
INTERMARCHE  W  NOWEJ  ODSŁONIE
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   Zapraszamy na nowe produkty garmażeryjne
         Zestaw obiadowy na ciep o tylko...         Zestaw obiadowy na ciep o tylko...  7,997,99 z zC.H. EUROPA II

Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1

Godz. otwarcia:  pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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R E K L A M A

STREFA ODNOWY BIOLOGICZNEJ  to:

GODZINY OTWARCIA

STREFA  ODNOWY BIOLOGICZNEJ w Sanatorium MSW „Continental” ju  otwarta!!!

Piotr Salamon, hodowca z Tęgoborzy ogłasza początek sezonu 
ogórkowego (str. 3). Z nami nie będziesz się nudził w upalne 
dni. „Dobry Tygodnik Sądecki” – dobra lektura na lato!

Sezon ogórkowy Sezon ogórkowy 
czas   zacząćczas   zacząćRatuj się kto może    L str. 3

Bony dla młodych  L str. 5

Osiedla pod lupą  L str. 8

Grill i ogród  L str. A-D
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Szanowni Państwo, 

Ze zdumieniem przeczytałem 
fragmenty wywiadu z prezyden-
tem Nowego Sącza Ryszardem No-
wakiem, opublikowane w 24 nume-
rze Dobrego Tygodnika Sądeckiego, 
w którym atakuje on moją osobę. 
Chciałem wyjaśnić Czytelnikom, że 
komentarz w sprawie stanowiska 
prezydenta wobec Projektu Zało-
żeń Krajowej Polityki Miejskiej 2020 
był efektem spotkań oraz dyskusji 
zarówno z członkami koła Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
sympatykami Platformy Obywatel-
skiej w Nowym Sączu, jak również 
z przedstawicielami wielu różnych 
środowisk opiniotwórczych dzia-
łających na terenie miasta.

Tym bardziej jestem zszokowa-
ny, że prezydent miasta – po prze-
prowadzonym śledztwie (sądzi-
łem, że takimi sprawami zajmuje 
się w naszym kraju prokuratura, 
a nie Ryszard Nowak) stwierdził 
publicznie, że to ja jestem autorem 
tego dokumentu. Rozumiem zde-
nerwowanie pana Nowaka podczas 
wywiadu (był on emitowany w Re-
gionalnej Telewizji Kablowej), po-
nieważ z faktami trudno jest po-
lemizować. W żaden sposób nie 
tłumaczy to jednak jego zacho-
wania, które wyraźnie miało na 
celu zdeprecjonowanie mojej oso-
by, a pośrednio – opinii wielu mło-
dych ludzi oraz innych środowisk 
zatroskanych o dynamiczny roz-
wój miasta. Skandaliczny, moim 

zdaniem, był również atak perso-
nalny na dziennikarza przeprowa-
dzającego wywiad.

Kończąc, chciałem przypomnieć 
panu prezydentowi, że podsta-
wą demokracji – w odróżnieniu od 
ustroju totalitarnego – jest aktyw-
ność obywateli. Bez niej demokracja 
zaczyna zamierać. Wszyscy obywa-
tele mają prawo do wyrażania swo-
ich opinii (na przykład poprzez pisa-
nie listów, komentarzy czy petycji), 
by poprzez nie oddziaływać na wła-
dzę. I tak też będziemy czynić.

Z poważaniem
Michał Słowik

mieszkaniec Nowego Sącza
przewodniczący Koła PO na rzecz

Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

ROZMOWA  z Dariuszem Kowalczy-
kiem, rzecznikiem nowosądeckiego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Nowym Sączu.

– Platforma Usług Elektronicznych, 
którą chwali się ZUS, to dla urzę-
du rewolucja. Dla klientów też będzie 
rewolucyjna?

– Mam nadzieję, że tak. Będzie 
wielkim ułatwieniem. Nowa forma 
kontaktu przy pomocy internetu 
daje duże możliwości i wiele spraw 
można przez tę platformę załatwić. 
Funkcjonalność platformy ma po-
prawić satysfakcję klientów. 
– Co klient ZUS może w ten sposób 
załatwić?

– Może sprawdzić swoje dane 
zapisane na indywidualnym kon-
cie w ZUS, ponadto – czy pra-
codawca płaci za niego skład-
ki, a także zarezerwować wizytę 
w urzędzie. Świadczeniobiorca 
będzie mógł sobie pobrać formu-
larz PIT, płatnik sprawdzi należ-
ne składki i wpłaty, czy infor-
macje o osobach zgłoszonych do 
ubezpieczenia. Bez wychodzenia 
z domu. 
– Platforma jest przeznaczo-
na bardziej dla przedsiębiorców, czy 
ubezpieczonych?

– Dla wszystkich. Każdy klient, 
w zależności od tego, czy tylko 
pracuje, czy prowadzi firmę, czy 
jest świadczeniobiorcą, będzie 
miał dostęp do danych, które go 
interesują. Dla każdej grupy klien-
tów przygotowany jest specjal-
ny panel. 

– Jak założyć konto na platformie?
– Bardzo prosto. Najpierw za-

rejestrować się na platformie pue.
zus.pl – koniec z numerowanymi 
bloczkami! Następnie dostajemy lo-
gin i hasło. Trzeba będzie odwiedzić 
nasz oddział przy ul. Sienkiewi-
cza i potwierdzić tożsamość. Wtedy 
profil będzie aktywowany. Chyba, 
że ktoś ma certyfikat kwalifikowa-
ny, albo profil zaufany na e–Platfor-
mie Usług Administracji Publicznej.
– Co z osobami, które nie mają kom-
putera i dostępu do internetu?

– Mogą także skorzystać z tych 
danych. W ramach platformy 
usług elektronicznych funkcjonu-
je Centrum Informacji Telefonicz-
nej. Każdy będzie mógł skorzystać 
z danych telefonicznie. Konieczna 
będzie jednak jedna wizyta w na-
szym oddziale, by się zarejestro-
wać. Uzupełnieniem całego sys-
temu ułatwień będzie remont sali 
obsługi klienta. Znajdzie się tam 
cały system kierowania ruchem. 
W biletomacie wybierzemy ro-
dzaj sprawy, a bilet skieruje nas 
do właściwego stanowiska obsłu-
gi klientów. Duże multimedial-
ne monitory wskażą stanowisko, 
gdzie sprawę załatwić, a dodat-
kowo podadzą najważniejsze in-
formacje i aktualności dotyczące 
ZUS–u. Jeden z monitorów prze-
znaczony będzie na aktualności 
sądeckie. Do dyspozycji będzie 
również tłumacz języka migowe-
go, ale na taką wizytę trzeba bę-
dzie poczekać trzy dni.

Rozmawiał (BOG)

29 CZERWCA 1886 – w Wado-
wicach urodziła się Ada Sari (Ja-
dwiga Szayer), słynna śpiewacz-
ka operowa, związana przez 
wiele lat ze Starym Sączem, 
miejscem zamieszkania i nauką 
pobieraną u sióstr klarysek. De-
biutowała w 1910 r. w rzymskim 
Teatro Nazionale partią Mał-
gorzaty w „Fauście”. W 1922 r. 
w Mediolanie odniosła wielki 
sukces w partii Rozyny w „Cy-
ruliku sewilskim”. Zmarła 2 lip-
ca 1968 r. w Ciechocinku.

1  L IPCA 1906 – odbyła się pierw-
sza, historyczna wycieczka zor-
ganizowana dla członków To-
warzystwa Tatrzańskiego Beskid 
w Nowym Sączu. Jej trasa wiodła 
przez Piwniczną, Niemcową, Ra-
dziejową i Halę Konieczną do Rytra.

3 L IPCA 1893 – Stanisław i Jan 
Potoczkowie utworzyli w No-
wym Sączu Związek Stronnic-
twa Chłopskiego, pierwszą na 
ziemiach polskich partię ludową 
reprezentującą interesy wsi.

Wystawa na wakacje
WERNISAŻ.  W kościele parafialnym 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pa-
szynie odbył się wernisaż wystawy 
„Paszyńska litania”. To kolejna impreza 
promująca ludową sztukę paszyńską.

– Zebraliśmy rzeźby związane 
z Matką Boską – mówi Anna Padoł, 
jedna z rzeźbiarek. – Wystawa zosta-
ła zorganizowana w kościele. Tutaj 
przychodzi sporo ludzi, przyjeżdża-
ją również wycieczki. To prace kilku 
osób. Są obrazy na szkle, rzeźby róż-
nych rozmiarów, a wszystko w ży-
wych kolorach.

– Chcieliśmy wyjść z ludową sztu-
ką bliżej ludzi – mówi ks. proboszcz 
Jerzy Bulsa z Paszyna. – Wystawę 
można będzie oglądać podczas od-
pustu i przez wakacje.

 (O)

WWW.KL IKNI J .TU

Internetowi klienci ZUS

KARTKA Z  KALENDARZA

ŚLADEM NASZYCH PUBL IKACJ I
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ROZMOWA z PIOTREM SALAMO-
NEM z Tęgoborzy, jak mówi o so-
bie – badylarzem – czyli producen-
tem ogórków. 

– Pamięta Pan jeszcze ubiegłoroczną 
aferę ogórkową?

– Oczywiście! Rok temu, to i nie 
tylko ogórek, ale i pomidor nie 
schodził. Plony do wyrzucenia. 
W tym roku wielu badylarzy nie 
miało za co wystartować na wiosnę. 
Bo to i nawóz drogi, i utrzymanie. 
– Panu się udało…

– Udało, nie udało. Nie zniechę-
ciłem się. Chociaż zima była dość 
ostra i odciągnęło się dwa tygodnie 
robienie rozsadzeń. 
– Kiedy Pan sieje?

– Przeważnie sieję 1 lutego, 28 
robię rozsady, po czterech tygo-
dniach ogórki są już do zbierania. 
– Sezon ogórkowy się zaczyna, a Pan 
już po zbiorach?...

– Teraz to już ogórek stanął. 
To znaczy ogórek gruntowy jesz-
cze schodzi – tak po 1,50 zł za ki-
logram, ale szklarniowy w piątek 
zwaliłem bez ceny – tylko 50 gr. 
Umarł śmiercią naturalną. W marcu 
pierwsze ogórki sprzedawałem za 5 
zł. Za dwa tygodnie koniec z ogór-
kami – czas zabrać się za pomido-
ry. Jeśli jest sezon ogórkowy – to już 
tylko dla mediów. (BIK)

Nowa ustawa o bezpieczeństwie wod-
nym nakłada na gminy obowiązek wy-
tyczenia miejsc zwyczajowo wyko-
rzystywanych do kąpieli i zatrudnienia 
ratowników do patroli, tymczasem na 
Sądecczyźnie jeszcze nikt nie zadbał 
o powstanie bezpiecznych kąpielisk. 
A sezon letni właśnie się rozpoczął.

Jak informuje prezes sądeckiego 
WOPR Dariusz Gerhard żadna z gmin 
nie podpisała do tej pory stosownych 
umów. Wójtowie za każdym razem 
tłumaczą się brakiem środków. 

