnioną kobietą.
Ma wspaniałych rodziców, cudowne
dziecko, kochającego męża, ciekawe
życie pełne sportowych i osobistych
sukcesów. Jako mama pierwszy raz
obchodziła Dzień Matki w 2014r.
Gdy jej córka - Olimpia przyszła na
świat i gdy okazało się jak bardzo potrzebuje bliskości – mistrzyni olimpijska zawiesiła intensywne treningi
i mimo wywalczenia kwalifikacji nie
pojechała w 2014 r. walczyć o medale w Soczi. - Odkąd ją mam, jestem
cierpliwsza, mam dla samej siebie
większą dozę przyzwolenia na bycie mniej aktywną w sferze zawodowej, w sporcie. Olimpia po prostu

powywracała moje priorytety. Jest
najwyżej na ich liście. Inne sprawy przy niej schodzą na plan dalszy, bo po prostu chcę poświęcić
czas przede wszystkim jej. Rezygnuję więc z wyjazdów, ze spotkań
towarzyskich, z koncertów – opowiada. Zrezygnowała też z medali. Jak mówi – rozdział życia zdominowany przez intensywną karierę sportową w dziedzinie, w której
odnosiła największe sukcesy – czyli w narciarstwie biegowym pewnie
już trzeba zamknąć. Poszukać czegoś „spokojniejszego”, łatwiejszego
do pogodzenia z macierzyństwem.
- Może spróbuję teraz strzelectwa
sportowego? Jeśli Olimpia pozwoli – zastanawia się Kasia.
IWONA KAMIEŃSKA

- Skąd wzięła się Pani miłość do
folkloru?
- Folklor i wszystko z nim
związane: gwara, muzyka, zwyczaje... - interesował mnie od
dziecka. Tylko wtedy nie był w
modzie. Teraz dopiero został na
nowo odkryty. Jako dziecko mówiłam gwarą, bo jej używano w
każdym domu w Łomnicy. Folklor jest nasz, w nim odnajduję
swoją tożsamość, wspomnienia
ludzi, którzy tutaj żyli, muzykowali. To wszystko, co można w
jakiś sposób ocalić jest piękne….
Gdy byłam dzieckiem, bardzo
lubiłam słuchać opowieści starszych łomniczan. Kiedy schodzili
się wieczorem po domach, opowiadali tak ciekawie, że mogłabym słuchać godzinami.
- Kiedy została Pani „strażniczką” folkloru?
- Gdy powstała kapela w Łomnicy, od razu przyłączyłam się do
niej. Cieszyłam się, że wreszcie
będę mogła się spełniać. Od razu
dołączyły do mnie dzieci, które zabierałam na próby. I tak się
zaczęło. Pisanie tekstów, przekładanie słów na gwarę, muzyka. Potem koleżanka namówiła
mnie na udział w konkursie poezji. Wysłałam kilka wierszy pisanych naszą gwarą, z czego jeden został wyróżniony. To był
dla mnie wielki sukces. Oczywiście były też konkursy muzyki ludowej.

Wejdź na http://www.sc.org.pl/projekty/zostan_orlem/
i poznaj więcej historii, które Cię uskrzydlą.
Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu realizuje
projekt „Akademia Orłów”.

Marzenia matki
nich, z uwagi na lekki niedowład nogi,
ma również orzeczenie o niepełnosprawności. - Dzieci są całym moim
życiem. A Krzyś przez swą chorobę w
szczególności – przyznaje Małgorzata
Michalik, pokazując swoje odmrożone ręce, od zmieniania łańcuchów w
samochodzie zimą, kiedy codziennie
woziła syna na rehabilitację. Wtedy
mieszkała poza Sączem. - Moim marzeniem było wówczas, by Krzyś nauczył się chodzić. Udało się. Ostatnio
spełniło się kolejne – Krzyś mógł przystąpić do Komunii Świętej. Teraz z całej siły pragnę usłyszeć jego głos. Choć
jedno słowo: mamo.
(KG)
WIĘCEJ (NIE)ZWYKŁYCH HISTORII
ZNAJDZIESZ NA DTS24.PL

- A dzieci same chciały dołączyć
do zespołu?
- Tak, dzieci bardzo chciały, żebym je zabierała na próby.
Szybko się okazało, że mają talent
do grania i do śpiewania. Syn,
gdy dostał skrzypce, nie rozstawał się z nimi. Ciągle grał. Założycielka kapeli, Monika Florek,
przychodziła do nas do domu i
udzielała mu lekcji. Po roku mała
kapela grała już na tyle dobrze, że
mogła wystąpić na Druzbacce w
Podegrodziu. Zajęli wtedy drugie miejsce.

FOT. (KG)

MAŁGORZATA MICHALIK. 40 lat.
Sądeczanka samotnie wychowuje pięcioro dzieci, w tym troje z orzeczeniem o niepełnosprawności. Najstarszy – Grzegorz ma już 22 lata, niedawno
podjął pracę. Kasia niebawem skończy 18 - uwielbia czytać, szkoli się na
cukiernika. Krzyś ma 14 lat – jest wyjątkowy. Czasem pozostałe dzieci są o
niego zazdrosne. - Mówią, że kocham
go najbardziej. A ja tłumaczę, że kocham go inaczej – wyjaśnia pani Małgorzata. Krzyś jest upośledzony umysłowo i ruchowo. Mikołaj – 13 lat - urodził się z wadą słuchu, jest opiekuńczym dzieckiem. Najmłodsze bliźniaki: Krystian i Kamil chodzą do zerówki. Sympatyczne rozrabiaki. Jeden z

TRADYCJA. W Łomnicy- Zdroju życie rodziny Agnieszki Fiedor kręci się wokół muzyki i gwary Górali
Nadpopradzkich. Niezwykła mama
szóstki dzieci bez trudu zaszczepiła w nich miłość do folkloru. To naturalne, że w domu mówimy wszyscy gwarą i wszyscy lubimy muzykować nie tylko od święta. Idziemy w góry czy na borówki,
nie mogąc się doczekać śpiewania piosenek, które później echo
niesie... – opowiada w rozmowie
z nami.

