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J U B I L E U S Z . Spółdzielnia
Pracy „Muszynianka” świętuje właśnie swoje 60-lecie.
Historia tego, co wydarzyło
się w zakładzie w ostatnich
latach, to świetny materiał
na opowieść, jak ze spółdzielni jakich wiele działało
w każdej gminie, stać się liderem zbierającym najważniejsze nagrody w Polsce. Na
zdjęciu prezes Maria Janas.
J

STR. A-D

Pierś kurczaka na śniadanie
DT S PAT R O N U J E .
– Strongman to drogi
sport – mówi Tomasz
Zaczyk z Frycowej.
Miesięcznie wydaje
na jedzenie 5–6 tys.
zł. Dziennie pochłania 5–10 tys. kalorii.
10 lat temu rozpoczął
treningi na siłowni,
trzy lata temu tradycyjne ciężary zamienił
na 160–kilogramowe
walizki, 400–kg yoki,
430–kg zegary i…
18–tonowe ciężarówki. Od roku startuje
w zawodach strongmanów. W sobotę (11
czerwca) o godz. 16
będzie go można zobaczyć wśród sław tej
dyscypliny podczas
zawodów na stadionie
w Nawojowej.
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J Str. 4

Plagiat czy nieporozumienie?
WA Ż N Y T E M AT. Czy Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki popełniła plagiat, przygotowując projekt SPIN we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim? O tym ma rozstrzygnąć prokuratura powiadomiona przez UM. Stanowisko FREN (STR. 3) i rozmowa z jej byłym
prezesem Krzysztofem Pawłowskim.
J STR.

6

Zioła wymagają celebry
STYL ŻYCIA. Elżbieta Zając-Zbrożek, artystka-rzeźbiarka z Szyku,
wie o ziołach prawie wszystko i opowiada o tym Czytelnikom DTS.
J STR. 7

Dobrze mi z tym, co mam
G O Ś C I N N Y N OW Y S ĄC Z . Dlaczego obcokrajowy chcą żyć w naszym
mieście? Opowiada o tym nasz nowy cykl, w którym Belg Bruno Vastmans mówi m.in. o tym, jak zakochał się w sądeczance.
J STR. 8

Z córką na zgrupowaniu
KO B I E TA I S P O R T. Dlaczego Beata Małek–Leśnik nie chciała się dać
bić po głowie za 400 zł miesięcznie? Wywiad z sądecką bokserką.
J STR. 14

Karnet nie tylko kulturalny
Na koniec tygodnia

J STR. 2
R

Dobra Twarz Sądecczyzny

J

STR. 12

J

STR. 16
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Centrum Medyczne „Batorego” 33-300 Nowy SÈcz, Al. Batorego Nr 77, Tel. 018 442 00 06, www.cmbatorego.pl
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
¥WIADCZENIA WbZAKRESIE POZ
(PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)
f
8 Lekarzy internistów
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne
(chorób ukïadu krÈĝenia, aka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne
ibwizyty domowe

PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
f
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej
f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
f
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna
f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
f
Pracownia Analityczna
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna
f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równieĝ
PoradniÚ Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓPRACY.
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Z drugiej strony
Tydzień w kalendarzu

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Jest już za późno

Z

nowu – niestety – będzie o Koncepcji Przestrzennej Zagospodarowania Kraju 2030. Kilka tygodni temu
zrobiło się o problemie głośno, kiedy okazało się, że według tej koncepcji Nowy Sącz
został zakwalifikowany do kategorii C polskich miast i uznany za stolicę wiejskiego
regionu. Pikanterii sprawie dodawał fakt,
iż o istnieniu dokumentu samorządowcy dowiedzieli się od… internautów, którzy wygrzebali go gdzieś w sieci. Na Sądecczyźnie zawrzało od świętego oburzenia,
a wójtowie i burmistrzowie zapowiedzieli marsz na Warszawę, by wybić z głowy
ministerialnym urzędnikom umieszczanie Nowego Sącza w III lidze, zwanej kiedyś okręgówką. Chwalebne jest to pospolite ruszenie, ale wygląda na to, że szkoda
pieniędzy na benzynę do Warszawy, bo na
zmiany jest już za późno. Najpierw za późno dotarło do samorządowców, że można
zgłaszać propozycje zmian do Koncepcji,
a teraz za późno dociera do nich (prawdopodobnie właśnie w tym momencie),
że sprawa jest już przegrana. Właśnie internauci znaleźli kolejny dokument – stanowisko Państwowej Rady Gospodarki
Przestrzennej z 30 maja, która chwali tak
znienawidzoną na Sądecczyźnie Koncepcję
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030 i rekomenduje Radzie Ministrów jak
najszybsze jej przyjęcie! Mówiąc prościej
– jest już po herbacie u pani minister rozwoju regionalnego. Do Warszawy możemy
pojechać już tylko na wycieczkę, bowiem
dokument podpisany przez prof. Bogdana Neya naszpikowany jest licznymi komplementami pod adresem KPZK i trudno wyobrazić sobie, by ktoś chciał teraz coś
w nim zmieniać, tylko dlatego, że nam się
on nie podoba. Jedyne co teraz możemy, to
trochę sobie podyskutować, dlaczego najważniejsi decydenci w regionie o istotnych
dla nas sprawach dowiadują się od przytomnych internautów, zamiast sami być
źródłem takich informacji? Na to pytanie nie ma gotowej odpowiedzi, choć może
się np. okazać, że im więcej mamy urzędników, tym mniej oni wiedzą, co ważnego
dla nas dzieje się w jakichś ministerstwach.
Urzędnicy co prawda zostali właśnie wysłani na korepetycje do Akademii Samorządowej, ale żeby w przyszłości nie zaskakiwały nas takie sytuacje, najprościej
będzie wnioskować o likwidację ministerstwa, które robi nam jakieś kuku.

9 C Z E R WC A ( 1 5 7 2 ) Zygmunt
August nadał Grybowowi prawa do dwóch jarmarków przypadających na dzień Narodzenia
Najświętszej Marii Panny (8 listopada) i w czwartą niedzielę
Wielkiego Postu.
1 0 C Z E R WC A ( 1 9 3 7 ) ks. dziekan Józef Stabrawa z Mszany
Dolnej złożył interpelację w limanowskim Wydziale Powiatowym w sprawie „przestrzegania
otwarcia szynków, które zakłócały spokój publiczny w porze
letniskowej i sprzyjały w późnych
porach szerzeniu się socjalizmu”.
( 2003 ) zmarł Józef Plechta,
profesor limanowskiego Liceum
Pedagogicznego i Zespołu Szkół
Samochodowych w Nowym Sączu. Historyk, autor książek oraz
licznych publikacji w „Roczniku
Sądeckim”. Honorowy obywatel
Rytra. Ur. W 1923 r.
1 1 C Z E R WC A ( 1 9 0 5 ) w Nowym
Sączu rozpoczął się dwudniowy II Okręgowy Zlot Gniazd „Sokoła”, o którym ówczesna prasa
pisała, iż „wypadł pod każdym względem nadzwyczajnie
pomyślnie”.
1 2 C Z E R WC A ( 1 9 4 0 ) w Rdziostowie Niemcy dokonali pierwszej egzekucji ludności cywilnej
z terenu Sądecczyzny. Do stycznia 1945 r. w miejscowości tej
okupant zamordował około 2500
osób.
( 2001 ) blisko tysiąc osób w sądeckich Zakładach Naprawczych
Taboru Kolejowego rozpoczęło
strajk protestując przeciwko zapowiadanym zwolnieniem 600
osób, czyli niemal jednej trzeciej załogi.
1 3 C Z E R WC A ( 1 4 6 7 ) dokument
wydany przez Kazimierza Jagiellończyka wymienia po raz pierwszy w historii stanowisko burmistrza Nowego Sącza.
1 4 C Z E R WC A ( 1 9 9 2 ) dekretem papieża Jana Pawła II kościół pw. św. Małgorzaty został
podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej.
1 5 C Z E R WC A ( 1 9 3 4 ) w wyniku zamachu ukraińskich nacjonalistów został śmiertelnie postrzelony płk Bronisław Pieracki,
minister spraw wewnętrznych,
zwolennik ugody polsko–ukraińskiej. Pieracki urodził się w Gorlicach, był uczniem I Gimnazjum
w Nowym Sączu.
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Pierś kurczaka na śniadanie
DT S PAT R O N U J E . – Strongman to
drogi sport – mówi Tomasz Zaczyk
z Frycowej. Miesięcznie na jedzenie wydaje 5–6 tys. zł. Dziennie pochłania
5–10 tys. kalorii.
10 lat temu rozpoczął treningi na siłowni, trzy lata temu tradycyjne ciężary zamienił na 160–kilogramowe
walizki, 400–kg yoki (patrz zdjęcie
obok), 430–kg zegary i… 18–tonowe
ciężarówki. Od roku startuje w zawodach strongmanów.
– Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc i zaangażowanie innych. Wójt Nawojowej udostępnił
salę, w której młodzi mogą trenować, a sponsor – Biuro Nieruchomości „Imperium” – zakupił odpowiedni sprzęt – opowiada Tomek.
We Frycowej już około 20 chłopców zaraziło się tym sportem. Ale,
aby osiągnąć mistrzostwo, droga
daleka.
– Dziś bez odpowiedniego zaplecza, pomocy sponsorów, trudno
się przebić – mówi 26–letni strongman. Przyznaje, że to droga zabawa.
Na jedzenie miesięcznie trzeba wydać 5–6 tys. zł.
– Nie oszukujmy się, dziś żeby
osiągnąć wynik, trzeba zażywać
różnego typu odżywki. I to one najwięcej kosztują – mówi Zaczyk. Jego
dzienne posiłki też do tanich nie należą. Na śniadania zjada pierś z kurczaka, jakąś surówkę, drugie śniadanie wygląda podobnie. – Właściwie
wszystkie posiłki składają się z mięsa, ryb. Podstawą mojej diety jest
białko. Chleba z wędliną nie jem,
bo po prostu nie lubię – mówi siłacz. – A mleko, płatki traktuję jako
przystawkę.
Z wykształcenia jest stolarzem.
Porzucił jednak pracę, by zawodowo
zająć się sportem. Ćwiczy co najmniej
cztery godzinny dziennie. Jego trenerem był Tomasz Kowal. Współpraca
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między nimi się nie ułożyła i teraz
dwa razy w tygodniu młody strongman jeździ do Nowego Targu, by nabierać sił pod okiem Roberta Nemsia.
Zanim zaczął startować w zawodach,
ważył 90 kg, teraz osiągnął masę ponad 120 kg i bierze na klatę 220 kg,
w martwym ciągu – 320, w przysiadzie – 300.
– Na pierwszych zawodach
w 2010 r. w Międzyzdrojach u boku
najsławniejszych strongmanów
w Polsce z moją wagą 100 kg wyglądałem jak chłopczyk – opowiada.
– Mimo to w kilku konkurencjach
pokonałem mistrza Polski.
Osiągnięcie tytułu najsilniejszego Polaka to jego cel na najbliższy
czas. Chciałby też dostać się na prestiżowe zawody strongmanów w Stanach Zjednoczonych – Arnold Classic, organizowanych przez Arnolda
Schwarzeneggera. Póki co wprawia
się w boju na pokazach i innych zawodach. Najbliższy z jego udziałem
odbędzie się w sobotę (11 czerwca).
Będzie to pierwsza tego typu impreza

w Nowym Sączu. Jej organizatorzy
i sponsorzy – Biuro Nieruchomości
„Imperium” – chcą, aby odbywała się cyklicznie. Na stadionie w Nawojowej o godz. 16 najsławniejsi polscy strongmeni: Andrzej Zieleniecki,
Robert Nemś, Robert Cyrwus, dadzą
pokaz swoich umiejętności, bez problemu podnosząc na przykład… samochód na platformie.
– Chcemy dać również szansę
wszystkim innym, którzy trenują, ale z uwagi na „brak nazwiska”
nie mają szans się wybić. Dla nich
zorganizujemy zawody. Planujemy
również konkursy dla dzieci – zapowiadają sponsorzy. Już dziś zapraszają
nie tylko na pokaz, ale i wielką imprezę podczas Agropromocji w Nawojowej. – To już będą europejskie zawody strongmanów. Mamy nadzieję, że
na stałe zagoszczą w kalendarzu sądeckich imprez – dodają organizatorzy. Pokazowi Zawodowców Strongman w Nawojowej patronuje „Dobry
Tygodnik Sądecki”.
(POW)

A

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA
GABINETY
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny,
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny,
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieciħcy,
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

„ Z D R O W I E ‘’
33-300 Nowy SČcz,
ul. _niadeckich 4
tel. 18 443 81 58,
fax 18 440 89 58

PRACOWNIE
f
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
f
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA
(leczenie krħgosųupa i stawów)
f
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczyŷ,
plam, przebarwieŷ, znamion, kurzajek, zmarszczek)
f
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nadǏerki, naczynia
f
ANALITYKA OGÓLNA

Przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(niektóre procedury refundowane przez NFZ)
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Informacje

Projekt, który odbije się czkawką
– Nie popełniliśmy plagiatu – twierdzą przedstawiciele Fundacji Rozwoju
Edukacji i Nauki, którzy na wczorajszej konferencji prasowej w WSB–NLU
w Nowym Sączu zdali sprawozdanie
ze swej dotychczasowej działalności.
Spotkanie rozpoczął rektor sądeckiej uczelni Krzysztof Pawłowski,
który do lutego sprawował funkcję prezesa Fundacji. Przeczytał
oświadczenie wyjaśniające jego
rezygnację ze stanowiska. Powodem było przejęcie obowiązków
rektora WSB–NLU. – To praca nie

na 12 godzin, ale na pełny zegar.
Nie mogłem sobie na to pozwolić,
chcąc sumiennie kierować szkołą
– stwierdził Pawłowski. Dodał jednocześnie, że afera medialna wokół
Fundacji nie wpłynie na jego decyzję, by nadal popierać projekt SPIN.
Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski w Krakowie dopatrzył
się znamion plagiatu w działaniach
Fundacji przy realizacji zadania.
– Plagiat jest wtedy, gdy ktoś
podpisuje się nie pod swoim dziełem – mówił Robert Gmaj, pełnomocnik FREN. Twierdzi, że

Dbam o zdrowie
Urząd Miasta Nowego Sącza organizuje dla mieszkańców miasta program
profilaktyczny po 50. roku życia.
W ramach badań podstawowych
oznaczony zostanie poziom glukozy, kreatyniny, sodu i potasu we krwi
oraz wykonany zostanie pomiar wagi
ciała, ciśnienia krwi, obwodu brzucha. Wyniki zostaną przeanalizowane przez lekarza, a dla osób z podwyższonym ciśnieniem i zagrożonych
cukrzycą lub otyłością przewidziane
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Fundacja przekazała swojemu liderowi, Urzędowi Marszałkowskiemu, jedynie robocze materiały. – Na
ich podstawie sformułowano zawiadomienie do prokuratury. To
szokujące działanie – dodaje.
Zapytany, dlaczego nagle Urząd
Marszałkowski, który chwalił się
realizacją innowacyjnego projektu,
podaje swojego partnera do prokuratury, odpowiedział: – Wpływ na
to mogła mieć czkawka budżetowa. Wiadomo bowiem, że urząd
rozlicza się 31 grudnia ze wszystkich swoich projektów unijnych.

My podpisaliśmy umowę partnerską w listopadzie 2010. Być może
powodem była chęć wykazania
się dobrym wynikiem w zdobywaniu środków unijnych – spekuluje koordynator FREN. Nie wyklucza, że UM dąży do „pozbycia”
się „niepotrzebnego już partnera”. – Wszystko to jednak pozostaje w fazie przypuszczeń – mówił.
– O wszystkim dowiedzieliśmy
się z mediów, które podały również, że nie tylko nas, ale i pięciu innych partnerów Urząd Marszałkowski podał do prokuratury.

Szczegółów tych spraw jednak nie
znam – dodał Jacek Kosiec, koordynator merytoryczny projektu SPIN.
Bez względu na przebieg sprawy
Fundacja nie zamierza rezygnować
z realizacji zadania. W maju przekazała UM efekt swoich prac, z pełną bibliografią. – O żadnym plagiacie mowy być nie może – twierdzi
Gmaj i dodaje: – Nie dopuścimy do
sytuacji, aby z naszej winy projekt
nie został ukończony.
(EDU)

Wywiad z rektorem Krzysztofem
Pawłowskim – str. 6.

SMS
są w ramach programu konsultacje
lek. specjalisty i dietetyka.
Badania prowadzone będą do dnia
30 czerwca od poniedziałku do piątku w godz. 8 -10 w Punkcie Pobrań
Laboratorium DIAGMED zlokalizowanym w przychodni NZOZ Remedium
w Nowym Sączu przy ul. Żółkiewskiego 10 (II piętro). Na badania prosimy
przychodzić na czczo.
Rejestracja telefoniczna pod nr:
(18) 443 78 94.