– Twierdzą, że nie mają pienię-
dzy, aby wytyczyć miejsca do kąpie-
li i zapewnić tam bezpieczeństwo. To 
są dwa etaty ratownicze oraz spo-
ro sprzętu, który narzuciła ustawa 
– mówi Gerhard. – Jeżeli nie wygospo-
darują na to środków finansowych, to 
po prostu takich miejsc w tym sezonie 
letnim nie będzie. 

Problem szczególnie dotyczy tere-
nów przyległych do Jeziora Rożnow-
skiego. Władze Gródka nad Dunaj-
cem deklarują pomoc finansową tylko 
w jednym miejscu.

– Jako gmina nie będziemy za-
trudniać ratowników, będziemy je-
dynie wspierać finansowo WOPR 
w Rożnowie w pobliżu zapory wodnej 
– mówi Mieczysław Hajduga, zastęp-
ca wójta  Gródka nad Dunajcem. – Li-
czymy, że ośrodki wypoczynkowe we 
własnym zakresie zatrudnią ratow-
ników. My na to nie mamy pieniędzy. 

Nad Jeziorem Rożnowskim za-
planowano jeden posterunek WOPR 
w Gródku nad Dunajcem. Będzie on 
zabezpieczał kąpiących się nad wodą 
i korzystających ze sprzętu pływają-
cego. Zdaniem wczasowiczów to jed-
nak za mało. Twierdzą, że na bezpie-
czeństwie nie powinno się oszczędzać. 

– Jest zdecydowanie za mało ra-
towników, najczęściej można ich 
spotkać na prywatnych plażach 
– mówią. – A tutaj nietrudno o wy-
padek. Zdarzały się utonięcia, bo nikt 
nie pilnował. 

Według nowej ustawy o bezpie-
czeństwie wodnym, od tego roku 
gminy mają obowiązek wytyczyć 
miejsca zwyczajowo wykorzystywa-
ne do kąpieli i zatrudnić ratowników 

do cyklicznych patroli takich punk-
tów. Na razie zostało wytyczonych 
dziewięć miejsc w gminie Nawojo-
wa, ale władze nie podpisały jesz-
cze umowy w tej sprawie. W Nowym 
Sączu dopiero zaczynają szukać tere-
nów, gdzie będzie można bezpiecz-
nie się kąpać.

– Z obowiązku się wywiążemy, ale 
kosztem innych zadań, na przykład 
remontu dróg – mówi Jerzy Gwiżdż, 
wiceprezydent Nowego Sącza. – Kie-
dy oszacujemy koszty, zrobimy ko-
rektę w budżecie. Ogłosimy przetarg 
na organizację patroli. 

Ratowników na sądeckich wodach 
może być mniej nie tylko ze względu 
na brak pieniędzy, ale również z po-
wodu ich niskich zarobków.

– Jest coraz mniej chętnych do 
pracy w ratownictwie i coraz mniej 
sponsorów, a szkolenia i kursy są 
dość kosztowne – dodaje Gerhard. 

W sumie, w całej Polsce nad bez-
pieczeństwem wczasowiczów będzie 
czuwać w tym roku o prawie 3 tysiące 
mniej ratowników WOPR niż w ubie-
głe wakacje.  MONIKA CHROBAK 

Tematy na lato

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

DO WYNAJĘCIA LOKALE:

•  gastronomiczny w Krynicy 
ul. Kraszewskiego 32, pow. ~120 m2

•  lokal w piwnicach w Nowym Sączu, 
ul. Jagiellońska 18, pow. ~ 250 m2

•  handlowy w Starym Sączu, 
ul. Rynek 1, pow. ~37 m2

•  pomieszczenia biurowe w Nowym Sączu, 
ul Lwowska 25 I piętro, pow. różnej wielkości

•  pomieszczenie biurowe w Nowym Sączu, 
ul Jagiellońska 18, pow. ~25 m2

tel. 18 443 53 83 wew. 35 w godz. 7.30 - 14.30

R E K L A M A

R E K L A M A

Ratuj się kto może

R E K L A M A

Ofiary wody 
W rzece Poprad utopił się 13–let-
ni piwniczanin. Kolejny 13–la-
tek z gminy Łabowa walczy o życie 
w szpitalu po prawie 20–minu-
towym pobycie pod wodą w rze-
ce Kamienica. W Jeziorze Roż-
nowskim odnaleziono dryfujące 
na wodzie zwłoki ok. 30–letniego 
mężczyzny. Ciała nie udało się do 
tej pory zidentyfikować.

Sezon ogórkowy – już tylko dla mediów

Przysmak lata!
Przepis na ogórki małosolne

Porcja na 3 l słój: 2,5 kg małych 
ogórków, 3 łyżki soli, 5–6 ząb-
ków czosnku, kawałek korze-
nia chrzanu, kilka gałązek kopru, 
ew. kilka listków chrzanu.

Ogórki dokładnie umyć i uło-
żyć w wyparzonym słoju. Czosnek 
obrać ze skórek i ząbki przekro-
ić. Każdą warstwę ogórków prze-
kładać koprem, kawałkami czosn-
ku, korzenia i liści chrzanu. Zalać 
zimną wodą wymieszaną z solą. 
Przykryć tak, aby żaden ogórek 
nie wystawał i trzymać w ciepłym 
miejscu przez dwa dni. Jeśli jest 
chłodno, może się okazać, iż trze-
ba będzie poczekać trzy dni.

(BO)

Chcesz mieć szybki 
i wygodny dostęp do 
„Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego”? Ściągnij 
gazetę z naszej 

strony internetowej 
lub zarejestruj się, by 

otrzymywać ją mailem: 
www.dts24.pl
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U WA G A :
wakacyjna szkoła pływania 

dla dzieci i dorosłych. Zajęcia 

grupowe i indywidualne.

Nauka pływania i rehabilitacja 

w wodzie dla osób 

niepełnosprawnych.

mgr Tomasz Baliczek 

606-454-948

Tydzień w skrócie

R E K L A M A

NNOOWWYY SSĄĄCCZZ -- CCHHEEŁŁMMIIEECC
uull..PPaappiieesskkaa 1111aa

1188 444400 4466 1155
GGOOŁŁKKOOWWIICCEE DDOOLLNNEE 118811

1188 444400 7755 7744

AAUUTTOOGGAAZZ
Sądeckie Centrum Autogaz

SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TEJ STRONIE DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE

R E K L A M A

R E K L A M A

Owocowe brednie
Obok Barszczu Sosnowskiego dru-
gim dyżurnym tematem rozpo-
czynającego się lata są owoce. 
A w zasadzie ich brak. Jak co roku 
od kilkunastu lat jak nudny refren 
starego przeboju powraca w me-
diach nieśmiertelne zdanie: z po-
wodu kiepskiej pogody owoców 
będzie mniej i będą droższe. Bę-
dzie ich mniej niż w roku poprzed-
nim, a w roku poprzednim (zgod-
nie z powtarzającym się refrenem) 
było ich mniej, niż w roku jesz-
cze wcześniejszym. Gdybyśmy tak 
analizowali plony sądeckich sadów 
do kilkunastu lat wstecz, to z pro-
stego wyliczenia powinno nam 
wyjść, że w tym roku w naszych 
sadach urodzi się jakieś kilo jabłek 
i koszyczek truskawek. Zgodnie 
z prezentowaną logiką ten jedyny 
ocalały kilogram jabłek powinien 
kosztować 500 zł, a truskawki ja-
kiś tysiąc za koszyk. Już dzisiaj za-
tem opłaca się zarezerwować bi-
let lotniczy do Hiszpanii albo Włoch 
żeby sobie kupić torbę owoców. 
Taniej wyjdzie polecieć! (KCH)

SMS

OGŁOSZENIA DROBNE

Docieplenia. Praca dla brygad docieplenio-
wych na terenie województwa  śląskiego. 
Pewne płatności. Kontakt: 508-348-142 

Nowy Sącz - osiedle KADUK - dom wielofunk-
cyjny, 230 m kw.działka 8 a,  komfortowy, 
dwurodzinny, gabinet - sprzedam. 
Tel. 18 44 23 729. kom.501 673 033

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
Działka mieszkalna lub pod drobną działal-

ność. wPodrzeczu. o wielkość 10 ar. lub 20 ar. 
(możliwość podziału). Cena 8000/ar.

Sprzedam wyposażenie lokalu wraz z zamó-
wionymi imprezami. tel 606 884 845.

Restauracja Poczekalnia oferuje usługi cate-
ringowe, urozmaicenie imprez plenerowych, 
festynów, koncertów w kuchnię węgierską. 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY N.S. NAWO-
JOWSKA 30 TEL 789 269 211.

Dostali 10 procent
1,6 mln zł otrzymał powiat nowo-
sądecki na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Pieniądze pochodzą 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Jedna z przekazanych pro-
mes opiewa na 900 tys. zł, druga na 
700 tys. zł. Te kwoty pozwolą wyre-
montować drogę powiatową Ptasz-
kowa – Wojnarowa w miejscowości 
Chodorowa, a także ulicę Kościusz-
ki w Muszynie. Obecnie rozpoczy-
na się procedura przetargowa. Pra-
ce muszą zostać rozliczone do końca 
2012 roku. – To remonty, które trze-
ba wykonać szybko, a zakres finan-
sowania z obiecanych nam pieniędzy 
gwarantuje prowadzenie zaawan-
sowanych robót – twierdzi Adam 
Czerwiński, dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Po-
wiat wnioskował o 16 milionów zło-
tych na pięć zadań priorytetowych.

Pijani kierowcy w rowach
W weekend policja zatrzymała 19 
nietrzeźwych kierowców na dro-
gach powiatu sądeckiego. W kilku 
przypadkach alkohol stał się przy-
czyną groźnych zdarzeń drogowych. 
Do szpitala trafił 41–letni kierowca 
citroena, który w miejscowości Ko-
tów stracił panowanie nad pojazdem 
i wpadł do przydrożnego rowu. Miał 
2,3 promila. W Kąclowej 23–latek 
prowadzący vw nagle zjechał z dro-
gi i dachował. Poważnych obrażeń 
ciała doznali jego pasażerowie, któ-
rzy, podobnie jak kierowca, byli nie-
trzeźwi. W stanie ciężkim do szpita-
la zostali zabrani kierowca i pasażer 
bmw, które dachowało w Siedlcach. 
Udzielający pierwszej pomocy od 
prowadzącego pojazd 21–latka czu-
li silną woń alkoholu. Rekordzista 
weekendowych kontroli miał 3 pro-
mile alkoholu w organizmie. 

[j]  Pierwszoklasistki 
z indeksami 

Natalia Brzęk, Karolina Piszczek 
i Piotr Banach – uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym 
Sączu, zostali finalistami XXXVIII 
Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 
na etapie ogólnopolskim. Sukces ten 

zagwarantował im już zwolnienie 
z części teoretycznej egzaminu za-
wodowego oraz możliwość studio-
wania na wybranych politechnikach 
i akademiach technicznych. – Suk-
ces tym większy, szczególnie dla 
dziewcząt, bo to dopiero uczenni-
ce pierwszej klasy o profilu archi-
tektura krajobrazu – mówi Robert 
Poręba, nauczyciel w ZSP, opiekun 
olimpijczyków. 