- To niesamowite, że każde z
Pani dzieci ma talent muzyczny.
Wszystkie na czymś grają?
- Tak, Sabina na basach, Piotrek i Marta na skrzypcach, ale
też na trombicie i fujarkach, a
najstarsza Małgosia też się uczy
na skrzypcach, chociaż w kapeli częściej śpiewa. Jeszcze jest
najmłodszy Maciuś. Na razie ma

dziewięć miesięcy. Zobaczymy
czy pójdzie w ślady rodzeństwa.
- Niedawno Maciuś był chrzczony... Uroczystość odbyła się w góralskiej oprawie. Na ile góralszczyzna jest obecna w Waszym codziennym życiu?
- Maciusiowi sama nawet
uszyłam ubranie do chrztu.
Ksiądz pobłogosławił – jak to
ujął - przyszłego muzykanta... A
jeśli chodzi o nasz folklor na co
dzień, to naturalne jest, że wszyscy w domu mówimy gwarą. Muzykujemy też nie tylko od święta,
ale z potrzeby serca. Idąc gdzieś
w góry, na borówki, nie możemy
się doczekać śpiewania piosenek,
które później echo niesie... Bardzo szanujemy wszystkie tradycje. Szczególnie podczas różnych
świąt. Jest mnóstwo zwyczajów,
które u nas w domu przetrwały.
- Czyli folklor jest w Was?
- Dokładnie. Tak zostaliśmy
wychowani. Ja i mój mąż pochodzimy z Łomnicy, nasi rodzice
też, więc nie może być inaczej.
Łomnica to taka perełka folkloru. Opowiem taką historyjkę…
Kiedy mąż był dzieckiem, miał
może z 10 lat, razem ze swoim
bratem śpiewali podczas sianokosów. Sąsiedzi, którzy w tym
czasie również suszyli siano, zostawili robotę i słuchali małych

Agnieszka Fiedor
chodoków. Nagle przyszła burza i właśnie tym sąsiadom zalało całe siano, którego nie zdążyli poskładać w kopy. Do dziś ze
śmiechem wspominają tę historię, jak to przez muzykę musieli
składać siano przez cały tydzień.
- Odszukujecie dawne dźwięki i chcecie, żeby usłyszał o nich
świat... Chyba trudno konkurować
z muzyką współczesną? Dzieci nie
wstydzą się folkloru przed rówieśnikami?
- Tę muzykę mają we krwi,
jej słuchali od kołyski i na każdym rodzinnym spotkaniu. Raczej są z tego dumni. Niedawno dziewczyny nagrały teledysk
z raperem Dawidziorem, gdzie
połączyli dwa rodzaje muzyki
hip-hop i folk.
ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK

Wszystkie dzieci w rodzinie Fiedorów muzykują: Sabina na basach, Piotrek i
Marta na skrzypcach, ale też na trombicie i fujarkach, najstarsza Małgosia też
się uczy na skrzypcach, chociaż w kapeli częściej śpiewa.

FOT. ARCH. RODZINNE

(NIE)ZWYKŁE ŻYCIE

Pani Agnieszka sama uszyła synkowi góralski strój do chrztu
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KOBIETA BIZNESU

Jej amerykański sen zrealizował się w... Polsce
Rozmowa z Barbarą Edelmüller Generaux, prezesem starosądeckiej firmy BATIM – Transport Międzynarodowy i Spedycja
firmę we wszystkich projektach…
A niektórzy menadżerowie firmy
są prawie od początku rozpoczęcia działalności, czyli od 20 lat.
Najbardziej cenię w moich pracownikach, że są bardzo ambitni i
rzetelni w tym, co robią. Dyrektorem finansowym w firmie Batim jest również kobieta - Danuta Kwaśnica.

Niepracująca żona, żyjąca bardzo
wygodnie, przychodzi do męża Amerykanina, biznesmena, i oznajmia,
że chce założyć firmę transportową
o zasięgu międzynarodowym. Tworzy biznesplan, zaakceptowany przez
specjalistów. Mąż sądzi, że to chwilowy kaprys, więc spełnia zachciankę
żony – kupuje jej dwa nowe zestawy
marki Scania z naczepami Koegel. Po
latach będzie musiał przyznać, że to
była jego najgorsza inwestycja...

- Jakie były reakcje kontrahentów,
gdy po raz pierwszy prowadzili rozmowy z prezesem... kobietą?

- Nie ma Pani dość pytania o to, czy
ma uprawnienia do prowadzenia ciężarówek? Po kolejnym takim nie
chciała Pani dla świętego spokoju ich
zrobić?

- Założyłam firmę 20 lat temu,
kiedy kobiety w biznesie rzeczywiście należały do rzadkości. Na
początku prowadzenia biznesu
było mi bardzo ciężko, ale nie dlatego, że jestem kobietą, ale dlatego, że założyłam polską firmę i
kontrahenci nie byli przekonani
do jakości polskich usług. Właściwie Batim był jedną z pierwszych polskich firm, która specjalizowała się w transporcie wewnątrz Unii Europejskiej. Miałam
wizję, jak mają wyglądać usługi
transportowe na terenie Europy
Zachodniej, jaki powinien być
system komunikacji i w tym Batim stał się prekursorem. Wprowadzałam wiele nowych rozwiązań, dotąd nieznanych w transporcie międzynarodowym. Zawsze starałam się przedstawiać
klientom najlepsze rozwiązania
- to była i jest moja pasja.

- To pytanie mnie nie drażni, wręcz bawi. Odpowiadając na
nie, za każdym razem daję dowód,
że kobieta może kierować firmą
transportową, nie posiadając zawodowego prawa jazdy.
- Może nie ma Pani odpowiedniego
prawa jazdy, ale za to największą flotę ciężarówek w Polsce. To pytanie też
pewnie słyszała Pani niejednokrotnie,
niemniej co kobietę może fascynować
w transporcie?

- Prowadząc transport międzynarodowy na terenie Europy Zachodniej, zawsze fascynowało i fascynuje mnie sprostanie wysokim
wyzwaniom. Mamy szanse jeździć dla największych koncernów
i konkurować na tak ciężkim oraz
wymagającym rynku z wielkimi
graczami transportowymi.
- Twierdzi Pani, że firma transportowa
była Pani marzeniem od zawsze. Mnie
jednak trudno zrozumieć, że mała Basia chce mieć swoją firmę i to pełną
wielkich samochodów. Kiedy tak naprawdę to marzenie się skrystalizowało i jakich doświadczeń było wynikiem?

- Kiedy uczęszczałam do szkoły podstawowej, moi rodzice sami
złożyli z części dwa specjalistyczne samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem. Mogę powiedzieć, że dorastałam, obserwując, jak mama i tato budują biznes transportowy... Pamiętam mechaników w garażu i bardzo ciężko pracujących rodziców.
Oczywiście tamte czasy i styl prowadzenia biznesu nie można w
żaden sposób porównać z teraźniejszością.
Studiowałam prawo na Uniwersytecie Warszawskim i chciałam pracować w dyplomacji. Jako
studentka często wyjeżdżałam do
pracy za granicę. Poznałam mojego męża Amerykanina i mieszkaliśmy pomiędzy Londynem a Las
Vegas. Przez wiele lat prowadziłam beztroskie życie...

Barbara Edelmüller Generaux odbiera wyróżnienia w rankingu miesięcznika
Forbes „Diamenty Forbesa 2015” w kategorii firm o poziomie przychodów od
50 do 250 mln zł w województwie małopolskim
Niemniej chłonęłam wszystko,
co mogłoby zbliżyć mnie do mojego marzenia - chciałam stworzyć polską międzynarodową firmę o silnej i rozpoznawalnej
marce, która odniesie sukces w
Europie Zachodniej wśród największych koncernów. Rodzice mojego męża zdobyli jeden z
największych prywatnych kontraktów poza Stanami, budując linie telekomunikacyjne na terenie Bliskiego Wschodu. Mąż wiele
opowiadał mi o ich biznesie i tym
kontrakcie. Zawsze słuchałam z
wielkim zafascynowaniem i podziwem. Później uczestniczyłam w
wielu spotkaniach biznesowych...
- Może Pani powiedzieć, że tylko sobie
zawdzięcza to, iż dziś prowadzi właśnie jedną z największych firm transportowych w Europie?

- Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której niepracująca żona,
żyjąca bardzo wygodnie, przychodzi do męża biznesmena i oznajmia, że chce założyć firmę - transport międzynarodowy świadczący usługi na terenie Europy
Zachodniej. Przygotowałam biznesplan i trzy razy mąż go odrzucił.

Biznesplan musiał być naprawdę
bardzo dobry – sprawdzali go wysokiej klasy specjaliści, a to mnie
ekscytowało. W końcu usłyszałam: Well done Basia! Accepted...
Good luck! (Bardzo dobrze Basiu!
Zaakceptowane… Powodzenia!).
Wtedy mój mąż zainwestował w
dwa nowe zestawy marki Scania
z naczepami Koegel, które oczywiście moja firma musiała spłacić.
Po jakimś czasie dowiedziałam
się, że mąż zrobił to, aby spełnić
mój kaprys, myśląc, że nie dam
rady i już nigdy nie będę myślała o
własnym biznesie - pomimo tego,
że biznesplan był bardzo dobry…
Kiedy zaczęłam odnosić pierwsze sukcesy i poza firmą na nic
nie miałam czasu, usłyszałam od
męża, że była to jego najgorsza inwestycja w życiu...
Oczywiście muszę w tym miejscu także wspomnieć o pracownikach firmy Batim, których poziom pracy, zaangażowanie, kultura biznesowa są na pewno na
bardzo wysokim poziomie i zawsze utożsamiają się z firmą. Ponadto rozumieją oni konkurencyjny rynek i wysokie wymagania naszych klientów. Zawsze
mogę na nich liczyć i wspierają

- Oni przekonują się, że mają do
czynienia z twardym negocjatorem,
a czy Pani swoją kobiecość wykorzystuje przy rozmowach biznesowych?
Bo jednak w głównej mierze prowadzi Pani biznesy z mężczyznami.

- Transport międzynarodowy
to twardy biznes, wymagający ludzi konkretnych oraz pełnego zaangażowania. Ten biznes to również moja pasja. Klienci to widzą
i czują. Zawsze mi powtarzają: Barbara, Batim musi być najlepszy wśród najlepszych.
- Jednym słowem łamie Pani wszelkie stereotypy. Który najtrudniej
było przełamać?

- Najtrudniej było udowodnić
na początku działalności, że my,
Polacy, potrafimy konkurować
i oferować wysoką jakość usług,
a także, że jesteśmy pracowici,
rzetelni i sumienni oraz rozumiemy i szanujemy kulturę biznesową. A co więcej, potrafimy konkurować z firmami zachodnioeuropejskimi.
- Realizacja swoich marzeń wymaga
poświęceń i wielu wyrzeczeń. Z czego Pani musiała zrezygnować, zakładając własną firmę transportową?

- Przede wszystkim ze wspaniałego małżeństwa, a także beztroskiego i wygodnego życia.
- Pani firma była w powijakach, a Pani
zdecydowała się na kolejny ważny życiowy krok. Została Pani matką. Można powiedzieć dwójka dzieci naraz do
ogarnięcia. Czy zdecydowanie rozgranicza Pani życie osobiste, rodzinne od
tego, co w firmie?

- Kiedy rozpoczęłam działalność, miałam to szczęście, że część
czasu spędzałam w Londynie i mogłam odwiedzać klientów i dynamicznie rozwijać firmę. Praktycznie pracowałam całymi dniami i mogłam sobie na to pozwolić
ze względu na mój styl życia. Byłam zafascynowana nowym biznesem, pracowałam z wielką energią
i pełnym zaangażowaniem. W tym
czasie firma była dwuosobowa:
ja zajmowałam się marketingiem
i zdobywaniem kontraktów oraz
ich realizowaniem, a mój wspólnik,
brat mojej mamy Janusz Rembilas
zajmował się wszystkimi innymi
sprawami. Nasza firma posiadała
dwa własne samochody i kilkanaście spedycyjnych. Rozrastała się
bardzo szybko i wymagała całego
mojego zaangażowania i poświęcenia. Nie miałam czasu na życie
osobiste. Musiałam dokonać wyboru pomiędzy powrotem do Polski i
budowaniem firmy lub beztroskim
życiem w Stanach. To był bardzo
ciężki wybór, gdyż moje małżeństwo było bardzo udane, a z tego
związku mamy wspaniałego syna.
Ja jednak bardzo chciałam pracować, realizować moją pasję, pomysły i osiągnąć coś w życiu samodzielnie... To była najcięższa decyzja w moim życiu. Początki były
bardzo trudne, praktycznie przez
trzy lata pracowałam non stop 24
godziny i 7 dni w tygodniu. Tempo
było niesamowite. Dlatego też firma rozwijała się dynamicznie. W
jednym roku kupiliśmy 100 zestawów najnowocześniejszych ciągników marki Scania z naczepami Koegel i jednocześnie powiększyliśmy
flotę o 100 samochodów.
Prowadząc biznes, trudno jest
rozgraniczyć życie osobiste z biznesowym. Ciągłe podróże zagraniczne, spotkania wymagają poświęcenia czasu kosztem życia osobistego, rodzinnego.
Na szczęście jestem otoczona
bardzo wyrozumiałymi mężczyznami: moim synem Jeanem oraz
życiowym mężczyzną, wspaniałym, przysłowiowym Jamesem
Bondem, dla którego najważniejszy jest: honor i ojczyzna. Wspaniale się uzupełniamy i rozumiemy.
- Gdzie Pani uczyła się zarządzania,
bo pytając pracowników, jak im się
pracuje w Batimie, mówią, że panuje tu rodzinna atmosfera. Nawet teraz,
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gdy rozmawiamy, przez pokój konferencyjny pracownicy przechodzą bez
skrępowania do pomieszczenia socjalnego i wychodzą a to z kawą, a to
odgrzanym obiadkiem. Pełen luz?

- Mój mąż prowadził biznesy i
zawsze imponował mi sposób, w
jaki to robił - uważam, że był w
tym mistrzem. Wiele z tych rozwiązań wprowadziłam w mojej
firmie i czuję się z tym bardzo dobrze. Dla mnie liczy się zadowolony
pracownik i bardzo dobra atmosfera. Nie stwarzam barier pomiędzy sobą a pracownikami. Wszyscy jesteśmy wobec siebie otwarci, szczerzy, bezpośredni, życzliwi.
Pracownicy muszą przychodzić do
pracy z zadowoleniem, to ma być
ich drugi dom. Już niedługo przeprowadzimy się do nowej siedziby
i wszyscy na to czekamy…
- W tym roku Batim obchodzić będzie
jubileusz 20-lecia. Jaki jest największy sukces firmy, a co najbardziej rozczarowało?

- O czym Pani rozmawia, jeśli nie rozmawia o transporcie?

NASTĘPNY

- Pyta Pani, co lubię jeszcze
robić?

NR DTS

- Czy firma to praca i pasja zarazem?