Historia zatoczyła krąg
Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało, że nie zwróci Pałacu
w Nawojowej potomkom rodu Stadnickich. To iście kuriozalna decyzja, zważywszy na fakt, że ani funkcjonujący tam
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ani władze powiatu i gminy nie są zainteresowane utrzymaniem obecnego status
quo. Powód jest prosty – brak środków na bieżące utrzymanie i remonty tego jakby nie patrzeć zabytkowego obiektu,
jawiącego się dziś niczym architektoniczna perełka. Ponadto, co warto podkreślić, ludowi samorządowcy uważają, iż

bezprawnie odebrany przez komunistów kompleks parkowo
– pałacowy powinien wrócić do prawowitych spadkobierców. Cieszy nasza mądrość i dojrzałość, przewyższająca po
wielokroć kompletnie niezrozumiały upór urzędasów z Warszawki, którzy jak zawsze wszystko wiedzą lepiej, a nawet
najlepiej. Warto tylko przypomnieć, że Adam hrabia Stadnicki
wszystkim chłopom ze swoich włości, którzy ruszali bić bolszewika w 1920 roku, za ich krew i blizny ofiarował nadziały
własnej ziemi. Dziś historia zatoczyła swój krąg. Panie Wójcie!
Panie Starosto! Czapki z głów przed wami!
(JARO )

A

OSTEOPOROZA

• BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:
KRÔGOSUP, BIODRO-SZYJKA
KOùCI UDOWEJ

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

DIAGNOSTYKA:

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• USG,
– tarczyca, jama brzuszna,
sutek, stawy, jĝdra,
Ūlinianki, wĸzŕy chŕonne
• USG naczyŘ
– COLLOR DOPPLER
• HOLTER EKG
• EKG
• KTG
• CYTOLOGIA
• PERYMETR – badanie
pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

• Okulistyka m.in.
ZAÆMA, gradówka,
skrzydlik, plastyka powieki,
kĸpki, sondowanie
i}pŕukanie kanalików ŕzowych

Chorób Metabolicznych
Endokrynologiczna
Osteoporozy
Chorób wewnĸtrznych
Kardiologiczna
Okulistyczna
Ginekologiczno-Poŕoƅnicza
Laryngologiczna
Neurologiczna
Reumatologiczna
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Chirurgii Naczyniowej
Medycyny Pracy

NZOZ „OSTEODEX”
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy
i Chorób Kostno-Stawowych
ul. Grunwaldzka 62, 33-300 NOWY SßCZ
tel. 18 547-51-62, fax 18 547-51-63
osteodex@op. pl, www.osteodex.pl

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

• Chirurgia Ogólna m.in.
przepuklina, kaszak,
wŕókniak, tŕuszczak,
guzki piersi, ƅylaki odbytu,
biopsja mamotomiczna
• Chirurgia Naczyniowa m.in.
ƅylaki koŘczyn dolnych
metoda tradycyjna
i}laserowa
• Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna m.in.
ARTROSKOPIA, cieŪŘ
kanaŕu nadgarstka, haluks,
usuniĸcie zespolenia,
wrastajĝcy paznokieġ

Sklep Medyczny M O N I M E D Nowy Sacz ul. ¾ywiecka 36
oferuje sprzÙt i wyroby medyczne dla klientów indywidualnych,
instytucji i gabinetów lekarskich:

• korektory postawy, stabilizatory, ksztaŕtki rehabilitacyjne
• artykuŕy przeciwƅylakowe, bezuciskowe,
• wkŕadki ortopedyczne, podpiĸtki, kliny na halluksy,
• sprzĸt toaletowy do pielĸgnacji osób leƅĝcych,
• wyroby przeciwodleƅynowe,
• podkŕady nieprzemakalne, wkŕadki urologiczne,
• taŪmy do ġwiczeŘ, piŕki, drabinki,
• poduszki ortopedyczne i herbaciane,
• nawilƅacze powietrza, inhalatory,
• zaopatrzenie gabinetów lekarskich
• jednorazowy sprzĸt medyczny

Sklep czynny od poniedziaku – piƅtku, w godzinach 10-17.
Zapraszamy równieŤ do zakupów w naszym sklepie internetowym:
www.monimed.pl
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Informacje

Pierwszy krok
do świata mody

Nad rzeką, której nie ma

KO N K U R S . Natalia Dobosz interesuje się modą. Ogląda pokazy i wierzy, że kiedyś uda się jej wystąpić
na wybiegu. Udział w naszym konkursie na Dobrą Twarz Sądecczyzny może przybliżyć ją do tego celu.
Organizujemy go wraz z krakowską
agencją Rores Models.
Kandydatka jest uczennicą Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu,
przewodniczącą samorządu szkolnego i walentynkową miss. Sukcesy osiąga również na polu sportowym – w biegach przełajowych.
Dobrze się uczy i rozwija swoje zainteresowania również poza szkołą. Uczestniczy w dodatkowych
zajęciach artystycznych, matematycznych i z języka angielskiego.
– Umiejętności językowe są
dziś bardzo ważne – mówi Natalia.
Ponadto interesuje się światem
mody. Uwielbia oglądać pokazy mody i marzy, by wystąpić na
wybiegu. Może liczyć na wsparcie koleżanek, które mocno ją dopingują. Z kolei Natalia dopinguje
je w różnych inicjatywach, które
podejmują. Szczególnie aktywnie
włącza się w pomoc przy akcjach
charytatywnych. Ostatnio sprzedawała kartki świąteczne na cele
dobroczynne.
Lubi spędzać czas ze swoimi
przyjaciółmi. Często wychodzi
z nimi do kina, na zakupy czy
słucha muzyki – reggae lub pop.
Jej zdaniem młodzież Sądecczyzny
jest ambitna i odważnie dąży do
wyznaczonego celu. – Choć można spotkać i takich, którzy swoim zachowaniem drażnią otoczenie – dodaje Natalia.

UWIERZ W SIEBIE
I PRZYŚLIJ SWOJE
ZGŁOSZENIE!

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

P
ULUBIONE:
potrawa – rosół z kurczaka; napój – „Piwniczanka”; sportowiec – Justyna Kowalczyk; polityk – Donald Tusk; aktor
– Piotr Adamczyk; pisarz (poeta) – Henryk Sienkiewicz; piosenkarz – Grubson; książka
– „Kwiat pustyni”; film – „Titanic”; samochód – opel vectra; kraj – Chorwacja; miasto
– Nowy Sącz; autorytet moralny – mama.

Pochlebnie wyraża się o działaniach władz miasta na rzecz
mieszkańców. – Nowe drogi, wyremontowany ośrodek kultury,
piękne otoczenie – to też może
zachęcić turystów do przyjazdu do Nowego Sącza – uważa
kandydatka.
W mieście brakuje jednak
schroniska dla zwierząt i temu
chciałaby w przyszłości zaradzić.
(URO)

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

R

E

K

L

A

M

ewnie jak wielu pamiętam Gorzków
z czasów swego dzieciństwa. Taki nasz
utracony szczenięcy raj, zatopiony wśród zagajników,
leśnych ścieżyn i kryjówek.
Często wdrapywaliśmy się
na szczyt urwistych skałek,
by odwiedzić tajemniczą żołnierską mogiłę. Była częścią
legendy o wojennym bohaterstwie i bratniej zdradzie.
Na 7 lub 9 basen, które z racji swych rozmiarów i głębokości cieszyły się największą
popularnością, jechało się linią nr 14 aż do samego końca, w rejon dzisiejszej hali
targowej. W szczerym pustkowiu stało parę magazynów WPHW. To był jedyny
ślad cywilizacji. Dokoła rozciągały się łany uprawnych
pól, w niebo sterczały tyczki z pnączami grochu. Gdzieś
w oddali majaczyły sylwetki trawiastych przeżuwaczy.
Czasem spragnionych ochłody przybyszów obszczekał pilnujący dobytku burek.
Polny dukt, przechodzący
w kamienistą drogę, wytyczał cel wyprawy. Dalej była
już tylko błogość. Bajeczną ciszę i spokój przerywały koncerty, dopraszających
się słuchaczy świerszczy.
No i jeszcze ten kojący szum
wody. Jej czysty zapach,

mieszał się z wonią wyzierających spod kolorowych koców i ręczników ziół, które wabiły niezliczone ilości
motyli, trzmieli i wszelkiego
owada. Moda na małe tranzystorowe radyjka sprawiała, że
co najwyżej gdzieś w oddali „Odpływały kawiarenki”.
Poza tym żadnego gra–chamstwa. Czasem te sielankowo–
wiejskie klimaty zakłócał swą
pyrkającą WSK–ą lodziarz,
który przemierzał nadbrzeża
Kamienicy od mostu wiszącego aż po Jamnicę. Jego objuczony dwoma termosami
motor słychać było już z daleka. Jak tylko się pojawiał,
gromady dzieciaków szczelnie oblepiały pana w białej
furażerce. Nie zapomnę tych
lodów nigdy. Były takie na
patyczku, zawinięte w pergaminową bibułkę. W gorącym
słońcu miejscowego tropiku
jawiły się niczym orzeźwiające spełnienie. Wciąż przed
oczami mam popisy skoczków, wywijających iście małpie salta, byle tylko zaskarbić uwagę znużonych upalną
monotonią plażowiczek. Do
ulubionych rozrywek starych i młodych należało łapanie skaczących na wodospadzie rybek. Wracaliśmy
na przystanek tą samą wyboistą dróżką, bo o żadnej obwodnicy nawet się wówczas nie śniło. Potem minęły
lata, a za nimi dekady. Wraz
z nimi odpłynął tamten dziki świat. Lubię wraz ze swoją rodziną poszwędać się nad
Kamyrdołem. Niestety z trudem odnajduję zarys obrazu z dziecięcej krainy. Choć
ponoć należę do ludzi sentymentalnych, nie wiem, czy
coś zachęciłoby mnie do wyłożenia się nad jej brzegiem.
Nie ma już pszenicznych łąk

i pachnącego ziela. Nie ma
lodziarza na terkoczącej
WSC–e. Z dawnych wodospadów zostały tylko sterczące żelbetonowe kikuty,
a wyregulowana rzeka dawno odstraszyła rybne ławice.
Coraz trudniej usłyszeć śpiewające ptaki. Miasto–Masa–
Maszyna to credo futurystycznej awangardy sprzed
prawie 100 lat. Prorocze niestety. Aglomeracja wchłonie
wszystko. Jest jak technologiczna gąbka, a raczej drapieżny jamochłon. Ci, którzy kiedyś z dumą i satysfakcją
mówili, że mieszkają na obrzeżach, a źródlaną wodę czerpią z ogrodowych studni, dziś
mimowolnie stali się lokatorami „city”, otoczeni przez osiedla, stacje benzynowe, hipermarkety i Bóg wie co jeszcze.
Z trudem przychodzi im zrozumieć, jak mogło do tego
dojść tak szybko, tak niespodziewanie, tak niewytłumaczalnie nagle. O paradoksie, lada moment nasz skansen
może się znaleźć w geograficznym centrum miasta. Wówczas nie pozostanie nam nic
innego jak naściemniać turystom, że owe domostwa to
przedwieczna osada zwana Kamienicą, wokół której powstał
i rozrósł się Nowy Sącz. Myślę,
że w zapętlonym i ślepo gnającym do przodu świecie teoria obroni się bardziej niźli legenda o smoku wawelskim
i Wandzie. Być może zamarzy
się nam wówczas naftalinowy
świat zaklęty w starych chałupach, którego rytm wyznaczały cztery pory roku, wschody i zachody księżyca, przyloty
i odloty ptaków, a nie otwarte non stop sklepy czy galerie. Wszak marzenia nic nie
kosztują. Nawet jeśli się marzy
24 godziny na dobę.

A

pomiar
wycena
montaŪ
transport

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

WYSOKIE
R A B AT Y
jubileuszowe

Nowy Sącz

Stolarka
aluminiowa i PCV

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

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

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55
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Smaki Mistrza Świata

Kiedy na początku lat 90. Polacy wyjechali na międzynarodowy konkurs cukierników, stwierdzono, że potrzebują 50 lat, by
dogonić światową czołówkę. Nie
minęło 12, a Polska została mistrzem świata w cukiernictwie.
Tytuł zdobył ROBERT WOŁCZAŃSKI,
którego wyroby od niedawna można dostać w Nowym Sączu, w Centrum Handlowym Gołąbkowice.
O tym, by zostać cukiernikiem
zamarzył już w dzieciństwie. W wieku 6 lat z pomocą mamy upiekł
pierwsze ciasto – kremówkę. Po
ukończeniu szkoły podstawowej nie
miał wątpliwości, w jakim zawodzie
chce się kształcić, ale rodzina nie pochwalała jego decyzji. – Mama sporządziła długą listę zawodów, jakie
mógłbym wykonywać, ale cukiernika wśród nich nie było. Jej zdaniem to babska rzecz – wspomina Robert Wołczański. Teraz, gdy
próbują jego wyrobów, wątpliwości
rozwiewają, a raczej rozpływają się
w ustach. Ukończył szkołę cukierniczą w Krośnie, później szkolił się
w prywatnych szkołach w Poznaniu i Warszawie. Jego mistrzem był
Wojciech Kandulski.
– Moim zdaniem to on postawił polskie cukiernictwo na nogi.
Na szkolenia zapraszał najlepszych
cukierników z Włoch, Francji i Niemiec – przypomina Wołczański.
W 1996 r. po raz pierwszy wystartował w konkursie, ale nie odniósł żadnego sukcesu. W 1998 r.
zdobył już trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w Cukiernictwie,
później drugie, a w 2000 r. wywalczył tytuł Mistrza Polski, który pozwolił mu reprezentować kraj na V
Mistrzostwach Świata w Cukiernictwie w niemieckim mieście Wiesbaden w 2001 r. Przygotowywał się do
nich trzy miesiące. Podczas konkursu każdy z przedstawicieli 25 państw
w 18 godzin (rozbitych na trzy dni)
musiał przygotować eksponat z czekolady, pieczony, z cukru, sześć rodzajów ciasteczek bankietowych,
sześć rodzajów pralin, tort pięciopiętrowy i lody. Wyroby miał łączyć
wspólny temat.

– Moim tematem przewodnim
była wyprawa na Saturna. Akurat przeczytałem w gazecie, że taka
właśnie ma miejsce. Wysyłają sondę Cosinus, by zbadała atmosferę
na planecie – opowiada cukiernik.
I tak stworzył Saturna z czekolady, sondę z karmelu, ciasteczka były
orbitami, a lody księżycem Tytanem.
Nie tylko wyglądały, ale i smakowały mistrzowsko.
– Już sam udział w Mistrzostwach Świata dla cukiernika to
wielkie wyróżnienie, nie spodziewałem się zdobycia tytułu – mówi
Mistrz Świata w Cukiernictwie.
To dożywotni tytuł. Kraj na Mistrzostwach Świata można reprezentować tylko raz. Jeśli się
nie wykorzysta szansy, przepada

bezpowrotnie. Do tej pory Robert
Wołczański jest jedynym Polakiem,
który może się pochwalić takim
sukcesem.
Będąc już Mistrzem Świata postanowił założyć własną firmę w Rymanowie, skąd pochodzi. Nie czuje się
biznesmenem, nie myśli o masowej
produkcji. Dla niego najważniejsza
jest jakość. „Cukiernia Mistrzowska
Robert Wołczański” przez lata zajmowała się więc słodką obsługą wesel i bankietów, dopiero od niedawna wyroby mistrza można znaleźć
w codziennej sprzedaży. I to w nielicznych punktach. Na jeden z nich
cukiernik wybrał Nowy Sącz. Swoje stoisko ulokował w nowo otwartym Centrum Handlowym Gołąbkowice, dając mieszkańcom możliwość

spróbowanie mistrzowskich wyrobów i poznania najnowszych trendów w cukiernictwie.
– Dziś wszyscy się odchudzają,
dlatego cukiernicy, na ile to możliwe, przygotowują produkty lekkie – mówi Wołczański. Swoje ciasta
przygotowuje na musach. Najbardziej znane tego typu produkty doczekały się swoich nazw: Magiczna
Kula, Północna Afryka, Zachodzące
Słońce. Eksperymentuje, łącząc różne smaki i owoce.
– Kiedyś nie do pomyślenia było
łączenie truskawek z czekoladą.
Dziś to już spowszechniało – mówi,
dodając, że obecnie modne są ekstremalne połączenia. Nie do pomyślenia więc dla niektórych jest czekolada tymiankowa, lody cebulowe
czy kiełbasiane.
– Nie smakuje to może wybornie, ale ciekawie – mówi mistrz,
który tego typu produkty ma okazje spróbować, uczestnicząc w targach cukierniczych. – Tendencję do
nadmiernego chyba już wymyślania mają właśnie Francuzi i Włosi,
ale oni też najczęściej uzyskują mistrzowskie tytułu.
Robert Wołczański wyspecjalizował się w wyrobie ekskluzywnych ciasteczek, poleca też trufle,
szczególnie kukurydziane. Na stoisku można znaleźć wyroby drożdżowe, babkę rymanowską – specjalność firmy – czy lody. Mistrz
piecze też wyborne torty o przeróżnych kształtach.
– Fantazja klientów nie zna granic – śmieje się, podając przykłady
swojej artystycznej już działalności. „Rzeźbił” dla pary młodej tort

w kształcie tronów. – Naturalnej
wielkości – dodaje. Dla pani młodej biały, dla pana młodego – czarny. Na oparciach widniała ich podobizna. Inna para zażyczyła sobie
tort w kształcie butli tlenowych, bo
byli fanami nurkowania. Teraz ma
zamówienie na żaglówkę. Ciekawe
są również zamówienia na wieczory
panieńskie czy kawalerskie.
– Te ostatnie zdarzają się rzadziej, wbrew panującym opiniom
panie są chyba bardziej… śmiałe. Chyba nie muszę dodawać, jaki
kształt mają zamawiane przez nich
torty – śmieje się.
A czy mistrz może sobie pozwolić na cukiernicze wpadki?
– Każdemu może się przytrafić
zakalec. Grunt to przekuć swój błąd
w sukces. Przez wpadki wychodzą
ciekawe rozwiązania i nowe smaki
– twierdzi. – Na przykład postawienie miedzianego naczynia z cukrem
i wodą na ogniu skutkuje zadymieniem całej pracowni. Ale zalanie tego w odpowiednim momencie
zimną wodą powoduje niespotykany efekt. Powstaje bowiem czarny
cukier, który przybiera kształt skał
wulkanicznych. Doskonały do dekoracji. Problem tylko w tym, że naczynie, w którym powstał, nie nadaje się do ponownego użytku.
Więcej o swoich kulinarnych
wpadkach i wypracowanych przez
lata przepisach nie chce mówić. Zaprasza do „Cukierni Mistrzowskiej
Robert Wołczański” w CH Gołąbkowice, gdzie na wszystkich czeka codziennie świeża dostawa ciast, ciasteczek, lodów nie do podrobienia
w smaku. Mniam.