[k]  Trójkołowcem 
do szkoły 

Bartosz Bogdański oraz Patryk Bart-
kowski, absolwenci Gimnazjum nr 2 
w Nowym Sączu, prezentowali swo-
je modele samochodów i trójkołowy 
pojazd w przerwach przeglądu mło-
dych talentów uczniów Gimnazjum 
„Gimnazjaliści na scenie”. 

Wczasowy dom opieki?
Prokuratura Rejonowa w Muszynie 
sprawdza, czy w Żegiestowie w jed-
nym z domów wczasowych dzia-
łał nielegalnie dom opieki społecznej. 
Sprawą zainteresowano się, gdy w bu-
dynku miesiąc temu samobójstwo po-
pełniła 69–letnia kobieta. W domu 
przebywa kilka starszych osób. Pro-
kuratura prowadzi czynności pod ką-
tem „narażenia na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty zdrowia lub 
życia mieszkańców”. Zarzutów ni-
komu jeszcze nie postawiono.

13–latek porwany 
przez Poprad 
W poniedziałek w Piwnicznej–
Zdroju zakończyła się akcja poszu-
kiwawcza chłopca, który w czwar-
tek kąpał się w Popradzie. Jego 
zwłoki wyłowiono z rzeki w po-
bliżu miejsca, gdzie był widziany 
po raz ostatni. W poszukiwania 
zaangażowały się nie tylko służby 
ratownicze, ale też krewni chłop-
ca i okoliczni mieszkańcy.

Wójt czysty
W październiku ubiegłego roku są-
decki sąd uznał, że wójt Kamionki 
Wielkiej nie współpracował z SB. 

Teraz wyrok podtrzymał krakow-
ski Sąd Apelacyjny. Domniema-
ną agenturę zrzucał Kazimierzowi 
Siedlarzowi IPN. W czasie śledz-
twa okazało się, że materiały, któ-
re miały potwierdzać jego rejestra-
cję jako tajnego współpracownika 
zostały spreparowane przez funk-
cjonariuszy SB.

Oszuści pytają o drogę 
88–letnia kobieta uwierzyła męż-
czyznom, którzy we wtorek rano 
szukali drogi do szpitala, by pomóc 
swojemu koledze. Zaczepili starusz-
kę, jadąc samochodem, na ul. Dłu-
gosza i poprosili o wskazanie trasy, 
bo kompletnie nie znają miasta, a ich 
przyjaciela za chwilę czeka opera-
cja. Kobieta wsiadła do samochodu, 
by pomóc wskazać dokładny ad-
res. W tym czasie do jednego z męż-
czyzn zadzwonił telefon. Miał być to 
przyjaciel, który poinformował, że 
nie posiada ważnego ubezpieczenia 
i musi zapłacić za zabieg. Pasażero-
wie samochodu pożalili się starusz-
ce, że mają przy sobie jedynie dola-
ry i nie za bardzo gdzie je wymienić. 
Kobieta postanowiła im jeszcze raz 
pomóc. Wybrała 4 tys. zł z ban-
komatu i wręczyła mężczyznom, 
otrzymując od nich czarną saszet-
kę. Dolarów jednak w niej nie było. 
Kiedy staruszka w domu sprawdzi-
ła zawartość, z saszetki wysypały się 
pocięte kartki papieru. 
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PODRĘCZNIKI

UŻYWANE
i NOWE

Nowy Sącz, 
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39

10 %
rabatu  
- do 18 lipca

FIRMA JUBILERSKA A. i M. PIETRZKIEWICZ

ZAPRASZAMY

(na przeciw Bazyliki œw. Ma³gorzaty, wejœcie od ul. Œw. Ducha)

poniedzia³ek - pi¹tek: 10.00 - 18.00
sobota: 10.00 - 15.00

»PRACOWNIA i SKLEP«

WYSZYÑSKIEGO 3
NOWY S¥CZ tel. 501-108-005

OBR¥CZKI ŒLUBNE � RABATY � BRYLANT GRATIS �
� CENA od 400 z³ �

BI¯UTERIA Z£OTA I SREBRNA GOTOWA I NA ZLECENIE

NAPRAWY, RENOWACJA STAREJ BI¯UTERII, CZYSZCZENIE

SKUP SREBRA, Z£OTA I KAMIENI NATURALNYCH

RYNEK PRACY.  Od lipca w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Nowym Są-
czu rusza pilotażowy program prze-
ciwdziałania bezrobociu wśród osób 
poniżej 30. roku życia. O jego zało-
żeniach rozmawiamy z dyrektorem 
placówki BOGDANEM GOŁYŹNIAKIEM. 

– Powiat nowosądecki został włączo-
ny jako jeden z 23 powiatów w Polsce 
do programu dla młodych bezrobot-
nych osób. Jakie są główne założenia 
tego projektu? 

– Założeniem projektu jest prze-
testowanie nowych rozwiązań, któ-
re mają pomóc młodym ludziom 
w szybszym znalezieniu pracy. Jeśli 
program się sprawdzi, zostanie wpro-
wadzony we wszystkich urzędach 
pracy w Polsce. Ci, którzy będą brać 
w nim udział, będą mieli do wykorzy-
stanie trzy bony: szkoleniowe, stażo-
we i na zasiedlenie. Bezrobotni w ra-
mach przyznanego bonu sami mogą 
wybrać sobie szkolenie, kurs czy od-
być staż u danego pracodawcy. Z ko-
lei bon na zasiedlenie umożliwia oso-
bie poszukującej pracy wyjechanie 
poza granice powiatu do 80 kilome-
trów. Taka osoba otrzyma 5 tysięcy 
złotych brutto na znalezienie miesz-
kania czy inne wydatki. Warunkiem, 
aby nie oddawać tych pieniędzy, jest 
przepracowanie w nowym miejscu 
minimum sześć miesięcy.
– Kiedy rusza rekrutacja i jakie trze-
ba spełniać kryteria, aby ubiegać się 
o udział w programie?

– Rekrutacja rusza 2 lipca i po-
trwa trzy miesiące. Dotyczy to osób, 

które nie ukończyły 30. roku ży-
cia i po raz pierwszy są zarejestro-
wane jako bezrobotni. Te osoby 
będą musiały wypełnić deklarację 
w urzędzie, następnie zostanie im 
przydzielony opiekun, który opra-
cuje indywidualny program dzia-
łania. Rekrutacja jest jednorazo-
wa. W projekcie może wziąć udział 
maksymalnie 200 osób. Na ten cel 
mamy otrzymać z centrali 2 mln 
600 tys. zł. Projekt będzie realizo-
wany do końca 2013 r.
– Rozumiem, że głównym wyznaczni-
kiem, które powiaty w Polsce będą re-
alizować program, był wysoki wskaźnik 
bezrobocia wśród osób młodych?

– Tak, to było główne kryterium. 
Nasze dane nie są optymistyczne. 
W skali wszystkich bezrobotnych 
zarejestrowanych w naszym urzę-
dzie aż 48 procent to osoby poni-
żej 30. roku życia. Bardzo niepoko-
jącym zjawiskiem jest duży wzrost 
młodych bezrobotnych z wyższym 
wykształceniem. W ciągu czte-
rech lat liczba ta znacznie wzrosła. 
W 2008 r. było niecałe 500 młodych 
bezrobotnych, a w tym roku w urzę-
dzie jest zarejestrowanych już blisko 
1700 osób. Problem bezrobocia do-
tyczy głównie absolwentów po kie-
runkach humanistycznych i ekono-
micznych. O pracę najtrudniej jest 
w oświacie i w administracji. Po re-
alizacji programu będziemy mogli 
powiedzieć, na ile te nowe metody 
wpłyną na obniżenie tych niepoko-
jących wskaźników. 

Rozmawiała MONIKA CHROBAK

Wagony dla metra
(…) Newag wspólnie z Siemensem bu-
duje 35 pociągów dla drugiej linii war-
szawskiego metra. ETZ z Nowego Są-
cza już jeżdżą w barwach stołecznej 
SKM i komfortem nie ustępują pojaz-
dom konkurencji, a pierwszy tramwaj 
tej firmy od dwóch miesięcy jest testo-
wany w Poznaniu (…) Wagony dla metra 

będą kosztowały prawie 1 mld 70 mln 
zł. Pierwsze 10 powstanie w wiedeń-
skiej fabryce Siemensa, ale już pozo-
stałe będą budowane w Nowym Sączu. 
– Dla nas to bardzo ważny kontrakt, bo 
dzięki niemu uzyskujemy dostęp do no-
wych technologii i uniezależniamy się 
od kapryśnego krajowego rynku – mówi 
właściciel firmy Zbigniew Jakubas (…)

Wprost Nr 25, 18–24 czerwca 2012

Bony dla młodych

PRZECZYTANE

Osiedlowa dżungla 
Mieszkańcy ul. Barskiej w Nowym Sączu chcieli we wtorek uporządkować teren wokół bloków, ale gdy 
chwycili za sekatory, by przyciąć żywopłoty, skosić trawę, jedna z właścicielek gruntów wezwała policję. 
Problem w tym, że nie mogą na własną rękę usunąć gałęzi krzewów, które sięgają już ich balkonów. Są wy-
łącznie właścicielami mieszkań i działek, na których stoją budynki, ale trawników i chodników już nie. Niech 
zatem siedzą w domu i nie przeszkadzają w tworzeniu osiedlowej dżungli. 

(PEK)

SMS

NAGRODA.  Roman Pasoń z Mosz-
czenicy Niżnej zdobył I miejsce 
w Małopolsce w X edycji konkur-
su „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne 2012”. Teraz Pasoń będzie repre-
zentował województwo na szczeblu 
ogólnopolskim.

W zasadzie Roman Pasoń otrzymał 
nagrodę wraz z rodziną. Nagro-
dę odbierał w towarzystwie ojca 
Stanisława, byłego posła PSL. Za-
nim jednak Pasoniowie odebrali 

gratulacje, ich gospodarstwo – jak 
wszystkie biorące udział w kon-
kursie – wizytowała komisja kon-
kursowa, która sprawdzała ład 
i porządek w obrębie podwó-
rzy, zabudowań i stanowisk pra-
cy, stan budynków gospodarskich 
i wiele innych szczegółów.

– Konkurencja była duża, bo 
w konkursie startowało aż 40 go-
spodarstw, tym większa jest na-
sza satysfakcja – nie ukrywał za-
dowolenia Roman Pasoń. Młody 

farmer prowadzi wraz z rodziną 
blisko 100–hektarowe gospodar-
stwo, hoduje 200 sztuk owiec oraz 
50 cieląt. Posiada owczarnię, cie-
lętnik i magazyn paszowy.

– Nie śmiem marzyć o nagro-
dzie na szczeblu ogólnopolskim, 
ale to ogromnie motywujące, kie-
dy fachowcy w branży docenia-
ją trud, jaki wkładamy każdego 
dnia w prowadzenie gospodar-
stwa – powiedział Roman Pasoń.