UKAŻE SIĘ

- Jeśli mam czas, to bardzo lubię czytać. Na wakacje uwielbiam
zabierać kolekcję Johna Grishama.
Uwielbiam podróżować, poznawać nowych, ciekawych ludzi.
Mam też słabość do sztuki…

11 CZERWCA

- Jakimi kobietami według Pani są sądeczanki?

- Na pewno wspaniałymi. Ja jestem pod wrażeniem Bożenki Fryc,
która zbudowała wspaniałą szkołę opartą na metodach nauczania
i rozwoju dzieci autystycznych,
opracowanych przez najlepszych
profesorów na świecie. Kosztowało
to wiele wysiłku, pracy, zaangażowania i poświęcenia się całkowicie
temu projektowi. Miałam okazję
oglądać szkołę i mogę powiedzieć,
że wyposażenie, pomoce naukowe
i pomieszczenia, a także całe otoczenie to wysoka klasa europejska.
Dzieci promieniały radością i
wielkim zadowoleniem. Jestem
bardzo dumna z Bożenki i oby było
jak najwięcej takich kobiet i realizowanych przez nie projektów.
- Co mogłaby Pani powiedzieć, jakich
rad udzielić naszym Czytelniczkom,
które, jak Pani, mają marzenia...

- Trzeba przede wszystkim wierzyć w siebie i liczyć na siebie, nigdy się nie poddawać oraz kierować się własną intuicją, realizować swoje marzenia i pasje oraz być
odważną, konsekwentną i oczywiście ambitną. Najwięcej wymagać od siebie. Drogie Panie, mamy
pierwszą kobietę, Amerykankę,
która najlepiej zdała egzaminy i lata
na najnowocześniejszych myśliwcach wielozadaniowych Eurofighter F35; w Batimie natomiast mamy
35 kobiet za kierownicą potężnych,
24-tonowych ciężarówek jeżdżących po Europie Zachodniej, a ich
praca i umiejętności oceniane są na
bardzo wysokim poziomie.

ROZMAWIAŁA KATARZYNA GAJDOSZ

FOT. ARCH. FIRMY BATIM

- Ostatnim największym sukcesem firmy był wybór Batimu przez
DHL Deutsche Post, największego
operatora logistycznego na świecie, na strategicznego przewoźnika oraz zaproponowanie nam jazdy w barwach DHL. Zostałam zaproszona do centrali w Bonn i miałam okazję znaleźć się w najbardziej prestiżowym miejscu... w
Deutsche Tower - to zawsze z resztą było moim wielkim marzeniem,
a największą przyjemność sprawiła
mi rozmowa z dyrektorami o przyszłości transportu w Europie.
Największym rozczarowaniem i
porażką firmy Batim były toksyczne opcje. Wpadliśmy w zorganizowaną i dopracowaną pułapkę międzynarodowych banków. Nie byliśmy jedynymi ofiarami w Polsce.
Ponieśliśmy ogromne straty. Mieliśmy najlepszą grupę prawników
w Polsce i specjalistów od instrumentów finansowych. Po bardzo
ciężkich walkach, trwających pół
roku banki wybrały rozsądek nad
chciwością i udało nam się zawrzeć
umowę poza sądem i zredukowano nam zobowiązania. Chociaż i tak
ponieśliśmy milionowe straty. To
była najtrudniejsza sytuacja. Na ten
temat ukazała się wspaniała publikacja doktora Pawła Karkowskiego
pt. „Od zaufania do bankructwa”.
Doskonale opisuje w niej sytuację,

jaka miała miejsce w 2008 roku.
Polecam.

Ostatnim największym sukcesem firmy był wybór Batimu przez DHL
Deutsche Post na strategicznego przewoźnika oraz zaproponowanie jazdy w
barwach DHL.
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Czy i kiedy badać się w kierunku
boreliozy z Lyme?
Nowy Sącz ul. Lwowska 20
nowy punkt pobrań:
Nowy Sącz ul. Lwowska 68
www.diagmed.info.pl
ZDROWIE. W codziennej praktyce laboratoryjnej spotykamy się z wieloma pytaniami dotyczącymi diagnostyki boreliozy
z Lyme, czyli najbardziej rozpowszechnionej choroby przenoszonej przez kleszcze. Problem staje się coraz bardziej aktualny ze względu na wzrost temperatury
co wpływa na naturalnie zwiększoną aktywność kleszczy.
Kleszcz na skórze i co dalej….?
Jeżeli zostałeś ukłuty przez zakażonego kleszcza to po kilku dniach
lub tygodniach pojawia się rumień
wędrujący który jest jedynym swoistym objawem choroby, towarzyszyć mogą mu objawy grypopodobne. W tym stadium choroba nazywana
wczesną boreliozą miejscową- powinna być rozpoznana przez lekarza. O dalszym postępowaniu w tym o ewentualnym leczeniu również decyduje lekarz.
UWAGA:
W tym okresie nie powinno się wykonywać badań laboratoryjnych, których wynik ujemny może prowadzić do
mylnej diagnozy. Rumień wędrujący jest
zakażeniem miejscowym i przeciwciała

jeszcze są nieobecne. Zwykle pojawiają po 3-4 tygodniach od chwili jego pojawienia się.
Po okresie wczesnej boreliozy miejscowej dochodzi do zakażenia wielu narządów i układów - to stadium wczesnej boreliozy rozsianej. Pojawiają się
dolegliwości ze strony ośrodkowego
lub obwodowego układu nerwowego,
układu kostno-stawowego lub układu krążenia.
Jeżeli w ciągu kilku tygodni od chwili
zakażenia cierpisz na ból głowy, uczucie zmęczenia, przeczulice lub sztywność karku mogą być to objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie nerwu twarzowego lub innych
nerwów czaszkowych, zapalenia korzeni nerwowych - wówczas mówimy
o wczesnej neuroboreliozie.
Pamiętaj! Przeciwciała IgM i/lub IgG
mogą nie występować w tym okresie choroby, we wczesnej boreliozie z
Lyme, w przypadku ujemnych wyników badań serologicznych, badania należy powtarzać.
Po 6-8 tygodniach od wystąpienia objawów
u 100% chorych wykrywa się przeciwciała IgG.
A co ze stawami?
Jeżeli cierpisz na nawracające, krótkotrwałe (trwające tygodnie, miesiące)
bóle jednego lub kilku niesymetrycznych stawów - możliwe, że są to objawy boreliozy stawowej - aby to potwierdzić, musi zawsze być stwierdzony wysoki poziom przeciwciał klasy IgG.