Cukiernia Mistrzowska Robert Wołczański
Centrum Handlowe "Gołąbkowice" w Nowym Sączu
ul. Prażmowskiego 11
Godziny otwarcia: pn-sb od 9 do 21, nd od 10 do 20
tel. (13) 43 558 43
tel. kom. 725 195 375
www.wolczanski.pl
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Ważny temat

Jestem człowiekiem przeźroczystym
R O Z M OWA z dr. Krzysztofem Pawłowskim, rektorem WSB–NLU w Nowym Sączu.
– Jaka była Pana pierwsza myśl, kiedy dowiedział się Pan, że zostało złożone zawiadomienie do prokuratury,
w sprawie projektu, który Pan firmował swoim nazwiskiem, jako prezes
Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki?
– Bez histerii. Nie czuję się
wstrząśnięty i przerażony z bardzo prostego powodu. Wiem, że z tą
sprawą nie mam nic wspólnego. Jestem absolutnie przeźroczysty i nie
mam się czego obawiać.
– To była pierwsza myśl.
– Druga, znacznie poważniejsza,
była taka, że próbuje się powiązać tą
sprawę z WSB–NLU, a uczelnia nie
miała z tym nic wspólnego.
– I nie poczuł Pan nagłego skoku ciśnienia z emocji?
– Nie poczułem z bardzo prostego powodu. Ja ze swojej przeźroczystości zrobiłem sposób na życie
i tak mi się wygodnie żyje. Dzięki

OGLOSZENIE DROBNE
Kompleksowo budowy pod klucz
i remonty. 20 lat doświadczenia.
0-515-043 - 977
W Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej
wynajmę dwa miejsca pod reklamę.
Tel. 18 441 06 38.
W Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej
wydzierżawię pod działalność
gospodarczą plac 1.500 m kw.
w ciągu handlowo - produkcyjnym.
Tel 18 442 95 84.

temu czuję się wolnym człowiekiem, a człowiek tylko wtedy jest
wolny, kiedy ma absolutnie „czyste plecy”, czyli nic nie skrywa.
Czasami powtarzam w żartach, że
przecież jestem tylko człowiekiem
i pewnie bym czasem zabradziażył,
ale nie mogę ze względu na moich
absolwentów. Staram się pamiętać, że ileś osób uczyniło sobie ze
mnie pewien wzorzec i nie chciałbym dożyć chwili, bo nie potrafił
bym z tym żyć, gdyby mi ktoś z absolwentów powiedział – zawiodłem
się na panu.
– A odbierał Pan teraz takie telefony,
z których usłyszał, że ktoś się na Panu
zawiódł, bo przy nazwisku Pawłowski
pojawia się słowo prokuratura?
– Nie, nikt w tej sprawie do
mnie nie dzwonił poza trzema
dziennikarzami.
– Więc jako dziennikarz pytam, dlaczego zdecydował się Pan związać z Fundacją Rozwoju Edukacji i Nauki, dając
jej – jako prezes – twarz i nazwisko?
– Precyzyjniej – dawałem twarz.
Zrobiłem to z bardzo prostego powodu. Proszę pamiętać, że w Tarnowie znajduje się część naszej szkoły, więc w sposób naturalny jestem
zainteresowany sukcesem Tarnowa. A projekt o którym mówimy
bardzo dobrze rokował dla tego
miasta, bo rezultatem tych działań
miało być utworzenie dużego parku
naukowo–przemysłowego.
– Znał Pan dobrze Fundację Rozwoju
Edukacji i Nauki?
– Od kilku lat. Nasze relacje
z Robertem Gmajem, pełnomocnikiem nieżyjącego już założyciela,
datują się gdzieś od 2007 r.
– I nigdy nie budziły wątpliwości?
– Nigdy. Mało tego. Robert
Gmaj niezwykle pomógł naszej
uczelni w najtrudniejszych czasach pożyczając duże pieniądze
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z prowadzonych przez siebie uczelni. Był okres kiedy mógł on przejąć
szkołę w ramach spłaty długu i bylibyśmy bezradni w takiej sytuacji,
ale nigdy tego nie zrobił. Miałem
powód, by mu ufać, bo w przeszłości nie wykorzystał naszego momentu słabości.
– Ufał mu Pan również przy zakwestionowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie SPIN, gdzie gra toczyła się
o 7 mln zł?
– Dokładnie o 11 mln, ale cztery z tego przypadały na stosowny
departament Urzędu Marszałkowskiego, a 7 na część merytoryczną
projektu. Nie będę się tu rozwodził
na temat słabej kondycji polskiej
innowacyjności, bo to nie miejsce

i czas. Powiem tylko, że ten słynny
SPIN, o którym mówimy, był obliczony na poprawienie relacji pomiędzy ośrodkami innowacyjnymi
a szeroko rozumianą gospodarką.
– Wszedł Pan w to bez wahania?
– Absolutnie tak! Miałem uwiarygodnić projekt od strony merytorycznej i byłem do tego przekonany.
– No dobrze, ale w doniesieniu do prokuratury pojawia się słowo „plagiat”.
I choć Urząd Marszałkowski jest partnerem Fundacji w tym projekcie, to
jednocześnie składa na Fundację doniesienie do prokuratury.
– Wolałbym aby w tej sprawie
wypowiadali się przedstawiciele
Fundacji, bo nawet firmując w ub.
roku projekt nie miałem być w nim

osobą wykonującą konkretne działania. Tym zajmują się właściwe
służby Fundacji. Od nich słyszałem zaś o agresywnych kontrolach
ze strony Urzędu Marszałkowskiego, praktycznie uniemożliwiających pracę.
– Dziwi Pana taka kontrola jeśli w grę
wchodzą tak duże pieniądze?
– Nie dziwi. Zawsze partner ma
prawo kontrolowania działań, ale
powtórzę – wolałbym żeby o tym
mówili pracownicy Fundacji.
– Uznano jednak, że projekt jest
plagiatem.
– Nie projekt, a znamiona plagiatu nosi jego fragment, którego wartość wynosi 160 tys. zł, czyli drobny
fragment całości. Natychmiast zlecono zresztą audyt Fundacji, a jego
efekty były dla niej korzystne.
– To dlaczego poszło doniesienie do
prokuratury?
– Nie wiem. Wiem natomiast, że
bardzo szkoda tego projektu, a wygląda na to, że obydwie strony są już
w ostrym zwarciu. A efektem będzie zmarnowanie całego projektu.
– Zrezygnował Pan z prezesury Fundacji po złożeniu doniesienia do
prokuratury?
– Ależ skąd! Pomiędzy tymi wydarzeniami jest kilka miesięcy różnicy. 1 grudnia musiałem wrócić
na stanowisko rektora WSB–NLU
i szybko zrozumiałem, że szkoła potrzebuje mnie na cały zegar i że nie
mam żadnych szans na jakiekolwiek zaangażowanie w zewnętrznych projektach. Chcąc być uczciwy 1 lutego złożyłem rezygnację.
Prezesowałem Fundacji około pół
roku. Doniesienie do prokuratury
nastąpiło dużo później.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Relacja z konferencji
przedstawicieli FREN – str.3.

A

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓBPRACY!
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Styl życia

Zioła wymagają celebry
całą gamę różnorodności. Każde na
swój sposób czaruje wyglądem, uwodzi smakiem i aromatem. Już same
nazwy mają swój urok: lippia trójlistna (cytrynowy dodatek do herbaty), arcydzięgiel litwor (reguluje pracę przewodu pokarmowego),
gwiazdnica pospolita (do sałatek),
bluszczyk kurdybanek (wyśmienity
do zapiekanki)…
– To jest właśnie magia ziół,
urzekająca bogactwem smaków
i właściwości.

Za górami, za lasami w drewnianej chacie mieszka czarownica. Tak zaczynają
się baśnie, ale tak też może rozpocząć
się nasza opowieść.
Są góry, zwłaszcza królująca tu Kostrza, lasów nie brakuje, drewniana
chata zaprasza do wejścia i przyjaźnie
obejmuje dobrą energią. Jest wreszcie
czarownica. Nie lata jednak na miotle, nie rzuca uroków, za to staje przy
kotle, czy raczej imbryku, coś warzy,
smakuje, dorzuca jakieś listki, by po
chwili poczęstować czarowną herbatą. Temu rytuałowi przygląda się
czarny kot, który tajemniczo mruczy i ironicznie obrzuca gości spojrzeniem złotych źrenic.

Tojad mocny zwany
mordownikiem

Tak w Szyku w chacie „W Górkach” czaruje Elżbieta Zając–Zbrożek, artystka–rzeźbiarka prowadząca
tu z mężem Piotrem, również rzeźbiarzem, gospodarstwo agroturystyczne i dzieląca się z innymi swą
wiedzą na temat ziół.
– Jaka jest różnica między czarodziejką a czarownicą – z uśmiechem
zastanawia się pani Ela, i zaraz podpowiada: – Różnica wynosi dwadzieścia lat.
Dlatego bynajmniej nie obraża
się na określenie czarownica, nie
ma też nic przeciwko mianu wiedźmy, w końcu wiedźma to ta, co ma
wiedzę. A wiedza na temat ziół w jej
domu była przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale nie jako coś tajemnego i magicznego. Szacunek do
roślin wynikał z kultywowania tradycji oraz życia zgodnego z rytmem
pór roku i tokiem obrzędowo–liturgicznym. Było oczywiste, że w niedzielę palmową święci się bazie,
w lany poniedziałek śmiga witkami wierzbowymi, na noc świętojańską plecie się wianki, a na święto
Matki Boskiej Zielnej przygotowuje snopki ziół.
– To zresztą zawsze było najważniejsze święto. Komponuje
się wielkie snopki z przeróżnych,
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FOT. JOMB

Czarodziejka czy czarownica?

hierarchicznie ułożonych ziół.
Po poświęceniu bukiet się suszy,
a w czasie choroby można korzystać z jego bogactwa – wspomina.

Przepis na domowe mydło
Tata pani Elżbiety, urodzony
w 1908 r., był łącznikiem między
odchodzącymi w przeszłość wierzeniami i umiejętnościami, a wkraczającą nowoczesnością. Naukę o ziołach „czarownica z Szyku” pobierała
też u przyrodniej siostry taty – babki
Reginy, pięknej kobiety, która w czasie wojny działała jako sanitariuszka. Robiła zastrzyki, podawała penicylinę, więc przylgnęła do niej sława
tej, która zna się na leczeniu. To ona
opowiadała, na co które zioło działa,
a kiedyś pani Ela widziała nawet jak
odczyniała uroki.
– Mam także przekazywane z pokolenia na pokolenie zeszyciki, z których najstarszy ma pewnie ponad
100 lat. Są w nich przepisy na różne
mikstury, na przykład na domowe
mydło, czy cukierki z różą.

Informacje o ziołach czerpie też,
jak na współczesną czarownicę przystało, z Internetu. Najwięcej o ziołolecznictwie znajduje na stronach
szwajcarskich. Kiedyś zaskoczyli ją
też znajomi z Francji, poważni ludzie,
którzy… zbierali korę z lipy, traktując czerpanie z darów natury jak coś
oczywistego.
– Niestety u nas wygląda to inaczej. Przez nasze codzienne zagonienie, pośpiech, zioła są spychane na
bok. Wolimy szybko zażyć jakieś tabletki, bo zioła wydają się nam zbyt
wymagające. Rzeczywiście, one potrzebują celebry. Nie wystarczy znać
nazwę, trzeba wiedzieć, jak je przygotować i jak zastosować. Czy dla
wydobycia właściwych esencji potraktować je wrzątkiem, spirytusem czy olejem? Jak i w jakich ilościach spożywać? Ich przygotowanie
i czekanie na efekty wymaga cierpliwości, a nam przecież ciągle gdzieś
się śpieszy. Owszem, czasem ktoś
sobie przypomni, że dawniej babcia
zaparzała pokrzywę i to pomagało,

ale niestety to wiedza, która nawet
na wsiach całkiem zanika.

Wiązówka błotna – domowa
aspiryna
Inspiracja ziołami nie znaczy oczywiście, że pani Ela rezygnuje z tradycyjnych metod leczenia. Naturalnie,
gdy ma anginę, idzie do lekarza po
antybiotyk i bynajmniej nie zabiera
się za leczenie zapalenia płuc rumiankiem. W jej domowej apteczce nie ma
jednak leków „na wszelki wypadek”.
Gdy boli brzuch czy głowa wystarczy wyjść na zewnątrz, a tam… bujnie kwitnie cała apteka.
– Wiązówka błotna to domowa aspiryna, przeciwgorączkowa
i oczyszczająca, z lipą i sokiem z malin jest idealna na przeziębienia.
Ostropest plamisty jest wyśmienity na wątrobę. Ogórecznik lekarski niewiasty dawały rycerzom na
odwagę, działa lekko oszałamiająco – opowiada „czarownica z Szyku”.
Nagle okazuje się, że te na pozór
zarastające ogród zielska, otwierają

Zioła generalnie są bezpieczne,
ale… trzeba się na nich znać. Są bowiem takie, które mogą zaszkodzić,
a nawet stać się śmiertelną trucizną.
Na przykład wyróżniający się pięknymi fioletowo–granatowymi gronowymi kwiatami tojad mocny nie na
darmo nazywany jest mordownikiem.
Już niewielkie ilości tej rośliny powodują paraliż mięśni oddechowych. Jarzębina może być wykwintnym dodatkiem do dań, ale przemrożona lub
zagotowana, bo w innej postaci wywołuje nieprzyjemne dolegliwości.
– To dlatego czarownice zawsze
budziły taki respekt. Owszem mogły pomóc, ale mogły też stanowić
śmiertelne zagrożenie – uśmiecha
się pani Ela.
Błędem byłoby jednak porównanie „czarownicy z Szyku” do
babki z serialu „Ranczo”. Elżbieta Zając–Zbrożek jest zafascynowana zapomnianymi właściwościami
leczniczymi ziół, ceni je także jako
niezrównane przyprawy do dań, nie
prowadzi jednak porad ziołoleczniczych, nie interesuje się czarami,
wróżeniem, rzucaniem i odczynianiem uroków. Jej „Czarownia w Górkach” została wpisana w nowy szlak
– Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami.
A ona zwyczajnie traktuje naturę jak
przyjazną człowiekowi ostoję, która
może być lekiem i inspiracją zarówno dla ciała, jak i dla duszy.
JOLANTA BUGAJSKA
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Gościnny Nowy Sącz