(FAR)

Pasoń najlepszy w Małopolsce
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Wychowanie i edukacja
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Rodzice mają oczekiwania wzglę-
dem dzieci, ale nie mogą zapo-
minać, że i dzieci mają swoje po-
trzeby. Wzajemne ich zaspokajanie 
sprawi, że kontakt z nastolatkiem 
stanie się łatwiejszy. 

 
Podczas zajęć warsztatowych na-
stolatkowie i ich rodzice wyraża-
li swoje potrzeby. Wśród najważ-
niejszych wymienianych przez 
młodzież znalazły się: 
X  potrzeba ciszy, mówienia spo-

kojnym głosem: „Mamo, po-
wiedz to raz albo podejdź do 
mnie, a nie krzycz”;

X  potrzeba większej autonomii: 
„Sam zorganizuję sobie czas 
wolny, umiem też wybrać so-
bie kolegów”;

X  potrzeba poważnego trak-
towania  przez rodziców: 
„Mów do mnie Andrzej, a nie 
Andrzejek”.

Rodzice również zgłaszali swo-
je potrzeby wobec nastolatków:
X  dbanie o porządek w pokoju: 

„Kiedy mówisz, posprzątam za 
godzinę, to chcę mieć pewność, 
że za godzinę posprzątasz”;

X  odpowiedzialność za na-
ukę szkolną:  „Chciałabym, 
abyś codziennie sam odrabiał 
lekcje, abym nie musiała ci 
przypominać”.
Gdyby powyższe oczekiwania 

były realizowane przez obie stro-
ny, relacje rodzic – nastolatek by-
łyby bardziej satysfakcjonujące.

Co stoi na przeszkodzie we 
wzajemnym dogadywaniu się? 

Z jednej strony są to ukry-
te, wewnętrzne słabości każde-
go człowieka, takie jak: zły na-
strój, zmęczenie, złość, czasami 
lenistwo, które przytłacza i pa-
raliżuje. Oprócz jednak wewnę-
trzych blokad, istnieją również 
tzw. blokady komunikacyjne, ze-
wnętrzne. Powstają one na sku-
tek niepoprawnie sformułowane-
go komunikatu, który prowadzi 
np. do oporu, buntu lub niezro-
zumienia intencji nadawcy. 

Jak wyrażać oczekiwania 
i potrzeby, aby były 
zrozumiane? 

Nastolatek tłumaczy ma-
mie: „Mamo, potrzebuję 15 mi-
nut na odpoczynek i później zej-
dę na dół” albo „Nie lubię, kiedy 
wrzeszczysz z dołu: – Schodź 
już!” Chciałbym, abyś powie-
działa: – Andrzej – obiad!

Czasami nie wystarczy wyra-
zić tylko swojej potrzeby. Należy 
zastanowić się, jak to zrealizo-
wać. Jeżeli syn nie lubi ciągłego 

budzenia poprzez krzyk mamy, to 
wspólnie porozmawiajcie i ustal-
cie, co mogłoby pomóc. Naj-
częściej nastolatek jest w stanie 
wskazać, co mogłoby bardziej za-
działać, np.: "Mamo, cicho po-
wiedz: Pobudka! i ściagnij mi koł-
drę. To będzie lepsze niż krzyk 
z korytarza. Powiedz do mnie, 
na czym najbardziej ci teraz za-
leży: abym zjadł obiad, poszedł 
po zakupy czy posprzątał pokój? 
Bo powiedziałaś o wszystkim na-
raz". Jeżeli nastolatek słyszy hasło 
„pokój”, to za mało. Musi usły-
szeć konkretnie: "odkurzyć, po-
składać rzeczy na biurku czy po-
układać ubrania w szafie".

W dogadywaniu się ważny jest:
X  krótki i zwięzły sposób wyraża-

nia swoich potrzeb (bez mora-
lizowania lub krzyków);

X  wspólna debata, jak to osiągnąć;
X  przećwiczenie zrozumiałe-

go komunikatu, np. "Mamo, 
chciałbym rano usłyszeć, jak 
mówisz: – Dzień dobry Mate-
usz, a nie Mateuszek”.

Mówienie krótko i konkret-
nie w dobie nadmiaru bodźców 
i informacji zewnętrznych jest 
konieczne, aby nastolatek mógł 
usłyszeć treść wypowiedzi, prze-
tworzyć ją i zareagować zgodnie 

z komunikatem. Ponadto waż-
na jest intonacja głosu. Jeśli ton 
głosu jest napięty, to dzieci zdą-
żą wchłonąć zdenerwowanie, ale 
dalej nie wiedzą, co mają robić?

Rodzicu,wyrażaj potrzeby, pa-
miętając o podstawowych zasa-
dach komunikacji:
X  utrzymaj z nastolatkiem kon-

takt wzrokowy (bądź blisko 
niego);

X  uświadom sobie własne uczucia 
i bądź w "kontakcie" z nimi, pa-
nuj nad nimi;

X  używaj słów zachęcających do 
współpracy;

X  zaufaj swojemu nastolatkowi, 
on sam powie ci, jak chciałby, 
abyś się do niego zwracał;

X  nie zdrabniaj imion.

Zadanie domowe:
X  Spisz z nastolatkiem naj-

ważniejsze potrzeby swoje 
i dziecka; 

X  Powiedzcie sobie nawzajem 
o nich, pamiętając o zasadzie: 
NIE UŻYWAMY RANIĄCYCH 
SŁÓW.

HALINA CZERWIŃSKA
edukator i pedagog w Fundacji 

„Ostoja” w Nowym Sączu, 
pedagog Katolickiej Szkoły 

Podstawowej w Nowym Sączu

Przedwakacyjna Szkoła dla Rodziców (8)

Andrzej! Nie Andrzejek 
"Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym każda osoba 
respektuje potęgę słów, bo wie, że mogą one wywołać wstrząs  w  pozostałych  
członkach rodziny"
G.MacDonald

Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych oddział 

w Krośnie

unieważnia druki ścislego 

zarachowania o nr 

332655893, 332813594, 

332813596, 332813600, 

332818727

Jeśli w Twojej okolicy, 

najbliższym sklepie, 

punkcie, który odwiedza 

wiele osób, brakuje 

„Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego” – daj nam 

znać, dostarczymy tam 

naszą gazetę!
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Burmistrz Starego Sącza
 Ogłasza

I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierża-
wę na okres 3 lat nieruchomości zlokalizowanej na dz.ew.nr 199 
o pow.0,13 ha zabudowanej budynkiem o pow.uż.304,80 m2 
w Mostkach.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2012 r. o godz.9.30 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ul.Batorego 25 I piętro 
pokój 10 (sala narad).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium 
w wysokości 120,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Starym Sączu 
nr 91 20 30 0045 1110 0000 0212 2670 BGŻ SA Nowy Sącz do dnia 
16 lipca 2012 r.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Starym Sączu, ul.Krakowska 26 I piętro lub telefonicz-
nie pod nr 018 446 02 70 wew.129 w godzinach urzędowania.

To i owo

LEKTURA NA WAKACJE

R E K L A M A

Poszerzone programy nauczania, profile wybierane przez uczniów, 
8 godzin języka angielskiego w tygodniu, zajęcia od 8.00 do 15.00

Bezpieczeństwo, prestiż, komfort nauki

SZKOŁA Z AUTORYTETEM
U NAS NIE TRZEBA SIĘ LOGOWAĆ! JEŻELI JESTEŚ DOBRY, BĘDZIESZ PRZYJĘTY JUŻ DZIŚ!

Akademickie Gimnazjum i Liceum
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 63 
telefon (18) 442 31 06
www. akademickie.wsb-nlu.edu.pl

NAJLEPSZE WYNIKI NAUCZANIA – PIERWSZE MIEJSCA W RANKINGACH SZKÓŁ !
R E K L A M A

MODA.  Tego lata obowiązu-
je moda… spadochronowa: niere-
gularność formy, neutralne kolory, 
czyli tzw. no–make up. Goście ka-
wiarni Etc… w Nowym Sączu mie-
li okazję zapoznać się z wakacyjny-
mi trendami podczas pokazu mody 
i biżuterii marki Kate&Kate, na któ-
rym zaprezentowano najnowszą ko-
lekcję sukienek Violi Śpiechowicz 
oraz naszyjniki, kolczyki czy branso-
letki Garden Party Phillipe Ferrandis. 
Okazję do pokazania swoich inspi-
racji miała również sądecka marka 
– Newsource. 

Biżuteria Kate&Kate to odważ-
ny design projektantów z całego 
świata: Kopenhagi, Tel Avivu, Bar-
celony, Nowego Jorku, Mediolanu 
czy Paryża, którzy z pasją dopra-
cowują każdy szczegół. Jest nie-
konwencjonalna i ekskluzywna. 

– Załóż beżową neutralną su-
kienkę i nie bój się połączyć jej 
z neonowym różem. Najnow-
sza kolekcja francuskiego pro-
jektanta to odpowiedź na to, co 
dzieje się w modzie odzieżowej. 
Gdy w odzieży spokojniej, za-
szalej z biżuterią – radziła pa-
niom podczas pokazu przedsta-
wicielka marki Kate&Kate. Jedną 
z podstawowych jej zasad jest brak 

kompletów. Jeśli naszyjnik jest 
różowy, bransoletka może być… 
pomarańczowa. 

Czy podobnym krzykiem mody 
staną się sądeckie inspiracje?

Właśnie na rynku pojawiły się 
koszulki młodej projektantki Ka-
tarzyny Haloty z Nowego Sącza, 
które swoją premierę miały pod-
czas pokazu w Etc…

– Uważamy, że nie Tokio, nie 
Paryż i nie Nowy Jork, dla nas 
ważny jest Nowy Sącz – mówił 
z kolei Kamil Zbozień, założyciel 
firmy M.O.R.E.nterprise, która 

scala takie marki jak wydawnic-
two Mo–Records, firmę szkole-
niową Pure Profit oraz producenta 
odzieży Newsource, zajmujące-
go się tworzeniem i sprzedażą ko-
szulek z unikalnym przesłaniem. 

Katarzyna Halota przyznaje, że 
projektując je, wykorzystała po-
tencjał, jaki – według niej – ma 
Nowy Sącz. Wśród projektów zna-
lazł się jeden o nazwie „Źródło ns” 
z napisem „ns our city”. Zresztą 
nazwa firmy newsource powsta-
ła z przekształcenia właśnie tego 
hasła: n s our city.

– Inspirowałam się Słowem 
Bożym i wartościami, które nie-
sie. Chciałam tą kolekcją mówić 
o tym, czego człowiek całe życie 
poszukuje i najbardziej pragnie 
– o Miłości, Wolności i Radości 
– mówi projektantka. 