Robi się bardzo poważnie...
Neuroborelioza późna występuje zwykle po około 6 miesiącach od zakażenia
- ta faza choroby zawsze jest diagnozowana przez lekarza specjalistę. W późnej neuroboreliozie, w zapaleniu mózgu i rdzenia, zapaleniu korzeni nerwowych zawsze powinny być obecne przeciwciała klasy IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym.
W późnej boreliozie z Lyme (neuroborelioza, stawowa) u wszystkich chorych obecne są przeciwciała IgG. Jeżeli w tym stadium, nawet po wcześniejszej terapii antybiotykami, występują u Ciebie przeciwciała IgM i
brak IgG – nie diagnozuje się choroby.
Mam coś na skórze, czy to możliwe, że
przez kleszcza?
Z kolei jeżeli zauważyłeś u siebie czerwone, sino-czerwone plamy na powierzchni kończyn, towarzyszy im ból,
świąd i przeczulica, może być to skórna
późna postać boreliozy. Zmiana pojawia się po kilku latach od ukłucia przez
kleszcza. Zmieniona skóra ulega stopniowo zanikowi, dochodzi do owrzodzeń,
co może prowadzić do zwichnięć w stawach. W badaniu serologicznym stwierdza się wysokie miano swoistych przeciwciał klasy IgG.
PAMIĘTAJ TO JEDYNE SŁUSZNE
POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE
1. Podstawą rozpoznania boreliozy z
Lyme są określone objawy kliniczne
rozpoznane przez lekarza klinicystę.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykrycie swoistych przeciwciał potwierdza to rozpoznanie;
Obecność samych przeciwciał, bez
objawów zakażenia, nie jest wskazaniem do leczenia;
Badanie w kierunku boreliozy
(przeciwciała IgG, IgM) metodą ELISA jest badaniem wstępnym, które
musi być potwierdzone metodą Western-blot. W każdym przypadku,
powinny być oznaczone przeciwciała obu klas;
Test Western-blot jest badaniem
potwierdzającym swoistość wyniku dodatniego lub wątpliwie dodatniego oznaczonego metodą ELISA.
Nie należy wykonywać testu Western-blot bez badania metodą ELISA, gdyż jako pojedyncze badanie
nie ma wartości diagnostycznej.
Badanie kleszcza usuniętego ze skóry pacjenta nie może być uznane
jako metoda diagnostyczna.

Należy pamiętać, że swoiste przeciwciała wykrywane są również u osób
zdrowych. W zależności od stopnia narażenia na kontakt z kleszczami odsetek
osób z przeciwciałami wynosi od 12%
w normalnej populacji (krwiodawcy)
do około 40% w grupach zwiększonego ryzyka, np. wśród leśników. Obecność samych przeciwciał, bez objawów
klinicznych, nie może być wskazaniem
do leczenia.Jeżeli masz wątpliwości dotyczące badań w kierunku boreliozy,
nasi diagności chętnie odpowiedzą na
Twoje pytania.

Podwójnie obdarowana
Przyjście na świat upragnionego dziecka, to wyjątkowa chwila, pełna wzruszeń i radości. A powitanie noworodka w
tak szczególnym dniu jak Dzień Matki, to bezcenny prezent dla każdej mamy. Szpital św. Elżbiety w Roztoce chce 26
maja uczynić jeszcze bardziej wyjątkowy, organizując akcję „Podwójnie obdarowana”.
We worek, 26 maja, każda mama, której dziecko przyjdzie na świat w tym dniu w Szpitalu św. Elżbiety otrzyma niespodziankę. - Chcemy obdarować również wszystkie mamy, które w Dzień Matki, będą przebywać na naszym oddziale położniczym a urodziły dzień wcześniej – informuje Grażyna Duda oddziałowa szpitala, dodając, że wszystkich
odwiedzających też czeka słodka niespodzianka.
W sobotę natomiast, 30 maja, placówka zaprasza wszystkie przyszłe mamy na Dzień Otwarty, podczas którego nie
tylko będą miały okazję zapoznać się z warunkami panującymi w szpitalu, ale również wykonać bezpłatne badania
(morfologia, mocz, badanie poziomu cukru oraz pomiar ciśnienia).
- Na badania zapraszamy wszystkie przyszłe mamy od godziny 8 do 9 – mówi Grażyna Duda – Zjemy słodkości,
obejrzymy szpital a finałem Dnia Otwartego będzie obdarowanie kilku przyszłych mam prezentami od naszych partnerów. Przy okazji chciałabym zaprosić mamy do kolejnego konkursu organizowanego przez nasz szpital.
Konkurs pod nazwą „Dzień Dziecka w Roztoce” rusza 1 czerwca. Skierowany jest do rodziców dzieci urodzonych od
1 do 28 czerwca 2015 w Szpitalu św. Elżbiety. Aby wziąć w nim udział należy wysłać zdjęcie swojego dziecka.
- W każdym tygodniu wyłonimy dwóch laureatów. W sumie nagrodzimy ośmioro dzieci – mówi jedna z pracownic
szpitala..., po szczegóły odsyłając na stronę internetową szpitala www.sw-elzbieta.pl i profil placówki na Facebooku.

26 maja 2015 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

NA ZDROWIE

Sezonowe owoce
i warzywa

Smacznie i niebanalnie

- Skąd pomysł na stworzenie kulinarnego bloga?
- Pomysł na stworzenie bloga powstał zupełnie spontanicznie, przy
okazji szukania skutecznego sposobu na uporządkowanie ulubionych przepisów. Na dalszym planie
była też chęć zapamiętania tego, co
przyrządziłam, z czego byłam zadowolona. Na zasadzie: - Wow! Ale mi
to wyszło!
- Założyła go Pani, będąc na studiach.
Miała Pani czas na gotowanie i eksperymentowanie z potrawami goniąc między zajęciami?
- To nie było problemem, ponieważ jeśli czegoś bardzo się chcę
i na czymś człowiekowi zależy, to
tak stara się zorganizować (przeorganizować) czas, aby podołać wyzwaniom.
- Skąd czerpała Pani kulinarne inspiracje? Bazowała Pani na tym, co robią na przykład Magda Gessler czy Modest Amaro?
- Każdy ma swoje autorytety, ale
ja kulinarne inspiracje czerpałam i
czerpię zewsząd. Począwszy od podróży, poprzez wspomnienia, rozmowy, a na książkach kończąc. Czasami inspiracją może być pewien zapach, innym razem zestawienie kolorystyczne lub fantazja. Wystarczy otworzyć się na świat i chłonąć
bodźce, jakich dostarcza.
- Kiedy blog zaczął być zauważalny w
internetowym świecie?

Blog zaczął żyć swoim
życiem, gdy ja poznałam portale zrzeszające blogerów,
na blogach których również
się udzielałam.
Wtedy autorzy
tych blogów
oraz ich czytelnicy mieli sygnał, że jest ktoś
nowy. Potem reszta rozkręciła się sama,
niczym śnieżna kula, wystarczył impuls.
- Jak udało się Pani rozpocząć współpracę ze znanymi markami jak Kamis
czy Lurpak?
- Myślę, że to pytanie należałoby
zadać przedstawicielom tych marek
(śmiech) – to oni się ze mną skontaktowali. Jeśli jednak mam spróbować na nie odpowiedzieć, sądzę,
że to przez rozpoznawalność bloga,
systematyczne jego prowadzenie,
charakterystyczny styl oraz niebanalne przepisy i atrakcyjne zdjęcia.
Dla mnie każdorazowo to wielkie
wyróżnienie i wyraz uznania, który
również świetnie motywuje do dalszych działań.