Dobrze mi z tym, co mam
Dzisiejszą rozmową z BELGIEM BRUNO
VASTMANSEM – nauczycielem w sądeckiej szkole SPLOT – rozpoczynamy
na naszych łamach nowy cykl wywiadów z obcokrajowcami, którzy wybrali
Nowy Sącz, jako swoje miejsce do życia.
– Jak to się stało, że znalazłeś się
w Polsce?
– Zdecydowała za mnie… miłość.
W Polsce, a dokładnie we Wrocławiu,
znalazłem się w 1986 r. z transportem
darów od belgijskiej organizacji humanitarnej. Okazało się , że we Wrocławiu otrzymują dużo transportów
z Niemiec, więc poprosiliśmy o adres jakiegoś zakonu lub szkoły dalej od granicy, gdzie tych darów tak
dużo nie dociera. Rok później zostaliśmy skierowani do Starego Sącza,
do klarysek. Później dotarliśmy również z transportem darów do krynickiego szpitala, a w 1988 przyjechałem na dłużej – na tygodniowe
wczasy do Kamiannej. Dziewczyna, która była wtedy naszą tłumaczką, jest teraz moją żoną. Cały rok
trwało w Belgii załatwienie pozwolenia na jej przyjazd. Policja sprawdzała m.in., czy mam wolny pokój,
w którym będę mógł przyjąć gościa.
Jak się już to udało, wzięliśmy w Belgii ślub i mieszkaliśmy tam dwa lata.
Policja była też u mnie w domu, gdy
chciałem wziąć ślub, a miesiąc po nim
sprawdzali, czy śpimy razem.
– I przyszła żona nie dziwiła się, że wyjechała z kraju komunistycznego do wolnej Europy, a tu policja na każdym kroku
ją sprawdza?
– W Belgii miała więcej do czynienia z policją niż w Polsce przez
20 lat, bo później jeszcze starała się
o pozwolenie na pracę i obywatelstwo belgijskie.
– Dlaczego ostatecznie wybraliście
Polskę?
– To ja zdecydowałem się przyjechać do Polski – to było w 1991 r. Zachodziły tu wówczas wielkie zmiany
i bardzo byłem ich ciekawy.
– Jakie były Twoje pierwsze wrażenia po
przyjeździe do Polski. Co cię urzekło, a co
drażniło?
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– Przez pierwszy rok mnie nic nie
drażniło, wszystko było nowe, fajne,
ciekawe, a w dodatku jeszcze nic nie
rozumiałem. Remontowałem mieszkanie, więc ogólnie pierwszy rok był
taki fajny. Drugi rok okazał się trudniejszy i podobnie twierdzą inni obcokrajowcy, z którymi rozmawiałem.
To jest jednak inny kraj i w drugim
roku zaczyna już chyba wszystko
denerwować. Biurokracja, brak kawiarni, inna mentalność denerwuje,
wszystko denerwuje. I na trzeci rok
trzeba się już decydować – ja tam nie
wytrzymam i wracam, albo trzeba się
trochę dostosować do innych realiów.
Najbardziej brakowało mi biblioteki
i księgarni z książkami, które potrafię
czytać i rozumieć. A po drugie brakowało mi belgijskich kawiarni– nie ma
takich kawiarni w Polsce. Trzeba pojechać do Belgii, żeby zobaczyć, o co
mi chodzi. Tam wchodzisz do kawiarni, w której nie znasz nikogo i po pół
godziny masz pięciu nowych znajomych, bo wszyscy stoją przy ladzie,
piją piwo i rozmawiają, a tutaj każdy
siedzi przy swoim stoliku i nikt obcy
nie ma prawa się wtrącać. W Polsce,
jak idziesz sam do kawiarni czy pubu,
to jesteś pijakiem. W Belgii to nie jest
problem. Tego mi na początku bardzo brakowało.
– A co ci się teraz w Nowym Sączu
podoba?
– Lubię Nowy Sącz. Ma piękne położenie. Miasteczka typu Krynicy, takie mniejsze miasteczka są dla mnie
chyba trochę za małe. Z kolei Kraków
jest trochę za duży.
– Czy coś w Nowym Sączu przypomina ci
Belgię, Brukselę?
– Nie. Dla mnie to było pierwsze wschodnioeuropejskie miasto,
które odwiedziłem i wszystko było
inne, nowe.
– A Manneken Pis (figura sikającego
chłopca znajduje się w Brukseli – przyp.
redakcji) w zbroi pod Basztą Kowalską?
– Ale Manneken Pis w Brukseli jest
dla dzieci, a sądecki sikający rycerzyk jest dla dorosłych. Kiedy oprowadzam po Sączu gości z zagranicy,
to zawsze się śmieją, że im funduję

lekcję biologii. Poza tym uważam, że
on ma problemy z prostatą, szczególnie w zimie.
– Czego ci tu najbardziej brakuje?
– Nie ma dobrych frytek. Jeżdżę
raz w roku do Belgii, żeby zjeść dobre frytki. Przede wszystkim frytki
nie mogą być mrożone. Frytki muszą
być ze świeżych ziemniaków – smaży się je dwa razy w oleju – raz w oleju roślinnym – 7–8 minut w temperaturze 180 stopni , a potem trzeba
je schłodzić – odczekać około godziny, a potem smażyć w bardzo gorącym oleju albo smalcu w temperaturze 220 stopni.
– Nigdy ci się nie udało dobrych frytek
zjeść w Polsce?
– Tylko jak sam prowadziłem
kawiarnię, to robiłem tam belgijskie frytki. Było to w 1992 r. przy
ul. Kunegundy.
– Jakim językiem posługujesz się
w domu, rozmawiając z żoną i synem?
– Ja mówię po niderlandzku,
a żona po polsku. W ten sposób dziecko uczy się bez żadnych problemów
równolegle obu języków. W Belgii jest
to dosyć częsta sytuacja –jest wiele
małżeństw flamandzko–walońskich
i niderlandzko–francuskojęzycznych.
– Z którego regionu Belgii pochodzisz?

– Z Flamandii.
– A więc twoim macierzystym językiem
jest niderlandzki. Swoją drogą dziwna sytuacja, że łatwiej się wam porozumieć z obcokrajowcami – Holendrami
niż z współobywatelami z francuskojęzycznej części Belgii – Walonii.
– Z Holendrami mamy wspólny język, ale mentalnie jest nam dużo bliżej do francuskojęzycznych Walonów.
Związane jest to z uwarunkowaniami
historycznymi i religijnymi sięgającymi XVI w.
– Cofnijmy się do czasu Twoich studiów.
Ukończyłeś religioznawstwo, jak teraz swoje studia wykorzystujesz w pracy zawodowej?
– Teraz już nie wykorzystuję, ale
mieszkając w Belgii uczyłem religii.
– Powiedz coś o swoim rocznym pobycie
w Brazylii. Skąd ten pomysł i dlaczego tak
krótko? Niejeden marzyłby o tym, żeby
tam osiąść na stałe.
– Byłem wolontariuszem w organizacji humanitarnej prowadzonej przez belgijski kościół katolicki.
W 1987 r. organizacja potrzebowała
osoby, która przeprowadziłaby monitoring tego, jak jej pieniądze są wydawane w Brazylii i zdecydowałem
się pojechać z dnia na dzień. Mieszkałem przez miesiąc w slumsach Rio

de Janeiro. Gdybym nie poznał Marty
– mojej żony – pewnie zdecydowałbym się pojechać do Brazylii na dłużej.
– Wiem, że po przyjeździe do Polski nadal utrzymywałeś ścisły kontakt ze swoją ojczyzną.
– Tak, na początku pisałem listy do
rodziny, po jakimś czasie zacząłem pisać opowiadania dla dzieci i nastolatków, potem sztuki teatralne. Teraz już
mniej piszę, ponieważ od 20 lat już nie
mieszkam w Belgii i nie znam dobrze
języka współczesnej belgijskiej młodzieży. Gram w karty w Internecie
i wybieram grupy, w których są młodzi, żeby się nauczyć ich języka i często mi się zdarza , że nie rozumiem, co
piszą. Muszę ich dopytywać.
– Uczysz języka niemieckiego i francuskiego w Splocie, ale ostatnio widziałem,
jak z grupą studentów z Rosji i Ukrainy
mieliście zajęcia z żonglerki.
– W szkole uczę na pół etatu,
a moją pasją jest praca w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym,
gdzie koordynuję projekty propagujące tolerancję, współpracę międzynarodową, skierowane głównie
na wschód– Rosja, Białoruś, Armenia. Te zajęcia, które widziałeś, były elementem rozrywkowym
w programie.
– Czy w Nowym Sączu lub w okolicach
mieszkają jeszcze oprócz ciebie jacyś inni
Belgowie?
– Kilka lat temu przypadkowo
spotkałem w Krynicy Belga, który
tam mieszkał i miał żonę Polkę. Nie
wiem, co się z nim teraz dzieje.
– A znałeś Belgów , którzy kiedyś kupili cegielnię „Biegonice”?
– Tak, znam, pośredniczyłem w zakupie tej cegielni. Pochodzą z mojego miasta, ale nie mogli
się dostosować do działania w polskich realiach i po kilku latach zakład sprzedali.
– Jakie masz plany na przyszłość?
– Nie mam szczególnych planów.
Bardzo lubię to, co robię, lubię uczyć,
lubię rozmawiać z ludźmi i przebywać wśród ludzi. Dobrze mi z tym,
co mam.
Rozmawiał PIOTR GRZEŚKÓW

JUBILEUSZ
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Jak Kopciuszek stał się tygrysem
S P Ó Ł D Z I E L N I A P R AC Y „ M U S Z Y N I A N K A” świętuje właśnie swoje
60–lecie. Historia tego, co wydarzyło się w zakładzie w ostatnich latach,
to świetny materiał na opowieść, jak
ze spółdzielni jakich wiele działało w każdej gminie, stać się liderem
zbierającym najważniejsze nagrody w Polsce.
Prawdopodobnie trzeba szczęśliwego zrządzenia losu połączonego z dobrym pomysłem i ciężką
pracą, by odnieść taki sukces, jaki
dzisiaj jest udziałem „Muszynianki”. Gdyby 21 czerwca 1951 r. kiedy

zakładano Spółdzielnię Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp”, ktoś
powiedział, że nieco pół wieku później nazwa firmy będzie wymieniana przez wszystkie ogólnopolskie
media, a dzięki siatkarkom stanie
się również znana w Europie – zostałby uznany za wariata. Z pewnością nikt z 21 pierwszych członków
Spółdzielni „Postęp” w nawet najbardziej szalonym śnie nie odważyłby się snuć wizji, że kiedyś woda
mineralna stanie się – nomen omen
– źródłem ekonomicznego i wizerunkowego sukcesu przedsiębiorstwa. Kto zresztą dzisiaj pamięta,

że u swojego początku spółdzielnia
świadczyła usługi… krawieckie! Potem było jeszcze mnóstwo różnych
pomysłów na biznes, choć przecież
w tamtym okresie nikt nie odważyłby się nawet użyć takiego słowa.
Była raczej działalność i świadczenie usług: szewskich, pamiątkarskich, dziewiarskich, fotograficznych, drukarskich i fryzjerskich,
a potem produkcja spożywcza oraz
cukiernicza.
Ile podobnych spółdzielni zakładanych w tamtym okresie dziś
już nie istnieje albo ogranicza się
do wąskiej działalności o zasięgu

gminnym? Jak wiele z nich nie wytrzymało konkurencji i zasad funkcjonowania w warunkach wolnego rynku? Spółdzielnia „Postęp”
nie tylko nie podzieliła ich losu, ale
znajdując własny pomysł na działalność stała się jednym z najprężniej działających przedsiębiorstw
regionu. Przypadek? Szczęściu zawsze trzeba trochę pomóc, więc
kiedy w 1959 r. „Postęp” przejmował butelkowanie wody mineralnej od Spółdzielni „Poprad”, robił
pierwszy – wówczas jeszcze nieśmiały – krok do sukcesu w nic nieznaczącej wtedy branży.

Postęp w miarę upływu wód

Współczesna historia „Muszynianki” znaczona kolejnymi rewolucjami technologicznymi to
opowieść wodą mineralną płynąca. Dosłownie! Usługi fryzjerskie
i szewskie na zawsze pozostaną
częścią legendy tej firmy, ale dziś
konsumenci w całym kraju kojarzą
Spółdzielnię za sprawą rozlewanej
przez nią wodzie mineralnej „Muszynianka”, a sportowi kibice przez
sukcesy siatkarek. Dzięki mądremu
planowaniu i udanym marketingowym posunięciom „Muszynianka”
gra dzisiaj nie tylko w siatkarskiej
ekstraklasie.

Dobrze nam
się powodzi

R O Z M OWA z MARIĄ JANAS, prezesem Spółdzielni Pracy „Muszynianka”
– Niewiele chyba osób pamięta, że
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp” dziś Spółdzielnia Pracy „Muszynianka” zaczynała
swoją działalność od… usług krawieckich. W międzyczasie szukano
innych form rozwoju, w końcu powiew świeżości, a raczej łyk orzeźwienia przyniosła woda mineralna.
Świętowalibyśmy 60–lecie Spółdzielni, gdyby nie Muszynianka?
– Zmiany, jakie nastąpiły
w latach 90., zmusiły nas również do zmian profilu działalności. Wyroby mięsne i cukiernicze musiały oddać miejsca
wodzie mineralnej. Pełną
parą rozpoczęliśmy produkcję i w miarę upływu… wód inwestowaliśmy w nowe technologie. Produkujemy wyłącznie
wodę wysokozmineralizowaną, choć nie wykluczam,
że w przyszłości poszerzymy
asortyment o wodę źródlaną.
Nie planujemy natomiast produkcji wód smakowych. Uważamy, że woda mineralna winna być taka, jaką stworzyła
natura.
– Nie ma obaw, że jej zasoby się
skończą? Życzenia 100 lat dla Muszynianki nie są na wyrost.
– Na to pytanie powinni odpowiedzieć fachowcy. Ale życzenia są zawsze mile widziane,
mam nadzieję, że Spółdzielni za
40 lat odśpiewamy 200 lat!
– W czym tkwi siła tej wody
mineralnej?
– Poza tym, że jest przyjemna w smaku, zawiera składniki
niezbędne dla podstawowych
funkcji organizmu człowieka: magnez, wapń, potas, sód,

K A Z I M I E R Z H A M E R N I K , kierownik
rozlewni Muszynianka, pracuje w Spółdzielni od 1987 r. Pamięta czasy, kiedy zakład zajmował się produkcją mięsa i wyrobów cukierniczych.

żelazo, mangan, fluorki oraz
składniki pożądane ze względów odżywczych tj. wodorowęglany i siarczany. Dzięki zawartości tych wszystkich
pierwiastków ma właściwości
dietetyczno–odżywcze i reguluje przemianę materii.
– Muszynianka dodaje więc takiego
powera siatkarkom zespołu Bank
BPS Muszynianka Fakro, że co rusz
sięgają po mistrzostwo?

– Między innymi. Wiodącym
składnikiem naszych wód jest
magnez, który działa antystresowo. Dzięki temu zawodniczki podczas meczów zachowują
zimną krew do końca. I potrafią zaskoczyć rywalki, które sądzą, że mają już wygraną
w kieszeni.
Czym dla Pani jest zespół Bank BPS
Muszynianka Fakro?

– Jest jak moje dziecko, które zawsze wspieram i dopinguję. Przez 10 lat mocno zżyłam
się z dziewczynami, przeżywam każde ich niepowodzenia i ogromnie cieszę się z sukcesów. Chyba najlepiej widać
to podczas meczów. Siedząc na
trybunach, jak każdy kibic nie
jestem w stanie panować nad
emocjami. Gdy jest źle, krzyczę, gdy wygrywają – skaczę
z radości.

– W latach 90., nie chcąc psuć marki, musieliśmy zrezygnować z tej
produkcji. Bo jak konkurować z zakładami, które z kilograma mięsa
robią półtorakilograma wędliny?
– mówi 61–letni Kazimierz Hamernik. – Wpłynęliśmy na szerokie
wody… mineralne i teraz dobrze
nam się powodzi.
Spółdzielnia zatrudnia 72 osoby, przy samej produkcji pracują
43. – Kiedyś przy produkcji pracowało 20 osób na zmianie i produkowano o połowę mniej wody niż
obecnie. Dziś najnowsze linie produkcyjne pozwalają większość prac
sterować komputerowo. Na zmianie wystarczy więc 5 osób – dodaje
kierownik. Komputer dozuje nawet
skład wody automatycznie butelkując całą produkcję.
– Nasza siła tkwi w nieustającej
trosce o klienta – twierdzi Hamernik.
A klientów Muszynianka ma nie
tylko w Polsce. Woda mineralna trafia do Kanady, USA, Dani i Anglii. Na
pniu sprzedaje się przez cały rok. Codziennie z zakładu wyjeżdża 30–40
załadowanych tirów.
– Sukces tkwi także w pracownikach, oddanych pracownikach.
Nie wiem jak inni, ale ja ochoczo
idę do pracy, traktuję Muszyniankę
jak swój drugi dom – mówi najstarszy stażem pracownik Spółdzielni.