Tych, którzy nie mogli uczest-
niczyć w pokazie, odsyłamy na 
stronę internetową www.wiece-
jinspiracji.pl, a biżuterię Kate&Ka-
te można nabyć w kawiarni Etc… 

Reportaże i wspomnienia

Jeszcze kani-
kuła się na do-
bre nie zaczęła, 
a sądecki rynek 
wydawniczy już 
obrodził no-
wymi pozycja-
mi książkowy-
mi. Nieoficjalnie 
wiadomo, że to 
dopiero począ-
tek urodzaju.

„Sądeckie ścieżki – od Ziemi Świę-
tej do Kalifornii” to zbiór reporta-
ży z 25 krajów autorstwa Jerzego 
Leśniaka. Sądecki reporter i obieży-
świat wszędzie gdzie tylko zawiodą 
go podróżnicze ścieżki, szuka sądec-
kich tropów. Bo sądeczanie są wszę-
dzie – rozsiani po całym świecie, ale 
bez względu na odległość do Nowego 
Sącza zawsze jednakowo tęsknią za 
swoim miastem. I to właśnie o tych 
ludziach i miejscach, gdzie rzucił ich 
los opowiada Jerzy Leśniak w swojej 
książce. Idealna lektura na lato – być 
może w miejscach, gdzie będzie-
my spędzać wakacje spotkamy ludzi, 
o których pisze Leśniak.

D r u g a 
książka wyda-
na przez Mu-
zeum Okręgowe 
w Nowym Są-
czu opowiada 
o Feliksie Rap-
fie, a konkretnie 
o jego wspomnieniach wojennych z lat 
1914–1920. Działacz społeczny, tury-
sta, taternik, miłośnik gór, fotograf, 
pedagog i wychowawca – miał Rapf 
wiele pasji, ale wszystkie pielęgno-
wał z jednakową miłością. W czasach, 
kiedy mówi się o ograniczaniu ilości 
lekcji historii, wiedza o takiej posta-
ci jak Feliks Rapf, powinna być w są-
deckich szkołach obowiązkowa. Niech 
więc książka ta stanie się lekturą obo-
wiązkową tej jesieni, nie tylko zresztą 
dla uczniów. Tylko w taki sposób za-
chowamy pamięć o postaciach wiel-
kich sądeczan, bo do takich się Rapf 
niewątpliwie zaliczał. (KCH)

Trendy na lato wyznacza Paryż i… Nowy Sącz

Koszulki autorstwa sądeckich projektantów i grafików: Katarzyny Haloty, 
Anety Zielińskiej i Jakuba Kosakowskiego  FOT. DOROTA CZOCH

Modę spadochronową łącz 
z wyrazistymi butami i dużą 
biżuterię. Nie bój się koloru!
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www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Anioły Mojego Dzieciństwa

POMYSŁ.  Pełny monitoring 
na wszystkich osiedlach – ta-
kie są plany Grodzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Nowym Są-
czu. Wstępny projekt ma być 
gotowa już w lipcu, ale czy doj-
dzie do jego realizacji, zdecydują 
mieszkańcy. A oni mają miesza-
ne uczucia. 

GSM przeprowadzi w tej spra-
wie konsultacje społeczne. Za-
kup i montaż kamer, a później 
ich eksploatacja to spory wyda-
tek. I – niestety – część kosztów 
będą musieli ponieść mieszkań-
cy osiedli. 

– Być może wprowadzimy 
wydzieloną kwotę na ten cel 
w wysokości 1 lub 2 zł w ra-
mach funduszu remontowego 
od mieszkania – mówi Jarosław 
Iwaniec, prezes GSM. – Ale to 
jeszcze bardzo wstępny pomysł. 

Spółdzielnia planuje zainsta-
lowanie kamer w miejscach naj-
bardziej uczęszczanych i naj-
bardziej  niebezpiecznych. 
Monitorowane miałyby być wej-
ścia do klatek schodowych czy 
place zabaw. Mimo to mieszkań-
cy mają mieszane uczucia. Jed-
ni popierają inicjatywę, drudzy 

twierdzą, że to ograniczanie 
wolności.

– Za duża kontrola, każdy 
będzie obserwowany – mówią, 
ale zaraz ktoś dodaje: – Chociaż 
z drugiej strony, jeśli to ma po-
prawić bezpieczeństwo, szcze-
gólnie w miejscach nieoświe-
tlonych i uchronić od aktów 
wandalizmu, szczególnie nisz-
czenia samochodów na parkin-
gach, to może nie jest to taki zły 
pomysł.

Taki plan natomiast w peł-
ni akceptują funkcjonariusze 
sądeckiej policji. Monitoring 
znacznie usprawniłby ich pracę. 

– Gdy dochodzi do prze-
stępstwa, korzystamy z na-
grań –tłumaczy Paweł Grygiel, 
rzecznik prasowy sądeckiej po-
licji. – Jest to bardzo pomoc-
ne w czynnościach proceso-
wych jako dowód w sprawie. 
Kamery zdecydowanie odstra-
szą wandali. 

Pełny monitoring osiedli GSM 
wymaga zamontowania 400 ka-
mer. W tej chwili jest ich już bli-
sko 70. Są na Milenium, osiedlu 
Kochanowskiego, Barskim, Woj-
ska Polskiego i w Starym Sączu.

MONIKA CHROBAK

Osiedla pod lupą
NA RATUNEK.  Mariuszek Mrzy-
głód: Urodziłem się zdrowym i weso-
łym dzieckiem. Gdy miałem 7 miesię-
cy nieszczęśliwy wypadek w szpitalu 
spowodował, że jestem chłopcem 
„przykutym” do łóżka…

Nie mogę samodzielnie egzystować. 
Nie potrafię samodzielnie jeść (zja-
dam tylko pokarm zmiksowany), 
nie mówię i nie chodzę, przyjmuję 
kosztowne lekarstwa i wymagam 
rehabilitacji.

Jestem chłopcem kochanym 
przez moich rodziców i pięcioro ro-
dzeństwa. Mimo że jest nas ośmioro, 

tylko mój tato pracuje. Mama musi 
opiekować się mną. Mam już 11 lat i 
realizuję zajęcia w domu, a moje ro-
dzeństwo uczęszcza do gimnazjum 
(brat i siostra) oraz szkoły podsta-
wowej (dwóch braci), najmłodszy 
brat jest w domu ze mną i z mamą. 
Często choruję i nie mogę wtedy 
przebywać w domu. W szpitalach 
jest ze mną moja kochana mama. Jest 
ze mną przez 24 godziny, bo bez niej 
bym nie istniał.

Proszę pomóżcie mi, abym mógł 
uczęszczać na rehabilitację w spe-
cjalistycznych ośrodkach oraz ćwi-
czyć w domu i przyjmować lekar-
stwa, na które coraz mniej stać 
obecnie moją rodzinę. Każda zło-
tówka przybliża mnie do lepsze-
go życia. Proszę wszystkich zna-
jomych i przyjaciół o udzielenie 
pomocy.

Prośbę tę pisze w moim imieniu 
moje rodzeństwo, bo ja nigdy nie 
nauczę się trzymać ołówka w ręce, 
ani tak ładnie pisać. Za okazane ser-
ce będę się uśmiechać. A może po-
ruszę ręką lub nogą… Będzie to dla 
mnie ogromny wyczyn.

Mariusz
Nasz Brat liczy na każdą pomoc, 

za którą z góry dziękujemy.
Rodzeństwo

Za okazane serce będę się uśmiechać

Mariusz Mrzygłód jest podopiecznym Stowarzyszenia Sursum Corda w No-
wym Sączu, które objęło chłopca programem Na Ratunek. Niedawno 
Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Są-
czu wsparło Mariusza kwotą, którą zebrali w trudnych dla jednej z uczen-
nic okolicznościach. Dziewczynie zmarła mama. Jej klasa zrobiła zbiórkę na 
wieniec. Uczennica poprosiła, by te środki jednak przekazać na pomoc ko-
muś w potrzebie, bo tego na pewno życzyłaby sobie jej mama. Pieniądze 
trafiły do Sursum Corda, które zdecydowało o przekazaniu ich Mariuszkowi. 
– Rodzina chłopca jest w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. W związku z 
chorobą chłopca, kosztownym leczeniem, mają nieustannie kłopoty finan-
sowe – mówi Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia. 

Ty też możesz pomóc, przekazując dowolną kwotę na konto Mariusza: 
Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Łącki Bank Spółdzielczy  26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem/tytułem „Mariusz Mrzygłód”
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PARK M firma, która zasłynęła w kraju 
w urządzaniu zabytkowych parków, 
przestrzeni zielonych powstała – jak 
mówi jej właściciel Krzysztof Mróz 
– z potrzeby chwili. Otóż pan Krzysz-
tof po ukończeniu Wyższej Szkoły Biz-
nesu – NLU zastanawiał się, co począć 
po skończeniu studiów zarządzania 
i marketingu. Był 1996 rok i niejasna 
perspektywa. – Przypadkowo, będąc 
w domu u mojej mamy Heleny, wzią-
łem łopatę (inni mówią szpadel) do 
ręki i pomagałem jej sadzić krzewy. 
Pomyślałem sobie wtedy, a dlacze-
go nie miałbym się zająć roślinami, 

drzewami? Tak powstała moja fir-
ma PARK M. 

Dzisiaj po tylu latach działalności 
PARK M zatrudnia 370 pracowników 
i zajmuje się między innymi urządza-
niem parków wokół pałacu w Wi-
lanowie, parku Fryderyka Chopina 
w Żelazowej Woli, czy pałacowych 
obszarów Branickich w Białymstoku. 
PARK M to wielobranżowa firma po-
siadająca w Starym Sączu m.in. szkół-
kę hodowlaną, centrum ogrodnicze, 
hodowlę własnych roślin, krzewów, 
drzew. Ale tym razem pan Krzysz-
tof zaprasza nas do letniego ogrodu, 

mówiąc, że lato to wspaniały czas, by 
zasadzić nowe rośliny, dokonać pielę-
gnacji już rosnących tudzież pochwa-
lić się przed znajomymi, co nam uda-
ło się wyhodować. 

– Ogród jest jak małe dziecko 
– mówi pan Krzysztof. – Trzeba go 
chronić, pielęgnować i doglądać. 
Nie ma znaczenia, czy nasz ogród 
ma kilka hektarów, czy kilka arów. 
Bo nawet w dosłownym tego słowa 
znaczeniu ogródek możemy zainsta-
lować na balkonie w bloku.

Mróz zatem zaprasza do letniego 
wypoczynku w ogródkach, jakie sobie 

sami wymyślimy. – Przy grillowaniu 
w ogrodzie zawsze mamy okazję po-
chwalić się nowymi nasadzeniami 
roślin czy krzewów – mówi. – Cie-
szy mnie, że nasi rodacy mają co-
raz lepszą świadomość, że kontakt 
z naturą może być formą wspania-
łego wypoczynku. Kiedyś przy na-
szych domach obowiązkowo musiały 
być grządki z marchewką, pietrusz-
ką. To już przeszłość. Dzisiaj biesia-
dując w ogrodzie zachwycamy się 
kwiatami i piękną, świeżo skoszoną 
trawą. Lato w ogrodzie to jest to, co 
nas musi zachwycać.