- Tytuł Kulinarnego Bloga 2011 roku był
dużym zaskoczeniem? Wiązała się z tym
zresztą cenna nagroda...
- To przede wszystkim niesamowita przygoda i mnóstwo wrażeń! Nagroda była wręcz wymarzona - pobyt w Kopenhadze i między
innymi obiad w Nomie - restauracji, która kilkukrotnie zdobyła tytuł najlepszej na świecie. To również
fantastyczni ludzie spotkani na mojej drodze, masa wspomnień i pozytywnych emocji. Na wygraną złożyła
się ciężka praca, ale też łut szczęścia.
- Zaraz po tym sukcesie zainteresowały się Panią ogólnopolskie telewizje i ogólnopolskie czasopisma?
- Tak, wtedy zaczęło być gorąco.
- Jakie potrawy możemy znaleźć na
blogu? Zauważyłam, że stara się Pani
wymyślać ekstrawaganckie dania,
sztampowe odchodzą raczej na dalszy tor...
- Na blogu znaleźć można pyszności na wszystkie okazje. Staram
się, aby prezentowane przeze mnie
potrawy były nie tylko smaczne,
ale też niebanalne. Bez względu
na stopień kulinarnego zaawansowania, każdy znajdzie tu coś dla

PRZEPIS NA LATO

siebie. Dodatkowo przepisy podzielone są również tematycznie,
aby nawigacja na stronie była jeszcze bardziej intuicyjna i przyjazna
dla czytelników.
- Czy na kulinarnym blogu da się zarobić?
- Zakładając bloga początkowo
prowadziłam go jedynie hobbystycznie, ponieważ, nie znając środowiska,
nie znałam możliwości z nim związanych. Z czasem blogi zyskały coraz
większe zaufanie jako niezależne media. Pojawiły się też pierwsze współprace, aż w końcu zaczęłam całkowicie utrzymywać się z jego prowadzenia oraz z działań okołoblogowych, do
których zaliczam między innymi zlecenia na wykonanie sesji zdjęciowych
oraz samą stylizację potraw podczas
takich sesji. Przede wszystkim jest to
jednak niezmiennie rewelacyjna zabawa i ukochana pasja wciąż napędzająca się sama.
- Plany na przyszłość?
- Staram się nie planować zbyt
wiele i działać spontanicznie, ale
wkrótce spełni się jedno z moich marzeń. I na razie koncentruję się głównie na nim...

ROZMAWIAŁA MARTA TYKA

i ogórka. Zblenduj dokładnie całość. Teraz wlej
kefir i dodaj przyprawy do smaku. Ponownie
zblenduj i już.
WIĘCEJ NA JUST MY DELICIOUS

Chłodnik z botwinki to podczas upałów jedna z
najbardziej trafionych propozycji obiadowych.
Składniki na ok. 2-4 porcje:
1 mały pęczek botwinki
1 mały pęczek rzodkiewki
1 ogórek gruntowy
ok. 500 ml kefiru
sól morska do smaku
pieprz czarny do smaku
Sposób przyrządzenia:
Liście i łodygi botwiny pokrój na mniejsze kawałki, zalej ok 3/4 szkl. wody i podgotuj przez
kilka-kilkanaście minut tak, żeby puściły sok.
Ostudź lub najlepiej schłódź w lodówce. Kiedy
całość ostygnie, dodaj do niej obrane i pokrojone na mniejsze kawałki buraczki, rzodkiewki

FOT. JUST MY DELICIOUS

KUCHNIA. Moussaka, chłodnik
z botwinki, naleśnikowy
tort z białej czekolady
i cukrem fiołkowym
czy zupa krem z selera. Takie i wiele innych pyszności znajdziecie na
kulinarnym blogu
Just My Delicious.
Jego autorką jest
PAULINA KRAJEWSKA.
Młoda sądeczanka działa w sieci od upięciu lat, na
swoim koncie ma już tytuł Kulinarnego Bloga Roku, a jej przepisy
poznała cała Polska.
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Chłodnik podałam z jajkiem na twardo,
orzeźwiającymi plasterkami świeżego ogórka i
aromatyczną bazylią.

PORADNIK DIETETYKA. Podstawą naszego funkcjonowania jest dostarczenie niezbędnych składników odżywczych do organizmu. Fundamentem
powinno być zatem prawidłowe, zdrowe odżywianie.
Jak wspominałam w poprzednim
artykule, bardzo istotny jest posiłek po wysiłku fizycznym. Powinien on być bogaty w węglowodany i białko, a ubogi w tłuszcze, ponieważ one spowalniają wchłanianie dwóch pierwszych składników.
Po treningu musimy uzupełnić ich
braki, aby odbudować ubytki glikogenu mięśniowego.
Powróćmy do racjonalnego żywienia w życiu codziennym. Rozpocznijmy od wartościowego śniadania, które dostarczy nam energii na długi i aktywny dzień. Równie ważne są kolejne posiłki. Tak naprawdę to nasze życie i typ pracy wyznacza nam możliwości ich spożywania. Wybierajmy produkty wartościowe, nieprzetworzone, bogate w składniki odżywcze. Unikajmy
potraw smażonych, produktów wysoko przetworzonych, słodyczy, alkoholu i używek. Pamiętajmy o warzywach i owocach - oczywiście w
odpowiedniej proporcji, które odkwaszają nasz organizm, pomagając
utrzymywać odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową. Nie podjadajmy! Najgorsze są błędne informacje wysyłane do organizmu. Jeżeli nauczymy się jeść regularnie, to
nasz organizm nie będzie magazynował wszystkiego, co zjemy, tylko
wykorzysta to jako energię.
W naszej codziennej kuchni wykorzystujmy produkty sezonowe.
Mamy wtedy większą pewność, że są
one świeże i bez ulepszaczy. Miesiące maj i czerwiec to czas na botwinkę, natkę pietruszki, rzodkiewkę,
ziemniaki oraz pierwsze zbiory sałaty, rukoli, cukinii, fasolki szparagowej. Wyczekiwane przez wszystkich owoce: agrest, czereśnie, truskawki, wiśnie, śliwki i porzeczki.
To najlepszy czas, aby te produkty
występowały w naszych potrawach
w dużych ilościach, naturalnie uzupełniając braki witamin i minerałów.
Na zdrowie!
MAŁGORZATA BERNADY

REKLAMA

Dzień Matki
z

Voucher upominkowy
o wartości 150zł
na zabieg spa twarzy
Placówka Oriflame
Rynek 21, STARY SĄCZ
Dla zapewnienia Pani najwyższego komfortu zabiegu prosimy o
telefoniczne ustalenie dogodnego terminu: 505 322 606
Do wykorzystania w dniach 22.05.2015-20.06.2015
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REKLAMA

Ponad 160 litrów na sekundę
czystej i zdatnej do picia wody…
Nowe zazwyczaj tworzy się w trudach.
Tak było i w przypadku budowy wodociągu i kanalizacji na Sądecczyźnie w
początkach XX wieku. Do Nowego Sącza
przyjeżdżali eksperci i badacze, którzy
szukali dla miasta najlepszego rozwiązania związanego z dostarczaniem wody
pitnej i odprowadzaniem ścieków.