B
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23 czerwca 1951r.
Powstaje Spółdzielnia. W pierwszym okresie jest to zakład usług
krawieckich i zatrudnia 21 osób.
Działalność usługowa prowadzona jest wyłącznie w dzierżawionych lokalach. W kolejnych latach spółdzielnia poszerza swoją
działalność o usługi szewskie, pamiątkarskie, dziewiarskie, fotograficznie, drukarskie i fryzjerskie.
Wymienione usługi nie przynoszą
jednak spodziewanych korzyści,
dlatego ówczesny Zarząd podejmuje działania w kierunku uruchomienia produkcji spożywczej tj.
cukierniczo–karmelarskiej.
Z pamiętnika Władysława Błażowskiego pt. „Jasia” : „Zastałem duże
zaległości w dziale księgowości.
Brak było zamknięcia ksiąg i sporządzania bilansu za lata poprzednie, nie rozliczone zapasy magazynowe. Niedobory i nadwyżki
materiałów i wyrobów gotowych
sięgały rzędu około 500 milionów złotych. Na stanowisku magazyniera zatrudniono osobę bez
kwalifikacji. Spółdzielnia powstała
w dość trudnych warunkach. Słaba organizacja oraz służba techniczna i ekonomiczna. Ludzie byli
chętni do pracy, ale przed nimi
stanęły trudności. Wymagano od
nich dokształcania się. W takich
warunkach znalazłem zatrudnienie w tej Spółdzielni. Największym problemem, który pojawił
się przed działem księgowości to
było poznanie przyczyn powstałych niedoborów, nadwyżek i likwidacja zaległości. Przez około
trzy miesiące powracaliśmy z pracy do domu w późnych wieczornych godzinach. Udało nam się
to wszystko uporządkować i sporządzić bilans za lata poprzednie,
a był to już miesiąc lipiec 1953 rok.
[…] Zostałem powołany na stanowisko głównego księgowego”.

1957r.
W celu poszerzenia swojej działalności uruchomiony zostaje zakład
Przetwórstwa Mięsnego.
Z pamiętnika: „W ciągu dziesięciu lat spółdzielnia rozwinęła swoją działalność. Powstały nowe
placówki w Krynicy, Muszynie, Żegiestowie, Piwnicznej i Tyliczu.
W czasie moich częstych podróży
służbowych do Krakowa, poznałem
Józefa Gurgula, ze Społem w Krynicy. Nasza znajomość przerodziła
się w przyjaźń. Po jakimś czasie zaproponowałem mu, by przeniósł się
do mojej spółdzielni. Wiedziałem,
że z jego kwalifikacjami dostanie
tam lepsze wynagrodzenie. Zdecydował się na to. Został magazynierem, potem awansował na szefa
zakładu cukierniczego w Krynicy.
Był oddany spółdzielni całym sercem, w końcu został nawet jej prezesem. Posiadał dar zjednywania
sobie ludzi i przyjaciół. Zrobił wiele
dobrego dla firmy”.

1959 r.
Spółdzielnia „POSTĘP” przejmuje majątek likwidowanej Spółdzielni
„POPRAD” w Muszynie, oraz pozbywa się wszystkich zakładów usługowych, likwidując je, bądź przekazując innym spółdzielniom.

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Historia Spółdzielni

przedsiębiorstw płonęła. […] Iskry
i niedopałki przenoszone były
wprost na nasz dom. Kilka jednostek straży pożarnych nie zdołało uratować budynku. Pozostały
zgliszcza. Bezsilnie patrzyliśmy, jak
cała dolina Krynicy opanowana była
łuna ognia. Pomieszczenie, w którym pracowałem, było przywalone
niedopalonym sufitem. Odgrzebałem blaszaną skrzynkę z zawartością około 600 kartotek analityki finansowej firmy. Były zalane wodą,
zapisy zaczynały zanikać. Podjęliśmy się trudnego zadania odtworzenia archiwum. Pracowaliśmy z wielką cierpliwością i w miarę
upływu czasu, udało się je wszystkie
odtworzyć. […] Po upływie trzech
miesięcy sporządziliśmy bilans za
pierwszy kwartał 1968 roku. Działalność spółdzielni przenieśliśmy do
wilii Heleny Porzyckiej, naszej pracownicy, która oddała nam do dyspozycji własny dom”.

***

Rodzina „MUSZYNIANKI” przed Domem Pielgrzyma w Rzymie

Emerytowani pracownicy Spółdzielni podczas jubileuszowej
zabawy 21 maja. Na kolejnej w najbliższą sobotę spotkają się
kontrahenci Spółdzielni i przyjaciele firmy

Z pamiętnika: „Do spółdzielni przyjmowani byli ludzie z przygotowaniem zawodowym lub bez żadnego zawodu, biedni i bezradni. Po
raz pierwszy stawali przy warsztacie pracy, często nie umiejąc posługiwać się narzędziami, nie mówiąc
już o maszynach. Byli oni przygotowywani przez odpowiednie służby, stanowiska szkolenia Kadr. Po
takim wstępnym przeszkoleniu i po
pewnym okresie pracy byli kierowani do różnego rodzaju szkolenia w zawodzie. Po ukończeniu kursu składali egzaminy czeladnicze lub
mistrzowskie. Koszty szkolenia pokrywała spółdzielnia z funduszy na
ten cel przeznaczonych. Po ukończeniu szkolenia potwierdzonego
świadectwem stawali się dobrymi
kierownikami zakładu lub brygadzistami. […] W ciągu opisanych jedenastu lat Spółdzielnia Pracy „Postęp” w Krynicy wyróżniła się swoją
działalnością. Zatrudnienie wzrosło
z 30 osób w roku 1953 do 400 osób
w roku 1964, bezrobocie zostało znacznie zlikwidowane. Produkcja
w zakładach cukierniczych i eksploatacji wody mineralnej, prowadzona
była na dwie zmiany a sprzedaż całkowicie zabezpieczona. […] Wśród
wielu pracodawców na terenie Krynicy „Postęp” oferowała płacę na
najwyższym poziomie. Zaliczany był
do dobrych przedsiębiorstw.”

Muszynianka przyciąga magnezem nawet konkurencję. Od lewej
stoją: Ryszard Mosur, wiceprezes Spółdzielni, Maria Janas, prezes,
Ryszard Skwarczek, prezes Zarządu „Piwniczanki”

Na początku lat 70. Spółdzielnia
liczy ponad 300 osób i rozpoczyna
intensywną modernizację procesów
technologicznych. Lata te, to rozkwit szczególnie w branży cukierniczej i masarskiej, przy niewielkiej
produkcji wody mineralnej.
Przez cały czas Spółdzielnia racjonalizuje zatrudnienie, osiągając
w połowie lat 80. poziom 200 osób,
chociaż w dalszym ciągu dominuje
branża mięsna i cukiernicza.
Początek lat 90. to rozkwit produkcji wód mineralnych, przy jednoczesnym upadku oraz likwidacji
nierentownej produkcji cukierniczej. Wykorzystując nowe wzorce żywienia oraz modę na zdrową
żywność (co przejawiło się zwiększonym zapotrzebowaniem na
wodę mineralną), rozpoczęto zakrojoną na dużą skalę modernizację Zakładu Eksploatacji Wody Mineralnej w Muszynie.

1997 r.
Zakupiono włoską linię do rozlewania wody mineralnej w butelkach jednorazowych 1,5 l PET. Duże
zapotrzebowanie na „MUSZYNIANKĘ” spowodowało, że zarząd Spółdzielni podejmuje decyzję o rozbudowie zakładu i zakupie nowej linii
rozlewniczej.

1999 r.
Pracownicy „MUSZYNIANKI” kibicują Robertowi Kubicy w Budapeszcie

Wybudowanie nowej hali oraz
uruchomienie nowej linii pozwalającej uzyskać wydajność 12 000 szt.
Butelek 1,5 l PET na godzinę.

Czerwiec 1969r.

2000 r.

Zakład przyjmuje nazwę – Spółdzielnia Pracy Przemysłu Spożywczego „POSTĘP”.
Z pamiętnika: „W roku 1964, na
skutek uzgodnień władz urzędowych i spółdzielczych, nastąpiło rozbranżowienie. Spółdzielnia
zmieniła swą nazwę na „Spółdzielnie Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp” w Krynicy. Pozostały
w niej zakłady cukiernicze, rozlewnia wody mineralnej i przetwórstwo
mięsne. Cała pozostała działalność
przeszła do innych firm. W ten sposób zmniejszyło się również zatrudnienie do 270 osób. Działania te,
patrząc z perspektywy lat, okazały się wielkim dobrodziejstwem dla
naszego wielozakładowego przedsiębiorstwa. Teraz mogliśmy się

zająć wyłącznie przemysłem spożywczym. Spółdzielnia nadal bardzo dobrze prosperowała, uzyskując
wysoką jakość wyrobów mięsno–
wędliniarskich. Staliśmy się wyłącznym ich dostawcą dla uzdrowiska.”

Grudzień 1969r.
Przejęcie od WSS „SPOŁEM”
w Krynicy całej produkcji masarskiej, nie zwalniając pracowników.
Z pamiętnika: „W nocy na przełomie 31 marca i 1 kwietnia 1968 roku,
zostałem wyrwany ze snu. Gwałtowny wiatr całą siłą uderzał w nasz
dom, w oknach brzęczały szyby. Wydawało się, że dach zostanie zerwany. […] W odległości około
400 metrów, piękna modrzewiowa willa „Litwinka” siedziba naszej spółdzielni i dwóch pozostałych

Uruchomienie produkcji naturalnej wody mineralnej „MUSZYNIANKA PLUS” w zakładzie nr 2.

2002 r.
Uruchomienie włoskiej linii do
produkcji wody w opakowaniach
PET o pojemności 0,6 l.

2005 r.
Rozbudowa Zakładu Eksploatacji Wody Mineralnej w Muszynie oraz prace poszukiwawcze wody
mineralnej.

2005 r.
Uruchomienie nowoczesnej linii rozlewniczej niemieckiej firmy
„KONGRES” o wydajności 18 000 szt.
butelek 1,5 l/godz.

14 Lipca 2005 r.
Zmiana nazwy Spółdzielni Pracy
Przemysłu Spożywczego „POSTĘP” na
Spółdzielnia Pracy „MUSZYNIANKA”.
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Statystyk
Błażej Krzyształowicz

Prezes Zarządu
Aleksander Trojanowicz

Dyrektor Klubu
Grzegorz Jeżowski

Marketing Manager
Dawid Litwin

Manager
Radosław Anioł
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Pasja
Jesienią podjął decyzję i po 28 latach przerwy
powrócił do sportu. Można go spotkać na limanowskich Bulwarach, gdzie jeździ na rolkach.
Kiedyś o włos wyprzedził go Józef Łuszczek, teraz on zdobył mistrzostwo wśród amatorów.
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Znów
spełniony
w sporcie
– Oczywiście, że żałowałem odejścia, ale
taki wtedy był czas, trudne lata 80. niesprzyjające rozwojowi kariery sportowej. Zrezygnowałem ze startów w WKS, bo m.in. obiecano mi
w Limanowej mieszkanie, skończyło się jednak na obietnicy. Założyłem rodzinę, chciałem
wybudować dom, pracowałem, a trudno było
pogodzić pracę z wyjazdami na zawody. Dzieci też chciały mieć tatę w domu – wspomina.

FOT. Z ARCHIWUM E.MUCHY

EDWARD MUCHA był już bohaterem tekstu
w DTS, ale wtedy był nim 84–letni biegacz.
– Nie znam tamtego pana Edwarda, ale
podziwiam go za determinację i uprawianie
sportu pomimo wieku – mówi nasz rozmówca…
Edward Mucha, biegacz narciarski z Limanowej.
Swoją przygodę z nartami rozpoczął jako
piętnastolatek w szkółce narciarskiej w Zalesiu.
Później jeździł w SKS Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego w Limanowej. W czasach służby wojskowej działał w sekcji narciarskiej WKS Legia Zakopane. Wywalczył
wtedy II miejsce w eliminacjach do mistrzostw
świata w biegu na 10 km. Jednak Polskę na mistrzostwach reprezentował tylko zwycięzca
– Józef Łuszczek – później dwukrotny medalista mistrzostw świata.
Edward Mucha wśród swoich sportowych
sukcesów ma m.in. mistrzostwo Polski CRZZ
juniorów w biegu na 8 kilometrów, dwukrotne
wicemistrzostwo Polski CRZZ juniorów w biegu
na 6 km. Był trzecim z Polaków na Spartakiadzie Armii Zaprzyjaźnionych, gdzie startował
wśród najlepszych olimpijczyków i mistrzów
świata. Jako najlepszy z Polaków wjechał na
metę w międzynarodowym Memoriale Bronisława Czecha, gdzie wywalczył VI miejsce. Karierę sportową zakończył w 1982 r. jako srebrny
medalista mistrzostw Polski w biegu narciarskim na 15 km.

Zresztą koniec kariery wiąże się z mało
przyjemnym epizodem. Od kolegi dowiedział
się, że trenerzy przez 7 lat jego startów w kadrze, gdzie trafił za wyniki sportowe, pobierali na jego nazwisko nowy sprzęt i odzież. Tych
jednak nigdy na oczy nie widział. To przelało
kielich goryczy.
Teraz jest wiernym kibicem Justyny
Kowalczyk.

– Jest niesamowita. Taki talent pojawia się
raz na sto lat. A ona jest nie tylko utalentowana, ale też pracowita – chwali.
W tym podziwie jest też nutka żalu, bo gdy
on i jego koledzy startowali, nikt nie dbał o ich
odżywianie, regenerację, napoje na trasie, właściwie mogli liczyć tylko na siebie.
Po 28 latach wrócił do sportu.
– Nie sądziłem, że tak się stanie, ale namówił mnie kolega Edward Dudek – organizator
Międzynarodowych Biegów Dudka. 8 stycznia
wystartowałem i zdobyłem pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej. W ten sposób na
nowo złapałem bakcyla – opowiada.
Ruszył w kolejnych sześciu biegach składających się na Mistrzostwa Polski Amatorów w Biegach Narciarskich. Czterokrotnie zdobył pierwsze miejsce: na Biegu Dutka, Biegu Lotników,
Biegu Gwarków i w biegu o Istebniański Bruclik.
Tym samym wywalczył złoty medal, pokonując
90 rywali w swojej kategorii rocznika 1960–1951.
Wziął też udział w tegorocznym Biegu Piastów. Trasę 50 km pokonał w 3 godziny 17 minut, 315. miejsce na 1510 zawodników może
nie było wielkim sukcesem, ale liczyło się pokonanie samego siebie po tak długiej nieobecności w sporcie.
Co ciekawe startuje na nartach, które mają
30 lat, bo na nowy sprzęt zwyczajnie go nie stać.
Marzy mu się udział w skandynawskim Biegu Wazów. Na razie jednak ostro trenuje. Jeździ na rolkach po Bulwarach i dokłada do tego
50–km dystans na rowerze.
– Sport to recepta na komfort psychiczny,
dzięki niemu znów czuję się spełniony – zapewnia.
(JOMB)
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Opinie
Krótka lekcja
neopatriotyzmu

O

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

bserwując stan
świadomości obywatelskiej młodych ludzi, doszedłem do
wniosków, które – oględnie mówiąc – są trochę niepokojące. Zadaję sobie pytanie, czy
pokolenie nastolatków nosi w sobie uczucia do niedawna nazywane
patriotyzmem. Nie mam w tej sprawie opinii jednoznacznej. Ankiety
nie przeprowadzałem, nie poddałem
stosownemu wywiadowi odpowiedniej liczby respondentów, więc bardzo możliwe, że trochę przesadzam. Ale niepokój mam. Zdarza się
od czasu do czasu, że na temat patriotyzmu ucinam sobie pogawędkę z szesnasto, z siedemnastolatkami, którzy przyznają się do jakichś
uczuć wobec Ojczyzny, ale deklarują to bez szczególnego entuzjazmu.
Próba wyzwolenia w nich bardziej
gorących afektów przynosi skutki mizerne. Szukam więc przyczyn,
dla których młode pokolenie z pewną nonszalancją traktuje przywiązanie do rodzimej tradycji, języka czy
historii. Szczególnie źle jest ze znajomością narodowych dziejów. Historia, owszem, jest w szkole, jest też
wiedza o społeczeństwie (WOS), ale
młodzież przedmioty te traktuje jako
mało przydatne, dalekie od pragmatyzmu. Bo co praktycznego (jej zdaniem) może wynikać z faktu, że wiedzą, kiedy był hołd pruski? Nic. A co
z wiedzy na temat odsieczy wiedeńskiej? Nic. No, może prawie nic,
bo coś tam jednak pewnie obiło się
o uszy. Zdaję sobie sprawę, że nie
całe pokolenie jest głuche na przeszłość, ale odejście od tzw. klasycznego patriotyzmu jest aż nadto widoczne. Przykład: niedawno temu,
skądinąd inteligentny i bystry chłopak, stwierdził, że jego takie sentymenty zupełnie nie interesują, bo po
zdaniu matury natychmiast wyjeżdża
za granicę i nie ma najmniejszego zamiaru wrócić. Trochę mnie przeraził. Takie demonstracyjne odcinanie
się od korzeni to mimo wszystko rezygnacja z części siebie. Ja rozumiem,