Mróz zapowiada gorące lato
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Najlepszy partner 
w grillowaniuw ggrillowaniu

Landmann  Polska  Sp. z o.o.

ul. Kuziennicza 13b,  59-400 Jawor

Tel. +48 76 870 24 61

Fax. +48 76 870 23 88

Internet: www.landmann.pl

Grill gazowy 3-palnikowy, moc: 9,6 kW; Grill gazowy 3-palnikowy, moc: 9,6 kW; 

palnik boczny do gotowania: 3,2 kWpalnik boczny do gotowania: 3,2 kW

Grill gazowy LAVA; Grill gazowy LAVA; 

moc: 5,5 kWmoc: 5,5 kW

Grill betonowy Grill betonowy 

asymetryczny Romaasymetryczny Roma

Grill kulisty wózek Grill kulisty wózek 

Ø 57cmØ 57cm Grill wózek Grill wózek 

54x33 cm54x33 cm

Grill wahadłowy Grill wahadłowy 

Ø 62cm; w zestawie Ø 62cm; w zestawie 

sztyca wbijana sztyca wbijana 

w ziemię do grillowaniaw ziemię do grillowania

 nad ogniskiem nad ogniskiem

Czarna Perła Czarna Perła 

Comfort Ø 50 cmComfort Ø 50 cm

Grill lokomotywa: grillowanie Grill lokomotywa: grillowanie 

bezpośrednie i pośrednie, bezpośrednie i pośrednie, 

wędzenie, American BBQwędzenie, American BBQ

Stal Stal 

szlachetnaszlachetna

Dom-Ogród-Mieszkanie Market 

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 
tel: 18 444 14 04 w. 53

Salon Łazienek 
tel: 18 444 14 04 w. 52

pon—pt: 7—20, sob: 8—18

Dom-Ogród-Mieszkanie Market

Nowy Sącz, ul. Węgierska 201 
tel.fax: 18 442 92 90 w. 53

Salon Łazienek 
tel.fax: 18 442 92 90 w. 52

pon—pt: 8—20, sob: 9—20, nd: 8—16

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Gorlice, ul. Kościuszki 30 
tel/fax: 18 354 04 25

pon—pt: 8—17, sob: 8—13

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Piwniczna, ul. Węgierska 2A 
tel/fax: 18 446 41 23

pon—pt: 8—17, sob: 8—13

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19 
tel/fax: 18 331 90 80

pon—pt: 8—17, sob: 8—13

209,—00szt.
ŁAWKA OGRODOWA RÓŻA 
88036 GOLD GARDEN 139098

199,—00szt.
PALENISKO
60MM 1126
FARMCOOK 149231219,—00szt.

GRILL NA TRÓJNOGU
60CM E00079
FARMCOOK 149230

599,—00szt.
GRILL TRADYCYJNY KOCIOŁEK 
WYM 110X110X62CM 
MASTERGRILL 132227

109,—00szt.
KOCIOŁEK WĘGIERSKI
Z ŻELIWA 7,2L POJEM 
FARMCOOK 149227

FAFAFAAFAFARMRMMMRMRMRMRMMMMMCOCOCOCOCOCOOCCOCOCOCOCOOKOKOKOOKOKKKOKKKKKKKKKKOKKKKKKKKKKKKKOKKKKKKKKKKKKK 111 111 111 49494949949949494999494492232323232232323232323333222333333223333000000000000000000

129,—00szt.
KOCIOŁEK MYŚLIWSKI 
Z ŻELIWA 4,5L POJEM 
MASTERGRILL 132228

www.ramex.pl

79,—99szt.
PAWILON OGRODOWY 
3X3M HPP86117PA 
MIRPOL 149652

1279,—00szt.
ZES MEBLI RATTAN 
4-CZ BRĄZ SORA ŁAWA 
2 FOTELE MIRPOL 149655

38,—99szt.
GRILL OKRĄGŁY 
ŚR. 41CM WYSOKOŚĆ 63CM 
MASTERGRILL 117161

3X3XX3X3M3M3MMM HHHHPPPPPPP8686868611111117P7P77PPPP7PP7PP7PP7PP77PP7PPPPPPPPPP7PPAA A AAA
MIMIMIRPPRPRPRPPOOOOOOLOLLLOL 14414141414969699669 52222222522222225222522222222222

888888888888888803030303030330330030336 666 6666 GOGOGOGGOGOOGO

779,—00szt.
GRILL GAZOWY 
3 PALNIKOWY 
MASTERGRILL 138712

KKKKKKKKKKKKK

119,—00szt.
GRILL ELEKTRYCZNY 
2000W MG401 
MASTERGRILL 138711

799,—00szt.
ZES MEBLI RATTAN MAKITA 
4-CZ ŁAWKA STÓŁ 2 KSZESŁA  
MIRPOL 149654

Sklep fi rmowy „Ania”, Kamionka Wielka 501
18 445 61 35,  kom. 662 077 534
Nowy Sącz ul.Klasztorna (obok Technikum Samochodowego)

NASZE WYROBY MOŻNA KUPIĆ:

GOSDROB, Nowy Sącz, ul Sobieskiego

Market Rafa, Nowy Sącz, ul. Węgierska

Piekarnia Oracz, Nowy Sącz, ul. Nawojowska

Solidus, Nowy Sącz, ul. 1 Brygady

Delikatesy EWA, Nowy Sącz, ul. Traugutta

HIT POL PACHO, Grybów

Delikatesy Centrum, Rytro

Delikatesy Centrum, Piwniczna

Delikatesy Centrum, Grybów

R E K L A M A
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i na grilla

Nowy Sącz ul. Chopina 6a
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wwwwww.ssszubrytt.pllRodzinne grillowanie
33-395 Chełmiec k/Nowy Sącz, ul. Węgrzynek 50; tel. +48 18 443 05 60, +48 18 440 47 67
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13 lat ciężkiej pracy. Wiele 
nieprzespanych nocy. Tysią-
ce chwil wahań, czy podoła. 
W końcu chłopięce marzenie 
Zdzisława Dębosza niedawno 
się spełniło.

Przy ulicy Reymonta 
w Krynicy–Zdroju stanął 
budynek, który wielu może 
irytować. Innych zachwycać. „Za-
mek pod brzozami”. Pensjonat, do 
którego przyjeżdżają ludzie z kra-
ju i z zagranicy, by spędzić gorą-
ce, upojne chwile w scenerii, której 
trudno szukać w najbardziej roman-
tycznych filmach.

„Zamek pod brzozami z żalem 
opuszczamy, było tu wspaniale, 
o czym wszystkich powiadomimy” 
– to tylko jeden z setki wpisów do 
księgi pamiątkowej, którą prowadzi 
właścicielka „Zamku pod brzozami” 
Diana Dębosz.

– Tato spełnił swoje marzenie 
i przekazał mi zamek – mówi Dia-
na Dębosz. – Mamy tutaj pokoje dla 
kilku osób, które z wyprzedzeniem 
zamówiły je na przykład na sezon 

zimowy. Gościliśmy już 
wczasowiczów nie tylko 
z kraju, ale także z różnych 
państw Europy i Ameryki 
Północnej.

Smaczkiem, swoistą oso-
bliwością „Zamku pod brzo-
zami” są pokoje w bardzo 
oryginalny sposób wypo-
sażone. Mamy więc pokój 

o nazwie „Calineczka”, kolejny „1001 
nocy”, „Śpiąca królewna”, czy zupełny 
odjazd scenograficzny pn. „Awatar”.

Ba, pan Zdzisław, jako artysta fo-
tografik nie byłby sobą, gdyby nie 
wymyślił projektu zamku, który ma 
kilka armat. Groźne lufy armat wy-
stają z baszt, a jedna z nich odpala 
„pocisk” w południe każdego dnia 
i 12 „pocisków” w każdą niedzielę.

„Zamek pod brzozami” w Kryni-
cy–Zdroju ma swój klimat. Wypo-
czywający w nim goście są zachwy-
ceni urodą i niekonwencjonalnym 
wystrojem. – Kiedy byłem dziec-
kiem z klocków LEGO budowaliśmy 
zamki – mówi Zdzisław Dębosz. – Ja 
chciałem taki zamek mieć nie tylko 
z klocków LEGO.

Wyczarował zamek, spełniając swoje marzenia
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Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

2 - 8 VII 2012

Organizator:

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 

33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel. 18 446 16 41

Sponsorzy wspierający:Sponsor główny: Sponsorzy festiwalu:

Patronat medialny:

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Starym Sączu

Partnerzy projektu:

34

2 lipca 2012 (poniedziałek)
godz. 20.00, kościół św. Trójcy, klasztor klarysek
Koncert inauguracyjny Muzyka baroku 
Zespół Amarillis (Francja)

3 lipca 2012 (wtorek)
godz. 19.30, kościół św. Elżbiety
Koncert promocyjny zespołu wokalnego Aulos (Białystok)
laureat tegorocznego festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu

godz. 21.00, kościół św. Elżbiety
Muzyka truwerów i minnesingerów  
Zespół Oliphant (Finlandia)

4 lipca 2012 (środa)
godz. 19.30, kościół św. Trójcy, klasztor klarysek 
Koncert jubileuszowy Młodzieżowy Chór Scherzo (Nowy Sącz)

godz. 21.00, kościół św. Trójcy, klasztor klarysek
Polifonia średniowiecza - zespół wokalny Organum (Francja)

5 lipca 2012 (czwartek)
godz. 19.30, SCKiS „Sokół”, ul. Stefana Batorego 23
Koncert specjalny laureatów konkursu kompozytorskiego

godz. 21.00, SCKiS „Sokół”, ul. Stefana Batorego 23
Gaetano Donizetti - opera komiczna Don Pasquale
Krakowska Opera Kameralna (Kraków)

6 lipca 2012 (piątek)
godz. 19.30, Plac św. Kingi przed klasztorem *
Teatr Shinnai - Wakasanojo Tsuruga (Japonia) 
Patronat honorowy Ambasadora Japonii w Polsce

godz. 21.00, Plac św. Kingi przed klasztorem *
Zespół instrumentalny Barocktrompeten (Niemcy) 

7 lipca 2012 (sobota)
godz. 19.30, kościół św. Trójcy, klasztor klarysek
Zespół wokalno-instrumentalny Ars Cantus (Wrocław) 

godz. 21.00, kościół św. Elżbiety
Muzyka ukraińskiego baroku - Wirtuozi Lwowa (Ukraina)

8 lipca 2012 (niedziela)
godz. 20.00, Plac św. Kingi przed klasztorem *
Zespół taneczny Kathak - Alananda Nrityashri (Indie) 

* W razie niepogody koncerty plenerowe odbędą się w SCKiS „Sokół”, ul. Batorego 23

KONCERTY FESTIWALOWE IMPREZY TOWARZYSZĄCE

18 maja – 7 czerwca 2012
Nowy Sącz – Galeria BWA Sokół, ul. Kościuszki 34
Podróż do Japonii - wystawa ze zbiorów muzeum Manggha (Kraków) 
Zajęcia warsztatowe – orgiami, furoshiki, ikebana 