Dobra woda zdrowia doda
Jak pokazuje historia Nowego Sącza, już w początkach XX wieku doskonale zdawano sobie sprawę, że
bezpieczne i stabilne zaopatrzenie
miasta w wodę to jedno z podstawowych zadań ówczesnych władz.
„Teraźniejszy brak wody i nieodpowiednia jej jakość są przyczyną
niepomyślnego stanu zdrowotnego
mieszkańców miasta. Dostarczenie
jej w wielkiej ilości, a doborowej jakości podniesie ogólny stan zdrowotny,
pozwoli używać wody obficie tak na
publiczne jak i prywatne cele, a czystość – pierwszy warunek zdrowia –
zapanuje tak zewnątrz jak i wewnątrz
domów”. To fragment ze sprawozdania Miejskiego Urzędu Budownictwa
przygotowanego w 1907 r. przez Kazimierza Górskiego, kierownika budowy wodociągu dla Nowego Sącza.
Największe w tamtych czasach
przedsięwzięcie wodno-ściekowe rodziło się w trudach i mało sprzyjających warunkach związanych między
innymi z wyborami uzupełniającymi
członków Rady Miasta. Inicjatywie nie
sprzyjała także lokalna prasa, nazywając ją wynikiem „idyotycznej [oryginalna pisownia] gospodarki burmistrza dra Barbackiego” .

Budowa magistrali wodociągowej do zbiornika w Roszkowicach

Ratunkiem wody gruntowe
Przeprowadzone badania wykazały, że region nie ma dostatecznych
zasobów wód głębinowych. Zdecydowano się, więc pozyskiwać zdatną do picia wodę z wód gruntowych,
określanych przez kierownika Kazimierza Górskiego jako „sztucznie
stworzone źródła”. W swoim opracowaniu inżynier wskazywał, że dla
zaopatrzenia Nowego Sącza konieczna jest produkcja na poziomie około
70 litrów wody na sekundę. Mieszkańcy zaczęli korzystać z inwestycji w 1912 r.
Dziś Sądeckie Wodociągi produkują w dwóch zakładach uzdatniania wody w Świniarsku oraz Starym
Sączu ponad 160 litrów wody na sekundę zapewniając bezpieczne i stabilne zaopatrzenie dla mieszkańców

regionu. W ciągu ponad stuletniej
historii przedsiębiorstwa, nastąpiła
znaczna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ostatnim czasie stało się to możliwe, dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Najnowsza inwestycja firmy to projekt pn.
„Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz i Stary Sącz”,
z której skorzysta ponad 3,5 tys. osób.

Budowa wodociągu w ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu

Jaka jakość wody?
Woda produkowana przez Spółkę Sądeckie Wodociągi spełnia najbardziej restrykcyjne normy polskie
i unijne. Jej parametry są na bieżąco badane i kontrolowane. Woda jest
czysta bakteriologicznie i jeśli jesteśmy pewni naszej instalacji wewnętrznej to można ją pić bez przegotowania, bezpośrednio z kranu.

Ekologia i edukacja

Nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody w Starym Sączu (na zdjęciu filtry
węglowe)

Spółki Sądeckie Wodociągi prowadzi programy edukacyjne. Inicjatywa Akademia Wodnika (akademiawodnika.pl) jest skierowana
do dzieci i młodzieży. Firma przekazuje najmłodszym informacje na
temat inwestycji unijnych oraz ich
wpływu na warunki naszego życia. W ramach projektów odbywają się wykłady „Szlakiem wody”
oraz wycieczki do Stacji Uzdatniania Wody w Starym Sączu i oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu. W
inicjatywie wzięło już udział około 2 tys. uczniów. W maju 2015 r.
ruszył projekt Akademia Wodnika

Stara popmownia w Świniarsku
Senior (akademiawodnika.pl/akademia-wodnika-senior/) skierowany do starszej grupy mieszkańców
Sądecczyzny.

Jak się zapisać?
Wystarczy zadzwonić pod numer
telefonu 18 414 12 53 lub napisać na
adres katarzyna.budzyn@swns.pl lub
biuro@akademiawodnika.pl

Warto wiedzieć, że sądecka
woda z kranu jest:
- średniozmineralizowana,
- o unikatowym smaku,
- wolna od wszelkich obcych
posmaków,
- o naturalnym pH.
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Więcej władzy dla kobiet

Jerzy Wideł
Z kapelusza

C

o prawda nie jest to Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale szczególny - Dzień
Matki. O ile ten pierwszy, 8 marca, mający charakter globalny, nie jest nadzwyczaj
emocjonalny, to ten drugi owszem. Bardziej empatyczny, bo kojarzy z osobą najbliższą każdemu dziecku, a przecież każdy z nas jest matczynym dzieckiem z reguły szczególnie ukochanym.
Lirycznie rzecz ujmując, matka to symbol. A jeśli matka nie zaniedbuje dzieci, rodziny, poświęca swój czas innym ludziom, to ma to szczególną
wymowę. Na zasadzie przekory nie zajmę się tutaj
matkami pracującymi w szczególnych zawodach,
takich jak choćby lekarskim, pielęgniarskim, sędziowskim, prokuratorskim czy adwokackim, ale
o matkach zajmujących się lokalną polityką.
A do tego trzeba mieć zdrowie, mocną psychikę i czego często brakuje chłopom… odwagę i
uczciwość.
Pisząc te słowa o matkach-polityczkach nieodmiennie musi być przywołana Czesława Rzadkosz, wójcina Łukowicy. To postać wręcz legendarna, zważywszy, że rządzi gminą już 33 lata.
Najpierw odebrała nominację na naczelnika gminy z rąk ówczesnego wojewody nowosądeckiego Antoniego Rączki w 1982 r., a następnie, kiedy przyszły wolne wybory regularnie była wybierana na stanowisko wójta. Ta „długowieczność”
w polityce to prawdziwy rekord Polski w kategorii matek-polityczek.

W gminie Sękowa od kilku kadencji rządzi
niepodzielnie Małgorzata Małuch. Z samorządnością lokalną związana od 25 lat.
Była wieloletnią radną, w tym radną powiatu gorlickiego i społecznym człowiekiem zarządu powiatu.
O ile w sąsiednich powiatach (gorlickim, limanowskim) można mówić o prawdziwych,
wspomnianych rekordzistkach, to w powiecie
nowosądeckim jest ich znacznie mniej. Na pierwsze miejsce matek-działających w polityce wysuwa się Małgorzata Gromala, sprawująca funkcję wójta w Podegrodziu drugą kadencję. Wyżej wspomniałem o odwadze i uczciwości, mocnej psychice kobiet w polityce, tym bardziej lokalnej. Tymi cechami wykazała się niewątpliwie
Małgorzata Gromala jesienią ubiegłego roku, kiedy to przeciwnicy polityczni prowadzili przeciwko niej wręcz plugawą, jadowitą kampanię, mającą ją zdyskredytować. Wygrała bezapelacyjnie, a
ostatnio przy oklaskach radnych uzyskała jednogłośnie i jednomyślnie absolutorium za wykonanie budżet za 2014 r.
Jednakże na palcach jednej ręki można wymienić matki-polityczki działające aktywnie w radach
powiatów gmin. Można tutaj wymienić piastujące
kiedyś czy obecnie funkcje przewodniczących rad
miasta – Małgorzatę Półchłopek w Krynicy Zdroju, Ewę Zielińską w Starym Sączu. W tej kadencji
przewodniczy Radzie Gminy w Łącku Bernadetta Wąchała–Gawełek, była długoletnia radna. Owszem są matki sołtyskami, przewodniczącymi Kół
Gospodyń Wiejskich. Ale są to prawdziwe rodzynki w chłopskim, szowinistycznym cieście.
Dlatego apeluję – więcej władzy dla kobiet, w
tym matek. Bo są po prostu mądrzejsze, gospodarniejsze! Parytety polityczne tutaj nie pomogą. A no
i najważniejsze, nie popijają gorzałki, więc w ich
głowach nie rodzą się „pijane” pomysły w przeciwieństwie do…