że świat się globalizuje, że stajemy się
powoli totalną wiochą, ale to właśnie
powinien być powód, żeby skonsolidować wysiłki na rzecz budzenia tożsamości wśród tych, którym jest to
obojętne. Ba, ale jak to robić? Może
po prostu, mówiąc o historii, zmienić
sposób narracji. Zamiast historiozoficznych tyrad, narodowe dzieje opowiadać anegdotą, dykteryjką, kryminałem? Bo to bardziej wciąga. Wiem
ja i wiedzą to historycy, że powstałaby w ten sposób wersja komiksowa
dziejów, ale cóż – jaka epoka, taki język. Myślę, że bardziej atrakcyjnym
faktem niż pokój toruński byłaby na
przykład przygoda sławnego biskupa
Zawiszy z Kurozwęk, co to kark skręcił, kiedy umizgał się do urodziwej
wiejskiej dziewuchy. Poległ śmiercią
niesławną, bo tatuś pięknej dziewoi,
widząc co się kroi (rym przypadkowy), odkopnął drabinę z zawieszonym na niej biskupem (wspinał się na
sianko w stodole), o czym podręczniki taktownie milczą. Interesujący byłby zapewne Jagiełłowy obyczaj
przyjmowania petentów, siedząc…
na desce klozetowej, dla innych odkrywcze mogłoby być to, że królowa
Jadwiga była jego żoną. Oczywiście,
zawsze istnieje ryzyko, że reakcją na
te informacje może być pytanie: Jadwiga to ta, to nie chciała Niemca?
Trudno, brniemy dalej. Opowiadamy te, prawdziwe przecież historyjki, a przy okazji wrzucamy (wrzuta
– słowo dziś modne), że król Władysław przeprowadził akcję pod kryptonimem Grunwald i że – parafrazując nieco dziejopisa Jana Długosza
– „jako mężczyzna miał wszystkie
członki na swoim miejscu”. Chcąc
zasiać w młodych zainteresowanie przeszłością, musimy się uzbroić również w tolerancję. Jeśli młody
człowiek pomyli określenie „rokosz
Zebrzydowskiego” z bardziej intrygującym „rozkosz Zebrzydowskiego”, uznajmy, że sławny magnat też
miał prawo do doznań cielesnych
i w żadnym razie nie ośmieszajmy tej
pomyłki. Trochę trywializuję, wiem,
ale nie reagować na problem, to popełnić grzech zaniechania. Wyszło na
to, że całą winę zrzuciłem na historyków, a tak nie jest. Odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Więc może niniejszy felieton okaże się wstępem do
szerszej dyskusji na ten temat? Jedno jest pewne: pokolenie wychowane
na tabloidach wymaga innego języka,
innego pomysłu dydaktycznego, żeby
za jakiś czas się nie okazało, że słowo
„patriotyzm” to po prostu językowy
archaizm.

Wyznania
Nadętego Balona

R

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

edaktorzy Leszek Mazan
i Wojciech Molendowicz
wpadli na pomysł ożywienia Miasteczka Galicyjskiego. To znaczy
wpadł pierwszy, a drugi
przyklasnął. Ale czując chyba, że pomysł
jest cokolwiek cieniutki – bo sprowadza do ochrzczenia Miasteczka „Pipidówką” – na wszelki wypadek zdyskwalifikował potencjalnych polemistów.
„Sprawa nie będzie łatwa – pisał Molendowicz – bo żeby plan się powiódł, trzeba będzie przekłuć kilka nadętych sądeckich balonów, które – już to widzę
– zapowietrzą się od świętego oburzenia”. Mimo upływu tygodnia jakoś tych
balonów sądeckich nie dostrzegłem. Ale
to pewnie dlatego, że sam się od propozycji Panów M–M zapowietrzyłem. Więc
zgłaszam się jako pierwszy na balona
zapowietrzonego.
Gdyby to tylko był artykuł o dziwacznym pomyśle, to przecież sprawa nie
warta sporu, ale redaktor naczelny nadał
mu rangę wydarzenia tygodnia, umieszczając w nagłówku pierwszej strony i poświęcił mu cały swój „editorial”. Czyli
rzecz ważna i jakoś tam – zdaniem naczelnego – usprawiedliwiająca swą wagą
napiętnowanie wszelkiego sprzeciwu.
Wszak każdy polityk poważnie się zastanowi i nie zaryzykuje największego
w obecnych czasach oskarżenia – o ponuractwo i nadęcie. Mnie jest wszystko
jedno: nigdzie nie kandyduję, funkcji nie
piastuję. Mogę zaryzykować.
Ale nie pojedynek na epitety – spróbuję przedstawić trzy argumenty przeciw
„pomysłowi tygodnia”. Po pierwsze niskie zainteresowanie turystów miasteczkiem nie jest skutkiem złej nazwy, ale
całkowitego niemal braku reklamy. Zapewniam, że hasło „Pipidówka” nie elektryzuje turystów i organizatorów wycieczek w stopniu wyższym niż dzisiejszy
szyld. Jeżeli nie ma środków na kampanię
promocyjną, pozostaje cierpliwie czekać,
aż miasteczko trafi do przewodników,
dostawić kilkanaście znaków drogowych,
może powiesić kilka bilbordów.
Po drugie – każde średniej wielkości miasto wie dziś doskonale, jak wiele
znaczy jego wizerunek. Nowy Sącz, który kojarzył się w latach 90. z Optimusem,

a dziś z Fakro, to miasto przedsiębiorcze i innowacyjne. Nowy Sącz z uczelniami wyższymi i wagonami z Newagu,
z festiwalem im. Ady Sari to jednak coś
innego niż miasto słynące z Pipidówki
oraz – cytat dosłowny – „festiwalu śpiewaków i dziwaków wszelkich”. Rekonstrukcja wizerunku, zwłaszcza utrwalonego w popkulturowych schematach
będzie niezwykle trudna. Chyba, że chce
się Nowy Sącz widzieć raczej w roli „stolicy swojactwa”, takiej do poklepywania
po plecach przez rozmaitych krakowskich i warszawskich patronów, przedmiotu rzewnych zachwytów nad małomiasteczkową prowincją.

Hasło „Pipidówka” nie
elektryzuje turystów
i organizatorów wycieczek
w stopniu wyższym niż
dzisiejszy szyld. Jeżeli
nie ma środków na
kampanię promocyjną
pozostaje cierpliwie czekać
aż miasteczko trafi do
przewodników, dostawić
kilkanaście znaków
drogowych, może powiesić
kilka bilbordów.
Trzeci argument dotyczy pomysłu
na „Miasteczko”, które – jak słyszałem
i czytałem wielekroć – ma być punktem
istotnym na mapie kulturalnej miasta
i regionu, a nie lokalnym dziwactwem.
Miejscem, gdzie – co zresztą ma miejsce – odbywają się i naukowe konferencje i różnorodne kulturalne imprezy. To
fakt, że tego „klimatu”, który przyciąga
do spędzenia tam kilku godzin, nawet jak
się było trzy albo cztery razy ciągle brakuje, ale „Pipidówką” się go nie stworzy.
To pomysł na góra jedną wizytę.
Jeżeli są rzeczy, których – jako świeżo upieczony (albo świeżo nadęty) sądeczanin nie lubię, to protekcjonalnego
traktowania Nowego Sącza, jako prowincjonalnej i sielankowej mieściny. Tego
całego „upupiania”, wpychania w niedojrzałość i nienowoczesność. Chciałbym
nadal wierzyć, że mamy przed sobą inną
ścieżkę, że możemy utrzymać inny wizerunek. Entuzjazm redaktora Molendowicza wobec Pipidówki, gasi jednak nadzieje na to, że możliwy jest jakiś Sącz
całkiem nowy.
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Wiedz, że coś
się dzieje…

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

P

owiadają, że łyżka dziegciu potrafi popsuć całą beczkę miodu. Podobnie odrobina
herezji może wypaczyć cały
tom ortodoksyjnej teologii.
Coś podobnego przydarzyło
się chyba księdzu Natankowi z Grzechyni. Był
on swego czasu, zanim się zamknął w pustelni
pod Makowem Podhalańskim, dość popularny na południu Polski, także w Nowym Sączu.
Przyjeżdżał z pobożnymi kazaniami, budził w ludziach gorliwość. Wszystko to jednak
podszyte było budowanym przez niego poczuciem zagrożenia, osaczenia i – co najgorsze
– nieufności wobec autorytetu Kościoła nawet
w kwestiach wiary. Ludzie powtarzali za nim
coraz dziwniejsze rzeczy: a to że koniec świata
już bliski, a to że większość biskupów należy
potajemnie do masonerii, a to że wkrótce wystąpi antychryst i trzeba się na tę okoliczność
zabezpieczyć. Kuria krakowska wystosowała wówczas stosowne pismo, w którym przestrzegła wiernych przed tego rodzaju nauczaniem, a samemu księdzu Natankowi zakazała
publicznej działalności. Ludziom zaś, którzy
poruszeni przychodzili do mnie, by pytać czy
aby w całej tej sprawie nie ma ziarenka prawdy, doradzałem jeszcze prywatnie, by sobie
przemedytowali ten fragment z proroka Izajasza: „Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co
ten lud nazywa spiskiem i nie lękajcie się, czego on się lęka, ani się nie bójcie! Pana Zastępów, Jego miejcie za Świętego, On jest Tym,
którego się macie lękać i który was winien bojaźnią przejmować” (Iz 8,12–13). Nie wyrokuję
czy grozi nam rzeczywiście jakiś tajemny pakt
ciemnych mocy, czy nie. Stwierdzam jedynie
w oparciu o Słowo Boże, że nie ma to żadnego
znaczenia, bo Bóg we wszystkim nas wspomaga, zapewnia ochronę i ze wszystkim sobie
poradzi. Nie ma co się więc zanurzać w jakieś
podejrzane domysły. Bóg sam wystarczy – jak
głoszą słowa pieśni.
Najwyraźniej jednak ksiądz Natanek nie
tylko nie wziął sobie biskupiego upomnienia
do serca, ale otwarcie mu się przeciwstawił.
Otworzył coś na kształt ośrodka rekolekcyjnego i postanowił rozpowszechniać głoszone
przez siebie koncepcje we wszystkich dostępnych mu mediach. Pewnie bym tego nawet
nie zauważył, gdyby nie fakt, że młodzież zaczęła do mnie ostatnio przychodzić z pytaniami o tego kapłana. Do tej pory byli to raczej ludzie starsi. Młodzi natomiast wpadli na
księdza Natanka w Internecie. Hitem miesiąca

stał się fragment jakiegoś jego nauczania poświęcony zagrożeniom duchowym, w którym
dokonał on pomieszania pojęć tak strasznego, że aż zamieniło się w groteskę. Do jednego worka wrzucił z jednej strony satanizm,
okultyzm, odstępstwa od wiary, z drugiej zaś
zjawiska tak mało znaczące jak ubieranie się
na czarno, oglądanie „Gwiezdnych wojen”
czy… nakładanie sobie żelu na włosy! Osobiście „nażelowaną” fryzurę, zwłaszcza męską,
uważam za zjawisko obrzydliwe, ale żeby zaraz wnioskować, że to dzieło szatana? Szatan naprawdę się nie wtrąca tam, gdzie ludzie
z własnej głupoty czy próżności go wyręczają. Szkoda mu czasu oraz energii, bo wie, że te
dwa zasoby szybko mu się kończą. Na szczęście młodzi chrześcijanie dobrze to rozumieją. Szkoda natomiast, że inni młodzi – z wiarą
na bakier – zrobili to samo, co ksiądz Natanek, tylko w drugą stronę. Wrzucili do worka
dobrej zabawy to, co powinno być wyśmiane,
ale też to, nad czym powinni się poważnie zastanowić. Uznali, że całe katolickie nauczanie
na temat istnienia złych duchów i prawdziwych zagrożeń duchowych nie może być poważne. I skończyło się na śmichach chichach,
do których ostatnio przyłączył się również
– a jakże! – TVN.
Oczywiście, Kościół już nie z takimi problemami świetnie sobie radził i z tym, że
się tak wyrażę, „kryzysikiem” poradzi sobie szybko. Dziwi mnie natomiast, że media wszelakie rozdmuchują tę historię, jakby rzeczywiście była tego warta, a znacznie
grubsze brednie puszczają mimo uszu. Przykład? A choćby ostatnie święto prawie–narodowe, tak wielkie i ważne, że mało kto się
zorientował, iż je właśnie hucznie, przynajmniej na najwyższym szczeblu, obchodziliśmy. O co chodzi? – zapytacie. Ano o Święto Wolności. Ponoć obchodzimy je w naszym
kraju od dawna, co roku, 4 czerwca, jak
w pysk strzelił. Czemu akurat w ten dzień?
Otóż dowiedziałem się z telewizora, że jest to
rocznica pierwszych, prawdziwie wolnych,
polskich wyborów. Parsknąłem śmiechem
i śmiałem się długo, a ponieważ świadkami tego zdarzenia byli młodzi ludzie z naszego duszpasterstwa, odesłałem ich do wikipedii, żeby sobie sprawdzili choćby hasło
„sejm kontraktowy”. Nie chciało mi się tłumaczyć, tak byłem rozbawiony. A zupełnie
ze śmiechu oraz przy okazji także z krzesełka spadłem, gdy na podsumowanie wspomnień owych „wolnych wyborów” pan prezydent Wałęsa przyznał, że „nie przyznaje się
do końca do tej daty”, bo co z tego, że wszyscy głosowali na naszych, skoro i tak komuchów do Sejmu musiało wejść dwa razy więcej, a następnie w sobie tylko właściwym
stylu dodał, że on wtedy jedną ręką coś podpisywał, a drugą ręką… patrzył w przyszłość.
I wszystko w pełnej powadze oraz podniosłym nastroju uroczystości państwowej. Ciekaw jestem, kiedy filmik z tej akcji pobije rekord popularności na YouTube’ie?

Miasteczko
Pipidówka

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

A

le narozrabiał, znany
nam wszystkim ze swego
humoru i fantazji, krakowski sądeczanin (albo sądecki
Krakus) – Leszek Mazan. Słynny ten dziennikarz – szwejkolog, znany był dotychczas z robienia sobie jaj w stylu swego
literackiego idola, z wielu spraw
i na temat wielu osób, z wyjątkiem najjaśniejszego Franciszka Józefa. Nigdy jednak nie kalał
własnego, rodzinnego gniazda, stąd i poważanie miał u sądeczan. Doceniali oni również
jego poczucie humoru, szczególnie, że skupiało się ono na
innych. Do czasu jednak. Ostatnio bowiem nasz prześmiewca
zaproponował przemianowanie
pewnego bardzo znanego sądeckiego obiektu. Ale nie takiego
zwykłego miejsca, lecz współczesnego Wielkiego Sądeckiego Dobra, chluby wszystkich
małopolskich oficjeli, od tych
z Krakowa, do tych z Falkowej, naszego symbolu w Europie, a jednocześnie świadectwa
miłosierdzia Brukseli w naszej
rzeczywistości. Krótko mówiąc
– Miasteczka Galicyjskiego. Ale
gdyby tam zaproponował równie modne i zgrabne miano, tak
miłe współczesnym technokratom i w równie nowoczesnym
stylu, to jeszcze nic. Ośmielił
się jednak Mazan podeptać nasze najgłębsze ambicje, napluć
w twarz wszystkim tak dumnym z mocarstwowych aspiracji
Nowego Sącza, zadrwić z tych,
którzy sowicie opłacają wszystkie należne składki w licznych
organizacjach przyznających
następnie naszemu Królewskiemu Grodowi chlubne tytuły i wyróżnienia. Ten oszczerca
i prześmiewca publicznie wyrzekł w odniesieniu do Nowego Sącza i jego symbolu słowo
równie obraźliwe jak „dupa”.