1 – 6 lipca 2012
Stary Sącz – Galeria pod Piątką, Rynek 5
Wystawa i warsztaty - Instrumenty średniowiecza i renesansu
z kolekcji Ryszarda Dembińskiego (Świeradów Zdrój)

3 lipca 2012 (wtorek)
godz. 19.00, Nowy Sącz – Muzeum Okręgowe, ul. Lwowska 3
Recital na wioli da gamba - Radosław Dembiński (Świeradów Zdrój)

4 lipca 2012 (środa)
godz. 19.30, Piwniczna Zdrój – kościół Narodzenia NMP
Koncert zespołu muzyki dawnej Oliphant (Finlandia)

5 lipca 2012 (czwartek)
godz. 19.30, Łącko – kościół św. Jana Chrzciciela 
Koncert zespołu instrumentalnego Barocktrompeten (Niemcy) 

6 lipca 2012 (piątek)
godz. 19.00, Podegrodzie – kościół św. Jakuba
Koncert młodzieżowego zespołu Aulos (Białystok)

7 lipca 2012 (sobota)
godz. 9.00-13.00, Stary Sącz – Dom św. Kingi, klasztor klarysek
Seminarium tematyczne Kontrasty muzyczne - Europa i Azja

godz. 15.00-18.30, Stary Sącz – Plac św. Kingi
Jarmark historyczny – pokazy rycerskie, jadło klasztorne i inne

godz. 18.30, dziedziniec klasztoru klarysek
Misterium o świętej księżnej krakowskiej Kunegundzie
Teatr Fundacji Nomina Rosae (Nowy Sącz)

8 lipca 2012 (niedziela)
godz. 16.00, Krynica-Zdrój - sala koncertowa Pijalni Głównej
Koncert zespołu tanecznego Kathak (Indie)

Na wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące wstęp wolny

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie

w w w.festiwa l . star y. sac z .pl

ROZMOWA z Moniką Zagórowską, dy-
rektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari, organizatorem 34. Starosądeckiego 
Festiwalu Muzyki Dawnej 

- W poniedziałek, 2 lipca rozpoczyna się 
Festiwal.  Jaki atrakcje nas czekają?

- Tegoroczna edycja festiwalowa 
pod wieloma względami będzie wy-
jątkowa i wyjątkowy będzie również 
repertuar. Jest to możliwe dzięki po-
zytywnie ocenionemu projektowi i 
przyznanej dotacji z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego, 
wsparciu finansowego Miasta i Gminy 
Stary Sącz oraz sponsorów. W ciągu za-
ledwie siedmiu „gorących” dni odbę-
dzie się aż 12 koncertów w Starym Są-
czu oraz 6 koncertów towarzyszących 
w Nowym Sączu, Krynicy-Zdroju, 
Piwnicznej-Zdroju, Podegrodziu i Łąc-
ku. Dla miłośników klasycznych in-
strumentów i klasycznej muzyki daw-
nej zagrają zespoły z Finlandii, Niemiec, 
Francji, Ukrainy, a także Japonii i In-
dii. Koncert inauguracyjny rozpocz-
niemy w poniedziałek, 2 lipca o godz. 
20.00 w kościele św. Trójcy w klasz-
torze klarysek. Będzie to prezentacja 
muzyki baroku w wykonaniu zespo-
łu Amarillis z Francji, a zakończymy w 
niedzielę, 8 lipca o godz. 20.00 wystę-
pem hinduskiego zespołu tanecznego 
Kanthak na Placu św. Kingi. W ramach 
Festiwalu przewidziane są również wy-
stawy tematyczne, widowiska plenero-
we, a także finał konkursu dla młodych 
kompozytorów.
- Na co koniecznie trzeba się wybrać?

- W ramach tegorocznej edycji pod 
nazwą  „Kontrasty muzyczne Europa i 
Azja” uatrakcyjniliśmy Festiwal o nieco-
dzienne koncerty muzyki azjatyckiej. W 
tym roku będą to artyści z Japonii i Indii. 
Na pewno interesująco zapowiada się 
niedzielny spektakl hinduskiego tańca 
kathak. To klasyczny taniec z północy 
Indii, łączący w sobie elementy indyj-
skie i muzułmańskie. Kathak pierwotnie 
oznaczał gawędziarza, opowiadające-
go w świątyniach mitologiczne histo-
rie oraz tańczącego w ekstazie. Tan-
cerz zazwyczaj wykonuje kilka gestów, 
po czym zastyga na moment w jakiejś 
pozie, wykonuje znowu kilka gestów 
i znowu się zatrzymuje. Początkowy 
powolny rytm przedstawienia zaczyna 
stopniowo przyśpieszać, aż do bardzo 
żywego, wręcz żywiołowego tempa w 
końcowej fazie spektaklu. Charaktery-
styczne dla tego tańca są bardzo szybkie 
ruchy nóg związane z uderzeniami stóp 
o podłogę. Tancerz ma przyczepione do 
kostek dzwoneczki ghungroo.
- W ramach akcentów azjatyckich pojawi 
się także zespół z Japonii.

- Tak. Będziemy mieli również moż-
liwość poznania odmiennej kultury, 
jaką jest kultura Japonii. I to w bardzo 
dobrym wykonaniu, bo naszym du-
chowym przewodnikiem będzie sam 
mistrz Szkoły Teatru Shinnai – Tsu-
rugą, Wakansanojo XI - autor spekta-
kli shinnai, kompozytor i wykonaw-
ca tradycyjnej muzyki na shamisen 
(japońska odmiana azjatyckiej lutni 
3-strunowej), z towarzyszeniem śpie-
wu. Spektakl i koncert Tsurugi, Waka-
sanojo XI, odbędzie się w piątek, 6 lip-
ca, o godzinie 19.30 na Placu św. Kingi 
przed klasztorem.

- W ubiegłym roku dużym zainteresowa-
niem cieszył się jarmark historyczny. Czy 
w tym roku będzie podobnie?

- Tak. Jarmark odbędzie się w so-
botę w godzinach od 15. do 19. na Pla-
cu św. Kingi. Zaprosiliśmy do udziału 
bractwa i klasztory z całej Małopolski. 
Będzie można bezpłatnie skosztować 
tradycyjnych potraw zarówno na zim-
no, jak i na ciepło, spróbować praw-
dziwej, starosądeckiej bryjki, a także 
ciasteczek sióstr klarysek pieczonych 
według historycznych receptur. Przy 
okazji będzie można nabyć produkty 
klasztorne, których nie znajdziemy w 
dużych supermarketach. Podczas jar-
marku nie zabraknie również innych 
atrakcji. Uchylając rąbka tajemnicy, 
powiem tylko, że sama czekam z nie-
cierpliwością na widowisko w wykona-
niu Teatr Fundacji Nomine Rosae „Mi-
sterium o świętej księżnej krakowskiej 
Kunegundzie”, które rozpocznie się na 
zakończenie jarmarku.
- Organizacja takiego Festiwalu to musi 
być duże przedsięwzięcie logistyczne?

- Festiwal jest wizytówką kultu-
ralną ponad 750-letniego Starego Są-
cza i jednym z najważniejszych ele-
mentów promocji miasta i regionu w 
Polsce i świecie, dlatego staramy się, 
aby co roku podwyższać poprzeczkę 
zarówno dla zapraszanych artystów, 
jak i dla nas samych. Jest to możliwe 
dzięki wiedzy i wieloletnim kontak-
tom dyrektora artystycznego Festi-
walu doktora Andrzeja Citaka. Prace 
nad Festiwalem przeważnie rozpoczy-
namy zaraz po zakończeniu poprzed-
niej edycji, więc już teraz wspólnie 
z doktorem Citakiem zastanawiamy 
się, czym Państwa zaskoczyć podczas 
przyszłorocznego, jubileuszowego 35. 
Festiwalu. 

Rozmawiał WOJCIECH WALISZEWSKI

Podnosimy poprzeczkę, 
poszerzamy horyzonty

P R O M O C J A



R E K L A M A

33–300 Nowy Sącz, ul.Dojazdowa 20, tel. 18 44 41 144

* Promocja obowiązuje do 30.06.2012, szczegóły na  sony.pl/SonyCentre
Oferta cenowa ważna do 30.06.2012 lub do wyczerpania zapasów. 

KDL–40NX720 
+ 2× okulary 3D

3 599,-

KDL–46NX720 
+ 2× okulary 3D + kamera

4 799,-

KDL–60NX720 
+ 2× okulary 3D

8 999,-

KDL–46HX920

6 799,-
KDL–65HX920

17 999,-

„Sony”, „make.believe”, „3D world created by Sony”, „α”, „BRAVIA”, „Cyber-shot”, „HANDYCAM®”  
są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
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OpinieOpinie

Kargul z Pawlakiem 
w sądeckim 
wydaniu

N 
a starcie 
tzw. sezonu 
ogórkowe-
go życie za-
fundowało 
nam praw-

dziwą komedię. No chyba, 
że ktoś uzna, iż był to jednak 
dramat. Jakieś 200 metrów 
w linii prostej od naszej re-
dakcji można było nakrę-
cić współczesną wersję spo-
ru o miedzę. Wzory w historii 
polskiego kina mamy wspa-
niałe. Nawet dzieci znają kla-
sykę pieniactwa w wykonaniu 
Kargula i Pawlaka. Pieniactwa 
nieszkodliwego, dobrodusz-
nego, z którego śmiało się kil-
ka pokoleń Polaków. Nauka 
płynąca z telewizyjnego ekra-
nu nie poszła w las. Zmieniły 
się tylko nieco realia, w któ-
rych rozgrywają się żenujące 
sceny. Już nie zagon szeroko-
ści pługu na ziemiach odzy-
skanych, ale kawałek trawni-
ka pod oknem bloku, stały się 
miejscem sporu. Co wolno lo-
katorowi mieszkania w bloku, 
któremu bujne krzaki z traw-
nika zaczynają wrastać powo-
li przez okno? Otóż niemal nic 
nie wolno! Wolno mu wyglą-
dać przez okno, a nawet wy-
ciągnąć rękę, żeby sprawdzić, 
czy pada deszcz. Gdyby jed-
nak chciał wytrzepać przez 
okno stare galoty, powinien 
wcześniej zadzwonić do swo-
jego adwokata, by skonsulto-
wać, czy nie łamie przypad-
kiem prawa. Wara lokatorowi 
od tego, co dzieje się centy-
metr za jego oknem. Miesz-
kańcy bloku przy ul. Barskiej 
postanowili wziąć spra-
wy w swoje ręce. Konkret-
nie w ręce wzięli sekatory, 
by nieco przyciąć gęste krza-
ki zasłaniające im okna. Miał 
to być zabieg trochę estetycz-
ny, a trochę prewencyjny, dla 

własnego bezpieczeństwa. 
Wszak w krzakach może czaić 
się złodziej. Tak pomyśleli, ale 
najwyraźniej pomyśleli głupio, 
bo zamiast dostać list gratu-
lacyjny z podziękowaniem za 
obywatelską inicjatywę i prze-
prowadzenie czynu społecz-
nego, zostali spisani przez po-
licję wezwaną przez innych 
lokatorów, którzy na wyci-
nanie krzaków zgodzić się nie 
chcieli. Kargul z Pawlakiem 
w czystym wydaniu!