Nadciąga śmiertelne zderzenie galaktyk!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

O

budziłem się zlany zimnym potem. Jak podały korzystające z ciszy wyborczej media, do naszej galaktyki z ogromną prędkością iluś tam lat świetlnych na sekundę zbliża się inna galaktyka. Zdaniem naukowców dojdzie do kolizji, która będzie końcem naszej cywilizacji. Blady strach! Pomyślałem, że trzeba szybko uporządkować sprawy, obdzwonić dawno niewidzianych znajomych, że co złego to nie my, wyciągnąć z szafy lepszy garnitur oraz lakierki i generalnie być przygotowanym na rozwiązania ostateczne. Już miałem się tym wszystkim zająć, porzucając napoczęte ważne zadania produkcyjne, kiedy
coś mnie podkusiło, żeby – mimo uciekającego czasu - przeczytać naukową teorię zderzenia do końca. Czytanie tekstu do końca nie jest takie oczywiste, bowiem tzw. dynamizm naszych czasów sprawia, że mało kto ma dzisiaj wolnych pięć sekund, by
doczytać do końca choćby smsa. No więc ja doczytałem. Jak obliczono, mimo ogromnej prędkości pędzącej galaktyki, do zderzenia dojdzie za około dwa
miliony lat. Luzik. Czyli nie muszę się aż tak spieszyć
z tymi porządkami, choć przy okazji zarysowującej
się wizji końca wszystkiego (jak mawiał kandydat
Kononowicz: nie będzie niczego) kilka niezałatwionych spraw zaświeciło mi się na czerwono. Pierwsza z brzegu: w radio – choć chyba ładniej brzmi „w
radiu” – właśnie przestrzegano, że od prezentów
pierwszokomunijnych należy zapłacić podatek i nawet zacytowano listę obowiązujących stawek. Struchlałem, bo przypomniało mi się, że nie dopełniłem

tego obowiązku i nie odpaliłem nic fiskusowi za mój
komunijny rower. Był to czerwony składak marki
Czajka z dynamem i dzwonkiem, który służyć mógł
do różnych celów, tylko nie do dzwonienia. Nie pamiętam też dokładnie, jak socjalistyczny przemysł
rowerowy uzasadniał masową produkcję składaków właśnie, które po przekręceniu zacisku w ramie, składały się na pół. Ponoć dzięki temu miały zajmować mniej miejsca w maleńkich piwnicach
i na balkonach blokowisk, ale według mnie po złożeniu zajmowały akurat tego miejsca więcej niż rozłożone. Nieważne. Pewne jest natomiast, że od prezentu podatku nie odprowadziłem i choć od tego
momentu minęło- jak jeden dzień- jakieś milion lat
świetlnych, to zapisałem sobie to po stronie spraw
niezałatwionych.
Maj to jednak nie tylko pierwsze komunie, ale
również słynny literacki konkurs dla młodzieży o
Pióro Splotu. Na zaproszenie organizatorów od kilku lat mam zaszczyt zasiadać w jury tego konkursu, dzięki czemu zawsze w maju poziom mojego samopoczucia wyraźnie wzrasta. Ale nie dlatego, że
jestem członkiem ważnego jury, a dlatego, że ląduje przede mną kilka kilogramów tekstów autorstwa
młodych ludzi. Na krótko wraca wtedy do mnie nadzieja, że słowo pisane – wbrew przepowiedniom
– nie umrze tak szybko, nie czekając nawet na zderzenie z nadciągającą kolizyjną galaktyką. No więc
w maju na chwilę wraca nadzieja, że jednak młodzi,
określani przez badaczy jako nadchodzące pokolenie wtórnego analfabetyzmu i nie potrafiące skupić
się na tekście dłuższym niż 160 znaków, nie są całkiem straceni. Na chwilę wraca nadzieja, że za mojego życia ciągle będzie dla kogo pisać, bo ktoś będzie chciał czytać, skoro sam bawi się słowem. Pewnie stracę tę nadzieję w okolicach lipca, kiedy znów
podane zostaną statystyki mówiące, że przeciętny
Polak nie przeczytał w ciągu roku ani jednej książki. Póki co jednak odsyłam do dts24.pl, gdzie można
najlepszych autorów Pióra Splotu poczytać, zanim
odniechce im się iść tą drogą.

Burmistrz Bobowej i Stowarzyszenie Gryf
zapraszają na

Dni Bobowej
z kulturą żydowską
"Szalom 2015"
Bobowa 07.06.2015 r.

¾ 17:00 Oficjalne otwarcie Dni Bobowej w synagodze
połączone z wykładem o kulturze żydowskiej

¾ Wystawa pamiątek pożydowskich
¾ 19:00 Koncert zespołu "Neoklez"

Patronat medialny:

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
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REKLAMA

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Teraz pakujemy więcej na wakacje!

Kupujesz. Zyskujesz!
Za każde wydane
na akcesoria*

WARTO

500 zł, otrzymasz 50 zł

DSC-RX100

1 699
ł

zł

z
0
5
1

*

ria

o
ces
a ak

n

CASH
BACK

Zaawansowany aparat
z dużym przetwornikiem obrazu

Rozdzielczość

Zoom optyczny

Obiektyw

Ekran LCD

20.2

3.6x

F1,8

3.0”

1 549

Kamera Action Cam.
Imponująca stabilizacja
obrazu SteadyShot™

zł

HDR-AS200VR
zestaw
z pilotem live-view

Pilot z podglądem na żywo

zł
0
15

*
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a ak

n

CASH
BACK

Odporna na wodę, mróz i kurz**
Zaawansowany stabilizator SteadyShot
Szerokokątny (170°) obiektyw Zeiss® Tessar

1 699

zł

HDR-AS200VB
zestaw na rower
z pilotem live-view

Tryb nagrywania 240 klatek/s • zapis fotografii 8,8 Mpx
** z dostarczoną obudową SPK-AS2

Odwiedź salon Sony Centre:

sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
* Promocja „Kupujesz. Zyskujesz!”obowiązuje w dniach 15.05–07.06.2015 r. na wybrane modele aparatów i kamer.
Zwrot (wartość „cashback”) na akcesoria do wykorzystania w dniu zakupu. Regulamin dostępny w salonach.
„Sony”, „Cyber-shot” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation. Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy.
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