Celowo odwlekam moment zapoznania niezorientowanych
czytelników z haniebnym tym
pomysłem, ale, wybaczcie mi,
to oburzenie tak mną targa.
Pipidówka. Takie oto skojarzenie jest bowiem według Mazana najlepszym w odniesieniu do Miasteczka Galicyjskiego.
Taka nazwa, zdaniem pomysłodawcy, najlepiej oddaje jego
charakter i najkorzystniej pozwoli sprzedać to miejsce potencjalnym gościom. Takie odniesienie literackie i kulturowe,
jest według naszego krajana dobrą odskocznią dla ożywienia
i uatrakcyjnienia tego miejsca
mającego być magnesem i wizytówką Nowego Sącza.
Ponieważ tym razem Leszek Mazan jaj sobie nie robi,
lecz jest, wprawdzie na swój
dziwaczny sposób poważny, ja
również porzucam dotychczasową ironię. Tym bardziej, iż
nie należę do żadnej z wymienionych grup, dotkniętych rzeczonym pomysłem. Co więcej,
uważam go za doskonały, nie
tylko z marketingowego punktu widzenia. W reklamie prowokacja, oryginalność, wyrazistość jest czymś niezwykle
cennym. W życiu równie ważny
jest realizm, ale też dystans do
samego siebie, a nawet odrobina autoironii. Bez tych cech
popadamy albo w samouwielbienie, albo w depresję. Zdecydowanie warto, zamiast brnąć
w pompatyczność i przewrażliwienie, popatrzeć trzeźwo na
otaczającą nas rzeczywistość
oczami kogoś z zewnątrz. Bez
całych emocji związanych z naszymi przerośniętymi ambicjami, czy niespełnionymi oczekiwaniami. A ktoś taki bardziej
zainteresuje się niesztampowym pomysłem, pójściem
pod prąd oczywistym tendencjom, nazwą, która bardziej
jest jednak sympatyczna, niż
pejoratywna.
Tym bardziej, że dotychczasowe efekty marketingowe
związane z Miasteczkiem Galicyjskim, czy też tym drugim
sztandarowym, czyli Multimedialnym, dalekie są od oczekiwań. I wychodzi na to, że
ze wszystkich sądeckich miasteczek, to najlepiej radzą sobie Stary Sącz oraz Miasteczko
Rowerowe.
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny
9 CZERWCA (CZWARTEK)

w wykonaniu Sądeckiego Big Bandu z MOK (wstęp wolny);

r N OW Y S ĄC Z : X godz.9, MCK
SOKÓŁ, XXVI Festiwal Teatrów
Dzieci i Młodzieży BAJDUREK,
występy grup teatralnych, popołudniu ogłoszenie wyników; X godz.
16.30, Galeria BWA SOKÓŁ, cykliczne warsztaty artystyczne: architektura dla młodzieży;
r S TA R Y S ĄC Z : X godz. 17, Galeria „Pod Gniazdem”, pokaz plenerowy garncarstwa i wystawa
prac uczestników projektu „Bierzemy sprawy w swoje ręce”,
w programie także występ zespołu
„Starosądeczanie”
r N OW Y S ĄC Z : X godz.19, Sala
Studyjna, MCK SOKÓŁ, Małopolskie Dni Bł. Jana Pawła II
– Zatrzymaj się, masz we mnie
przystań – projekcje filmów „Lolek” i „Przyniósł nam światło
prawdziwe”;

10 CZERWCA (PIĄTEK)
r N OW Y S ĄC Z : X godz.16.30, Sala
Edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, cykliczne warsztaty artystyczne: architektura dla młodzieży;

11 CZERWCA (SOBOTA)
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 15.30,
Galeria BWA SOKÓŁ, Cykliczne
warsztaty artystyczne: Malarstwo
i rysunek dla dzieci (6–12 lat)

ROZDAJEMY BILETY
DO KINA:
Specjalnie dla naszych
Czytelników mamy podwójne
zaproszenie do kina na film
„Przytul mnie”. Aby zdobyć
bilet, należy pojawić się
w naszej redakcji i poprawnie
odpowiedzieć na pytanie:
Na jakim festiwalu reżyser
filmu „Przytul mnie” Kaspar
Munk otrzymał nagrodę główna
w kategorii Wschodzący Talent?

REPERTUAR KIN
10 – 16 CZERWCA 2011

T E AT R A L I A 2 0 11. Na dzieci, które 2 czerwca przyszły do Parku Strzeleckiego czekało szereg atrakcji: spektakle teatralne, występy młodych artystów z Pałacu Młodzieży, prezentacje zespołów artystycznych oraz liczne
konkursy z nagrodami, zabawy, zgadywanki, a czas milusińskim umilały słodkie niespodzianki oraz przekąski z grilla. To wszystko przygotowano
dla najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka.Prezydent Ryszard Nowak odwiedził dzieci, a witając ich, życzył mnóstwo radości oraz wspaniałej zabawy.

12 CZERWCA (NIEDZIELA)
r K R Y N I C A Z D R Ó J : X godz. 12,
II Edycja Festynu Rowerowego „Wychować Mistrza”, zawody
w kolarstwie górskim XC o Puchar
Burmistrza Krynicy Zdroju;
r N OW Y S ĄC Z : X godz.15, Galeria BWA SOKÓŁ, niedzielny cykl
edukacyjny dla dzieci: „O mieszkańcach wyższych sfer nieba”
– warsztaty plastyczno – muzyczne; Laskowa, Gminny Ośrodek
Kultury, XII Powiatowy Przegląd
Orkiestr Dętych Echo Trombity
– eliminacje gminne;
r K R Y N I C A : X godz. 16, Deptak, Koncert Zakładowej Orkiestry Dętej Gedeon Richter Polska
Sp. z o. o.;
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 17, Miasteczko Galicyjskie, W cyklu „Muzyka Zaklęta w Drewnie”, „Ludowe pieśni bałkańskie w autorskich
aranżacjach”, P. Bisztyga (wokal),
R. Ślazyk (bas), G. Bauer (perkusja), K. Ligas (akordeon), P. Sokół

r KINO KROKUS
r POŻYCZONY NARZECZONY.
USA., komedia/romans/dramat,
10 – 16 czerwca g. 18:00, 20:15

WARTO OBEJRZEĆ
(trąbka), S. Bisztyga, W. Bisztyga (chór).

13 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK):
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 9 i 11,
MCK SOKÓŁ, symfoniczne koncerty z okazji dnia dziecka, będące częścią tournée „Bajkowych
Melodii”;

14 CZERWCA (WTOREK)
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 18.30,
Sala Kameralna MOK, Klub Miłośników Muzyki Progresywnej – koncert na dużym ekranie
– METALICA – Live Shit: Bunge
& Purge” – Live In San Diego, January 13,14, 1992r. – 200 (wstęp
wolny);

15 CZERWCA (ŚRODA)
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 16, Galeria BWASOKÓŁ, Cykliczne warsztaty artystyczne: Malarstwo i rysunek dla dorosłych;
Popisy taneczne grupy Adeem, konkursy z nagrodami, przejażdżki kucykiem to
tylko niektóre z atrakcji, jakie zapewniła dzieciom w niedzielę Katarzyna Sułkowska, właścicielka CK Gospoda w Miasteczku Galicyjskim. Był to prezent dla
nich z okazji Dnia Dziecka na bis, bowiem w środę, 1 czerwca najmłodszym
Muzeum Okręgowe zorganizowało zabawy w skansenie.

r K I N O S O KÓ Ł
X GNOMEO I JULIA. USA/Wielka Brytania, animowany/przygodowy/familijny, 10 – 16 czerwca g.
14:30, 18:50,oraz poranki dla dzieci: 11 i 12 czerwca g. 11:00, 12:45.
X PIRACI Z KARAIBÓW. Na nieznanych wodach – premiera 3D,
USA, przygodowy/akcja,10 – 16
czerwca g. 16:15, 20:30. X PRZYTUL MNIE. Dania, dramat, 10 – 13,
15 i 16 czerwca g. 17:00, 18:30.
X LINCZ. Polska, dramat/thriller,10 – 16 czerwca g. 19:00 X STUDENTKI. Francja, dramat, 10 – 16
czerwca g. 15:15, 20:40. X ŚWINKI. Niemcy/Polska, dramat obyczajowy, 10 – 16 czerwca g. 17:10.
X I TAK NIE ZALEŻY NAM NA
MUZYCE. Francja, dokumentalny,14 czerwca g. 18:30. X SZYBCY I WŚCIEKLI 5,USA. akcja/thriller, 10 – 16 czerwca g. 16:30, 20:45.
X KIEŁ. – premiera, Grecja, dramat, 10 – 16 czerwca g. 20:15. X NIE
OPUSZCZAJ MNIE. – premiera, Polska, dramat, 10 – 16 czerwca g. 18:45

16 CZERWCA (CZWARTEK)
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 18,
Reprezentacyjna Sala Ratusza, 234. Koncert u Prezydenta

r P R Z Y T U L M N I E X Grupa nastolatków u progu dorosłości. Sara
jest wrażliwa i spokojna. Dobrze
się uczy i jest chwalona, czego
nie można powiedzieć o jej kolegach, których interesuje wszystko poza nauką. W domu opiekuje
się młodszym bratem, bo zapracowana matka pojawia się dopiero późnym wieczorem. Pewnego dnia w szkole Sara zostaje
sprowokowana przez Mikkela. Starcie kończy się udawanym
gwałtem, który ktoś uwiecznia telefonem komórkowym. „Teraz jesteś gwiazdą porno” żartuje jeden z kolega. Nagranie trafia do
sieci i sytuacja wymyka się spod

DTS PATRONUJE
Zawodnicy światowej klasy: Andrzej Zieleniecki, Robert Nemus,
Robert Cyrwus oraz sądeczanin
Tomasz Zaczyk, odnoszący wiele sukcesów w kraju i za granicą,
wezmą udział w pierwszych pokazach Strong Man, które odbędą
się w sobotę 11 czerwca w Nawojowej. Organizatorem jest Biuro Nieruchomości IMPERIUM. Imprezie
patronuje DTS. Początek godz. 16,
stadion sportowy w Nawojowej.

kontroli. Klasowy „żart” przeradza się w konflikt, którego tragiczne konsekwencje są tylko
kwestią czasu.

POLECAMY
Sądecka Jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec” 2006 obchodzi 20–lecie działalności i zaprasza
do udziału w uroczystościach: 17
czerwca 2011 (piątek): 10 – msza
św. w kościele św. Kazimierza,
11:40 – przemarsz na rynek, 11:45
– uroczystości rocznicowe, nadanie sztandaru jednostce przez prezydenta miasta, 12:30 – spotkanie
zaproszonych gości z prezydentem. 18 czerwca 2011 (sobota):
9–15 – festyn mundurowy „Stara
Sandecja”, w programie m.in. pokaz sprzętu służb mundurowych
i pokazy walki wręcz.
BOŻENA BARAN

Aktywnie z PTT
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
o/”Beskid” w Nowym Sączu, zaprasza 19 czerwca na 50 Jubileuszową
Wycieczkę P.T.T. – S.U.T.W. nowosądeckim szlakiem spacerowym P.T.T.
nr 5 Dąbrówka – Majdan. Dojazd autobusem MPK nr 9. Początek godz.
8.50 z Dąbrówki. Na trasie ognisko,
oraz 4 godzinna wędrówka do Majdanu. Powrót o godz. 14:15, autobusem MPK nr 3. Uwaga: możliwe jest
uczestnictwo na rowerach. Zbiórka godz. 8.00, ul. Kolejowa, Dworzec PKP. Dodajmy, że w wakacje
wycieczki organizowane są w każdą
niedzielę przez PTTK oraz PTT.

Jubileusz 40–lecia Zespołu Pieśni
i Tańca „Dolina Dunajca”
Zespół Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca” świętował 40–lecie działalności. Uroczystość odbyła się 4 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury. Zaproszeni goście, rodziny oraz przyjaciele członków zespołu wysłuchali jubileuszowego
koncertu . „Dolina Dunajca” śpiewa i tańczy do muzyki górali łąckich i Lachów sądeckich. Grupa powstała by podtrzymywać dawne tradycje. Gratulacje i najlepsze życzenia przekazali zespołowi między innymi: wiceprezydent
Bożena Jawor, Józef Kantor dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Przewodniczący RM Jerzy Wituszyński oraz radny Janusz Kwiatkowski.
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Kobieta i Sport

Nie pozwoliłabym sobie, dostawać
po głowie za 400 zł miesięcznie
R O Z M OWA z bokserką i kickbokserką BEATĄ MAŁEK–LEŚNIK, zawodniczką Superfightera Nowy Sącz

– Co kierują młodą, atrakcyjną dziewczyną, że zabiera się za boksowanie?
– Nie ma znaczenia, czy to chłopak, ładna czy brzydka dziewczyna. To sport dla wszystkich. Jeśli
ktoś nie spróbował, nie zrozumie powodów jego uprawiania.
Wcześniej trenowałam koszykówkę, po rozpadzie klubu postanowiłam pójść w ślady braci, którzy trenowali kickboxing. Później zajęłam
się też boksem. Posypały się medale, puchary. Lubię walczyć.
– Chyba nie przysporzyło to Pani
koleżanek?
– Wszyscy się ode mnie odsunęli. Bo poza szkołą i treningami
świat dla mnie nie istniał. Dopiero
kiedy zaszłam w ciążę i przerwałam walki, miałam czas na odnowienie kontaktów. Teraz jest ok.
– Urodzenie dziecka nie przeszkodziło
Pani, by znów zająć się tym sportem.
– Chciałam wrócić na ring. Kiedy Natalka była mała, mogłam zabierać ją na zgrupowania kadry.
Spała spokojnie w turystycznym
łóżeczku. Zawsze jakaś koleżanka
przy niej była, gdy ja akurat miałam trening. Podrosła i już nie było
tak łatwo. Gdy nie było mnie przy
niej dłużej, zaczynała płakać. Musiałam przerywać treningi. A jak
w każdym sporcie przestoje nie są
mile widziane.
– Mimo to trwa Pani nadal na ringu.
Co do tego skłania?
– Chyba za długo to już robię, by
przestać. Postanowiłam walczyć,
od dziś zaczynam intensywne treningi, a moim celem jest olimpiada. Udało mi się porozumieć z firmą Konspol, gdzie już mam stałą
pracę. Na początku wszyscy się
dziwili, co taka utytułowana zawodniczka robi na taśmie. Odpowiadałam, że za 420 zł stypendium, jakie otrzymuję za wygrane
mistrzostwo, trudno wyżyć. Niewiele osób ma świadomość, że to
nie jest dochodowy sport. Dopiero
niedawno, gdy boks stał się dyscypliną olimpijską, jest o co walczyć.
I to jest mój cel – wystąpić na olimpiadzie, wygrać co najmniej dwie
walki i zapewnić sobie emeryturę
od 34. roku życia na poziomie 5–6
tys. zł. Gdyby nie to, nie pozwoliłabym sobie, by dostawać po głowie
za 400 zł miesięcznie, płatne dodam od mistrzostw do mistrzostw.
Z Konspolem jestem umówiona,
że mogę wyjeżdżać na zgrupowania, wypisując delegacje. W zamian

promuję firmę, nosząc choćby koszulki z jej logo.
– Córka idzie w Pani ślady, próbuje boksować?
– Niestety tak. I z tego powodu
byłam już wzywana przez dyrektorkę do żłobka. Natalka uderzyła
z pięści swoją koleżankę. Pani mnie
nie znała, zapytała, czy dziecko
ogląda bajki z przemocą. Nie tłumaczyłam się, odpowiedziałam: ogląda
tylko Mini Mini. Później gazety zaczęły pisać o moich osiągnięciach.
Od tego czasu stało się wszystko
jasne i nie jestem już wzywana. Ale
od tego czasu też nie zabieram Natalki na treningi. Choć teraz zamierzam pojechać z nią na zgrupowanie do Cetniewa. Ma już trzy latka,
potrafi się sobą zająć. Boję się tylko, co z tego Cetniewa przywiezie.

– Dlaczego? Sama Pani stwierdziła, że
dopóki ktoś nie spróbuje…
– Z doświadczenia wiem, że to nie
jest sport dla kobiet. Na etapie treningów może i jest zabawnie, ale jak
się do niego poważnie podchodzi…
Jest wiele innych, ciekawych sportów, mniej urazowych, z których
można czerpać przyjemność, a nie
obijać sobie kości. W sumie za nic.
– Kobiety lubią się podobać w każdej sytuacji. Nawet na boisko nie wyjdą bez makijażu. Czuje się Pani kobieco na ringu?
– W moim przypadku makijaż
odpada. Ale lubię się czuć dobrze na
ringu. Fajnie wyglądać. Teraz producenci prześcigają się w pomysłach
na stroje dla kobiet, również tych
boksujących. Pamiętam, że podczas pierwszych zawodów miałam
na sobie starą koszulkę i spodenki po
chłopakach z drużyny. Kombinowaliśmy, jak je zwęzić. Dziś mogę wybierać w fasonach i kolorach.
– A w domu jest Pani kobietą, która
pierze, sprząta, gotuje?
– To nie te czasy, kiedy kobieta
zajmowała się tylko domem. Trzeba walczyć o swoje. Z mężem dzielimy obowiązki. Choć ze względu
na moje treningi on ma więcej na
głowie. To mąż rano zawozi Natalkę
do żłobka, odbiera po pracy. Obiady
gotujemy na zmianę. Mamy umowę, kto zostaje w domu, ten gotuje.
– Zdarzyło się Pani użyć swoich sił
poza ringiem?
– Raz jakiś żul o pierwszej w nocy
uparcie dzwonił do mnie domofonem. Nie ściągał palca z przycisku. Zeszłam na dół i po pierwszym
ciosie tylko zsunął się na ziemię.
Nie dyskutowałam. Wróciłam do
mieszkania. Całe zajście widział mój
sąsiad i była z tego niezła afera. Ale
po tym już nikt nie dzwonił.

Raz w sklepie koleżanka
zapytała, co mi się
stało. Zażartowałam,
że mąż mnie pobił.
Wszyscy stojący przy
kasie krzywo na niego
spojrzeli, a on zrobił się
cały czerwony

– Musi mieć Pani wyrozumiałego
męża, którego nie zraża żona z podbitym okiem – bo to się przecież
zdarza?
– Z moim mężem kiedyś razem
trenowaliśmy. Tak się poznaliśmy.
Rozumie moją pasję i nie ma nic
przeciwko. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że wrócę na ring. Faktycznie
nieraz kiepsko to wygląda, jak idziemy gdzieś razem, a ja jestem cała
obita. Raz w sklepie koleżanka zapytała, co mi się stało. Zażartowałam,
że mąż mnie pobił. Wszyscy stojący
przy kasie krzywo na niego spojrzeli,
a on zrobił się cały czerwony.
– Mąż już nie trenuje?
– Nie, przestał ćwiczyć. Przerzucił się na… wędkarstwo. A ja
daję sobie jeszcze półtora roku.
Zaczynam od dziś intensywnie
trenować.
– Cieszyłaby się Pani, gdyby Natalka
oświadczyła, że chce uprawiać boks?
– Chciałabym ją uchronić
od tego.

Beata Małek–Leśnik

FOT. (KG)

KATARZYNA GAJDOSZ

ur. 26 kwietnia 1983 r. w Nowym
Sączu; wzrost: 177 cm, waga: 72 kg;
zawodniczka STS Superfighter Nowy
Sącz; trener w klubie: Radosław
Pietrzkiewicz, w kadrze: Leszek Piotrowski; osiągnięcia: pięciokrotna mistrzyni Polski w boksie, brązowa medalistka mistrzostw świata
w Podolsku k. Moskwy w kat. 80 kilogramów w 2005 roku - pierwsza
w historii polskiego boksu medalistka MŚ, złota i srebrna medalistka
Pucharu Świata w kickboxingu, brązowa medalistka Mistrzostw Europy
w kickboxingu.
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Sport i biznes

Przekonałem się na własnej skórze,
jak to jest być sobie szefem
R O Z M OWA z DARIUSZEM GRZYBEM, dziennikarzem sportowym, właścicielem firmy DeGie
organizującym imprezy sportowe.
– Darek, takie mecze jak te weekendowe Złotek w Nowym Sączu i Mszanie Dolnej nie były pierwszą sportową imprezą organizowaną tutaj przez
Ciebie.
– Firma, którą założyłem dwa
i pół roku temu może pochwalić się organizacją wielu imprez.
W tym takich, które przeszły do
historii polskiego sportu. Mam tutaj na myśli m.in. I Mecz Gwiazd
Północ–Południe w siatkówce
kobiet, podobny I Mecz Gwiazd
w piłce ręcznej kobiet, czy I Super
Puchar w rozgrywkach żeńskiego
szczypiorniaka. Organizowaliśmy
również spotkanie reprezentacji
Polski w piłce ręcznej z Gwiazdami Ligi czy mecz w Lidze Mistrzyń
kobiet Unia Racibórz – Broendby Kopenhaga. Wszystkie te mecze były na żywo transmitowane
przez Polsat Sport, TV4, czy TVP
Sport. Dodam jeszcze mecze towarzyskie z udziałem Muszynianki Fakro z rosyjskimi Tulicą Tuła,
Chabarowskiem, czy Amerykankami z Los Angeles. Imprez, które mamy już za sobą jest znacznie więcej.
– Duże wydarzenia sportowe organizujesz w całym kraju.
– Przyświeca nam hasło „Pasja
i profesjonalizm”. Mamy podpisanych wiele umów, ale o szczegółach nie chciałbym mówić, aby
nie zapeszać. Zdradzę jedynie, że
nasz II Turniej Fakro Cup w siatkówce kobiet właśnie otrzymał
patronat Ministerstwa Sportu
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a związany jest z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej.
Imprez, które otrzymały taki patronat jest w kraju tylko 37. Turniej ten zostanie rozegrany w połowie września, tradycyjnie w hali
w Bobowej. W tej miejscowości
jest znakomity klimat do sportu,
w czym zasługa burmistrza Wacława Ligęzy i działacza samorządowego oraz sportowego Adama
Urbanka.
– Skąd pomysł, by z dziennikarza
sportowego zmienić się w sportowego menedżera?
– Kiedy otrzymałem propozycję organizacji Pierwszego Meczu
Gwiazd w siatkówce kobiet Północ–Południe musiałem założyć
firmę, aby móc rozliczyć imprezę.
Działalność na własny rachunek
bardzo mnie wciągnęła, zainwestowałem sporo środków w firmę,
przekonałem się na własnej skórze

Dariusz Grzyb (w środku) podczas konferencji prasowej Sandecji z prezesem Andrzejem Dankiem i
trenerem Mariuszem Kurasem

Kiedyś na studiach,
podczas zajęć
z dziennikarstwa
jeden z prowadzących
powiedział, że
dziennikarstwo jest
jak narkotyk, kto raz
spróbuje trudno z niego
zrezygnować

jak to jest być sobie szefem. Ale
cieszę się, że zbudowaliśmy markę firmy, która jest coraz bardziej
rozpoznawalna. Rozbudowaliśmy
także ofertę, organizujemy imprezy firmowe, kulturalne. Zajmujemy się także menedżerką aktorów
i sportowców. Stale powiększa się
grono współpracowników.

– Jakie imprezy planujesz w najbliższym czasie?
– Już 9 lipca w Tymbarku organizujemy Piłkarskie święto
– Tymbark Cup. Jako przedmecz
zagrają młodzi zawodnicy, tzw.
nieoficjalna reprezentacja powiatu limanowskiego, później
wystąpi kadra powiatu limanowskiego w spotkaniu z ciekawymi zawodnikami, byłymi reprezentantami Polski. A na koniec
turniej Vip–ów – samorządowcy i przedsiębiorcy. Jesteśmy też
w bardzo zaawansowanym projekcie pod nazwą „Piłkarska
Gala”. Zaś w sierpniu wspólnie
z limanowskimi właścicielami
firm i starostą wybierać będziemy Piękną Twarz Powiatu Limanowskiego. Ponadto sukcesem zakończyła się I Konferencja Sport,
Biznes, Marketing organizowana
wspólnie z Samorządem Uczniowskim PWSZ. Wkrótce podobna odbędzie się w Tarnowie.
– Jak sobie radzisz z funkcją rzecznika prasowego Sandecji mieszkając

w Warszawie? Dużo czasu spędzasz
w pociągach i autobusach?
– Przede wszystkim chciałbym
podziękować Zarządowi Klubu,
który w czerwcu ubiegłego roku
złożył mi propozycję. Nie jestem
etatowym pracownikiem Sandecji więc mogę powiedzieć, że
swój cenny czas poświęcam klubowi. Nie jest łatwo, ale staram
się bywać często w Nowym Sączu. Nie opuściłem żadnego spotkania rozgrywanego w naszym
mieście, a i często gościłem na meczach wyjazdowych. Cieszę się,
że mogłem pełnić funkcję rzecznika Sandecji w historycznych
dla klubu chwilach, związanych
z pięknym jubileuszem 100–lecia. Jestem i byłem do dyspozycji dziennikarzy niemal przez 24
godziny.
Niezwykle miło jest mi poinformować, że moja firma wydała
I Rocznik Piłkarski Sandecji, który cieszył się sporą popularnością
w Polsce. Tylko trzy kluby – Lech
Poznań, Jagiellonia Białystok

i Sandecja mogą pochwalić się takimi rocznikami. Do tego grona
próbuje dołączyć Śląsk Wrocław,
który wydał ostatnio taką publikację, ale czarno–białą. Właśnie
przygotowujemy drugi rocznik.
– Zostajesz w Sandecji na przyszły
sezon jako rzecznik?
– Poprosiłem Zarząd klubu o spotkanie i podsumowanie
roku. Jestem człowiekiem, który
lubi konstruktywna krytykę. Nikt
nie jest doskonały. Nie ukrywam,
że mam kilka ciekawych propozycji z różnych klubów, nie tylko
piłkarskich. Sandecja jest i będzie
zawsze mi bliskim klubem. Jeżeli
zostanę dalej rzecznikiem to myślę, że i w przyszłym sezonie nie
zawiodę Zarządu i mediów. Jeżeli się rozstaniemy to na pewno ten czas będą wspominał bardzo miło.
– Niedawno jeszcze byłeś rzecznikiem Polskiego Związku
Biathlonowego...
– To prawda, oprócz pełnienia funkcji rzecznika prasowego,
moja firma pomogła Tomkowi Sikorze w pozyskaniu kilku sponsorów. Dodam, przy okazji, że m.in.
Tomek reklamował sądecką firmę Erbet. Logo tej firmy można
było dostrzec na stroju zawodnika w wielu telewizjach świata. Innym sponsorem była m.in. firma
zajmująca się produkcją sprzętu
wojskowego, amunicji. To też nasza zasługa.
– Nie tęsknisz czasami za dziennikarstwem? Nie chciałbyś się wybrać
na jakiś mecz, by napisać z niego relację do gazety?
– Kiedyś na studiach, podczas zajęć z dziennikarstwa jeden z prowadzących powiedział,
że dziennikarstwo jest jak narkotyk, kto raz spróbuje trudno z niego zrezygnować. Jasne, że tęsknię za dziennikarstwem, ale też
pisuję jeszcze do różnych gazet,
współpracuję z radiem, a z „Gazetą Krakowską” współorganizuję Plebiscyt Sportowy na którym
bawi się co roku cała grupa sportowców z regionu.
Dzisiaj jako rzecznik prasowy
MKS Sandecja znajduję się po drugiej stronie, czyli udzielam informacji dziennikarzom, ale przez to,
że przez 15 lat pracowałem w mediach jest mi łatwiej. Znam się
z dziennikarzami, z wieloma się
przyjaźnię.
Rozmawiał: (MOL)
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

SMS
Ryba zamiast wędki
Jednego dnia lokalne media obiegły dwie informacje. Niby odległe, ale tylko z pozoru. Jedna mówiła o tym, że sądeccy Romowie właśnie otrzymali nowe mieszkania socjalne, a ich tekturowo–blaszane osiedle, pod kołami buldożerów, przeszło do
historii królewskiego grodu. Niestety, przez kilkadziesiąt lat nikt
z nich nie dorobił się własnego kąta, choć mieli dokładnie takie
same szanse i możliwości jak wszyscy pozostali. Widać należało
im się to in gremio. No cóż, w końcu lepiej dać, niż w „poprawnej” politycznie Europie, narazić się na zarzuty o dyskryminację. Swoją drogą, ciekawe na jak długo to wystarczy? Dla odmiany w Łososinie Górnej, przyciśnięci brakiem własnego lokum
Romowie, wzięli sprawy we własne ręce i pod takim pretekstem wyłudzili od miejscowego proboszcza kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Póki co honorowy ksiądz zrezygnował z funkcji. Przypuszczamy, że parafianie swoich pieniędzy też szybko nie zobaczą. Wyrok w tej sprawie wyda sąd i miejmy nadzieję, że będzie
on przede wszystkim sprawiedliwy, nie zaś „poprawnie” sprawiedliwy. Doświadczenie uczy jednak, iż rozdawnictwo socjalne
to droga donikąd. Kradzież z kolei wiedzie wprost do czterech
ścian, lecz chyba nie o takich myślą wszyscy, którym zależy
na rozwiązaniu problemu. A my wciąż nie możemy pojąć skąd
wzięło się tak „niepoprawne” porzekadło: „kowal zawinił, Cygana powiesili”

SMS
Popieprzony
pomysł
Kategorycznie mówię „nie”
dla pomysłu radnego Grzegorza Fecki, by urzędnicy, radni, władze i inni święci tego
miasta zmienili swoje nawyki i zamiast samochodami do
swych miejsc pracy jeździli komunikacją miejską! Pewności co do wręcz niebezpiecznej idei nabrałam nie
tylko ja, ale i wszyscy pasażerowie autobusu linii 7
– dodam najbardziej popularnej – którzy 4 czerwca, ok.
godz. 9.15 zmierzali w stronę
Rynku. Podróż swą zakończyli
na Al. Wolności, opuszczając pojazd, kaszląc i ocierając łzy, kiedy jacyś gówniarze – jeden z podejrzanych
z wytatuowaną Polską Walczącą na lewej ręce – dla zabawy rozpylili gaz pieprzowy
w autobusie. No i się uśmialiśmy do łez! Ale były to łzy
rozpaczy nad losem urzędników, radnych, władz i innych świętych tego miasta,
którym przyjdzie jeździć komunikacją miejską, kiedy postulat Grzegorza Fecki zostanie zrealizowany. Można się
spodziewać, że wszyscy podróżujący do tej pory linią 7,
23, 41 itd. itp. przesiądą się
do prywatnych samochodów,
bo aż strach pomyśleć, czego
gotowi są użyć „dla zabawy”
chłopcy z „Polski Walczącej”,
kiedy trafią do autobusu pełnego urzędników wysokiego
szczebla.
(PEK)

SMS

PS
Pod wpływem społecznego oburzenia i krytyki, władze miasta
zapowiedziały, że dalszych luksusów już nie będzie, a następni
wracają do kontenerów.
(JARO)

Matołek i Dobromir bez szans
W sądeckim ratuszu z okazji Dnia Dziecka odbyły się warsztaty plastyczne
dla polityków, pod jakże wdzięcznym hasłem: „moja kraina marzeń”. Podczas konfrontacji z kartką papieru i kredkami okazało się jednak, że umiejętności manualne naszych celebrytów odbiegają bardzo od tego, o czym
śnią, a nawet czasem mówią. Na niekorzyść niestety. Śmiemy przypuszczać, że ich wyobraźnia jest dużo bardziej bujna od dziecięcej, lecz niestety
(jak mawiali językowi soc–klasycy) „wybrakowana z powodu braku” zaczarowanego ołówka. Takiego co kontury przemienia w rzeczywistość. No cóż.
Zamiast bujnej wyobraźni pozostanie im tylko nadal bujać albo ściemniać
(to chyba uniwersalny kolor w polityce). Od zawsze najfajniej wychodzą
im opowiastki o bogatym i pięknym królu lub o złotej rybce. Za to nikt nie
przepada za koziołkiem Matołkiem lub pomysłowym Dobromirem. A szkoda. Żaden z uczestników nie zadeklarował również porzucenia polityki dla
sztalugi. Też szkoda.
(JARO)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

SMS
Kto przełożył wajchę,
czyli spieszmy się powoli
Pod koniec XIX wieku najbardziej intratnym zawodem w Paryżu był zbieracz końskiego łajna. Stolica Francji szybko osiągała rozmiary metropolii, co
skutkowało przyrostem wszelkiej maści dyliżansów, powozów, karoc i bryczek. Gdy jednak pojawiły się konie mechaniczne, lobby od od–chodów zaczęło do–chodzić swych racji, usiłując wymusić na władzach Paryża zakaz
poruszania się pojazdami wydalającymi spaliny trochę inne niż naturalne.
Ostatecznie skończyło się wielką hucpą, a z czasem plajtą zyskownego do
tej pory interesu. Właśnie dowiadujemy się, że czas przejazdu PKP z Krakowa do Krynicy może się „skrócić” do 10 godzin. Fantastycznie! I pomyśleć, że za nieboszczki Austrii, co bardziej światli i zamożni sądeczanie tuż
po obiedzie wyjeżdżali na wieczorną kolację lub operę do Wiednia. Śmiemy przypuszczać, że w tej sprawie potrzebne będzie lobby o niebo lepsze
niż w przypadku śmierdzącego problemu paryżan. No chyba, że uznamy, iż
każdy pociąg na tej trasie to obiekt retro. Wtedy będzie szansa na podniesienie ceny biletu do kwoty ok. 100 złotych. Zostanie tylko przekonać podróżnych, że to się im opłaca, a w ogóle to dla ich dobra, zdrowia, bezpieczeństwa i takie tam. W końcu, jak mawiał największy spec od obniżania
cen podkładów kolejowych i kotłów parowych oraz równoczesnego podwyższania cen mięsa, czyli tow. Gomułka, „reklama jest dźwignią handlu”.
Oby się tylko ktoś na tej dźwigni nie podźwignął.
(JARO)

Bożena Jawor