W czasach, kiedy całe hek-
tary gruntów leżą odłogiem, 
największe emocje budzą mi-
kroskopijne zagony przed 
klatkami blokowisk. Ta ostat-
nia namiastka dająca poczucie 
ziemiańskiego posiadania naj-
częściej jest zarzewiem osie-
dlowych emocji w Nowym Są-
czu. Każdy lokator ma swoją 
wizję uprawiania wspólnego 
ogródka, co zwykle prowadzi 
do nieporozumień. Czasami 
potrzebna jest interwencja po-
licji, by ochłodzić rozgrzane 
głowy. Najmłodsi najchętniej 
chcieliby kopać w tym miejscu 
piłkę, a ich starsze rodzeństwo 
wolałoby pić tam piwo pro-
sto z puszki, bo przecież gdzieś 
to piwo pić muszą. Rodzice 
za każdą cenę chcieliby mieć 
święty spokój, więc niech so-
bie tam rośnie co chce, ale już 
babcia z dziadkiem – z braku 
innego areału – mają ambicję 
uprawiać i pielęgnować w tym 
miejscu namiastkę kwiatowe-
go ogrodu. Jeszcze inni chcie-
liby tam dokarmiać bezpań-
skie koty, a zimą ptaki, co już 
jest problemem, bo… przecież 
koty to dranie. Jakby tego ga-
limatiasu było mało, ten ka-
wałek nieurodzajnego piachu 
wielkości plażowego ręczni-
ka, jest najczęściej ziemią ni-
czyją, bo absurdalne przepi-
sy własnościowe blokowisk 
precyzują, że parapet w oknie 
jest jeszcze twój, ale już dalej 
to ziemie sporne. Nie wyku-
piliście gruntów wokół bloku, 
więc się nimi nie rządźcie! Ona 
należą do kogo innego, a wła-
ściciel uznał, że dziś rosną tam 
gęste krzaki, a jutro może po-
stawić tam mur. No, ale to już 
nie byłby Kargul z Pawlakiem, 
ale klasyczna Zemsta!

K 
toś, kiedyś po-
wiedział i na-
pisał, że histo-
ria – jako lekcja 
w szkołach – nie 
musi być nud-

na. To banał dla młodzieży, któ-
ra gugluje i wikipediuje w innych 
sferach zainteresowań, aniże-
li historia kraju, regionu, w koń-
cu własnego miasta, np. Nowe-
go Sącza.

Przed laty sekretarzem Komi-
tetu Redakcyjnego „Rocznika Są-
deckiego” został Leszek Migrała, 
z wykształcenia historyk po Uni-
wersytecie Jagiellońskim. O ile 
różne decyzje kadrowe prezyden-
ta miasta Ryszarda Nowaka można 
delikatnie ocenić jako nietrafione, 
to powołanie magistra Migrały na 
stanowisko sekretarza Komitetu 

Redakcyjnego, pracującego nad 
„Rocznikiem Sądeckim” jest ab-
solutnie strzałem w dziesiątkę. Na 
to jest namacalny dowód w po-
staci kolejnego wydania „Roczni-
ka Sądeckiego” i dodatku do nie-
go, w postaci bardzo interesującej 
publikacji Leszka Migrały pt. „Uli-
ca Jagiellońska w Nowym Sączu 
od końca XIX wieku do 1945 roku 
– mieszkańcy i zabudowa”.

Państwo musicie stwierdzić, że 
taki tytuł książki jest odpychający 
i niestrawny, ale naukowcy tak już 
mają, że muszą tytułować swoje 
publikacje naukowe w sposób nie-
zrozumiały, przynajmniej dla tak 
niedouczonych ludzi jak ja. Jedna-
kowoż, jeśli osoba interesująca się 
historią Nowego Sącza oraz Sądec-
czyzny zamknie oczy i sięgnie po 
nowy „Rocznik Sądecki” tom XL, 
to wpłynie na nieprawdopodobny 
archipelag wcześniej nieodkryty. 
W „Roczniku Sądeckim” jest cała 
prawda o słynnym kurierze Janie 
Karskim, o którym było ostatnio 
głośno za sprawą prezydenta USA 
Obamy. 

Ale w pierwszej kolejności za-
praszam Szanownych Czytelni-
ków do wędrówki ulicą Jagielloń-
ską, trzymając w ręku książeczkę 

Leszka Migrały. To jest dopraw-
dy pasjonujący spacer najsłynniej-
szą ulicą Nowego Sącza. Migrała 
jako przewodnik odkrywa przed 
nami fantastyczną historię miesz-
kających przy niej ludzi, a dodat-
kowym smakiem tej publikacji są 
fotografie dotąd nigdzie nie publi-
kowane. Ta wędrówka historycz-
ną ulicą jest fascynująca. Ktoś, 
kto się mieni lokalnym patrio-
tą, musi to mieć w swojej bibliote-
ce domowej. Wiem, że w dobie in-
ternetu i innych przekaźników to 
brzmi wręcz archaicznie. Ale ko-
lejny tom „Rocznika Sądeckiego”, 
który już jest w sprzedaży, poraża 
wręcz sensacjami historycznymi 
i nowymi, dotąd nieznanymi od-
kryciami. Warto po niego sięgnąć, 
jeśli ktoś interesuje się Sądecczy-
zną. Nie tylko od święta. Promocja 
tego wydania „Rocznika Sądec-
kiego” odbędzie się 6 lipca w no-
wosądeckim magistracie.

P.S.
Przy okazji tej promocji, war-

to będzie zauważyć, ilu radnych 
miejskich królewskiego grodu za-
kupi „Rocznik Sądecki”, by po-
siąść wiedzę na temat rodzinne-
go miasta.

Z historykiem 
pod rękę

Jerzy Wideł
Z kapelusza

R E K L A M A

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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TOP 20 HITS
STREFA MUZYKI .  Tradycyjnie już przedstawiamy najnowsze no-
towania na liście przebojów Top 20 Hits, którą tworzą widzowie Ma-
łopolskaTv, Czytelnicy DTS, przy współpracy z firmami fonograficz-
nymi i klubami dyskotekowymi.  Co tydzień wśród osób głosujących 
na listę będziemy rozlosowywać upominki muzyczne, płyty Cd, za-
proszenia na koncerty i dyskoteki do klubów, z którymi współpracu-
jemy. Prosimy o przesyłanie po pięć swoich propozycji muzycznych 
na adres: top20hits@interia.pl, podając swoje imię i  nazwisko.  

TOP 20 HITS NOT: Z DNIA: 28.06.2012 R.
 1.    1. 8. Turn It Out – Maclaro & Nick Sinckler
 2. 2. 6. Endless Summer - Oceana
 3. 3. 12. Girl Gone Wild - Madonna
 4. 5. 4. Maked – Enrique Iglesias & Day
 5. 6. 8. Loverboy – Dr.Alban & Gosia Andrzejewicz
 6. 8. 6. Feeling You – Wet Fingers & Nick Sinckler
 7. 9. 4. Ocaleni – Monika Kuszyska

 8. 4. 6. To France – Kim Wilde
 9. 10. 5. Titanium – David Guetta & Ska
 10. 14. 3. Eu Te Amo E Open Bar – Michel Telo
 11. 7. 9. Skrzydlate ręce - Enej
 12. 15. 3. Think About The Way – Groove Coverage & Ramezz
 13. 18. 2. Kiss The Sky – Robert M. feat; Jai Matt
 14. 11. 4. Marry The Night – Lady Ga Ga
 15.    19.   2.     Without You – Remo feat: Doniu & Amila
 16. 16. 3. Addicted To You - Shakira
 17. 20. 2. Karuzela – Sylwia Grzeszczak
 18. N. 1. I Don't Mind – Krist Van D
 19. N. 1. Fettin Close ( Ralf summer Mix)-Niko M & Mike W
 20. N. 1. Black Box – Jessica Jean

    I – pozycja aktualnego notowania , II – pozycja ubiegłego noto-
wania , III-ilość tygodni w zestawieniu, N – nowość w zestawieniu

LETNI KONKURS Z BACK OFF
  Zespół Back Off prezentuje swój debiutancki minialbum 

z pięcioma kompozycjami grupy, z których „Lubię w klubie” 

to ostrzejsza propozycja na lato 
2012. Dla Czytelników „Dobre-
go Tygodnika Sądeckiego” mamy 
do rozdania 10 płyt z autografa-
mi wokalisty Patryka Kmiecika, 
który właśnie przygotowuje swój 
solowy album. Promocję krąż-
ka zaplanowano na tegorocznym 
Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki Sopot 2012. Aby wziąć  
udział w losowaniu płyt zespołu, wystarczy wysłać  e-mail na 
adres top20hits@interia.pl w dniu 29 czerwca w godzinach: 
10.00 do 12.00, wpisując imię nazwisko i nazwę miejscowości, 
z której wysyłamy wiadomość. Spośród wszystkich nadesła-
nych zgłoszeń zostanie wylosowanych 10 zwycięskich. Życzy-
my powodzenia.  Opracował: M & A MEDIA

BEZPIECZNE WAKACJE 
2012 DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY 
Z NOWEGO SĄCZA
X  Pałac Młodzieży organizuje warsz-

taty: plastyczne, dziennikarskie, 
gitarowe, teatralne. Plener malar-
ski w Miasteczku Galicyjskim

X  MOK: zajęcia plastyczne, warsz-
taty i spektakle teatralne, projek-
cje filmowe, spektakle dla dzie-
ci i młodzieży

X  Sądecka Bibliotek Publiczna o/ul. 
Lwowska 21: „Biblioteka i ja – wa-
kacje na 102” – przedstawienia te-
atralne, gry i zabawy edukacyjne, 
zajęcia plastyczne oraz „Wakacje 
z Tupciem Chrupciem” – głośne 
czytanie, gry i zabawy, zajęcia pla-
styczne dla dzieci.

X  KMP, ul. Grottgera 50, Dni Otwar-
te Komendy Miejskiej Policji w No-
wym Sączu;

X  MOSiR: zajęcia na basenie, ścian-
ce wspinaczkowej i hali sportowej;

X  Zarząd Powiatowy LOK: zajęcia na 
strzelnicy, nauka strzelania z ka-
rabinka pneumatycznego;

X  „Ufoland”, „Bajkoland”, „Mały 
Robinson” – gry i zabawy dla 
najmłodszych

X  Zespół Świetlic Środowiskowych, 
ul. Kołłątaja 13: zajęcia świetlico-
we dla dzieci i młodzieży;

X  Kręgielnia „ATOM” – zajęcia na 
kręgielni

X  wycieczki autokarowe do Niedzicy 
(w lipcu) i do Muszyny (w sierpniu

X  Imprezy organizowane przez Za-
rząd osiedli.

18.00–1.00  
GALICJA, MON AMOUR. 

 

18.00–20.30 / sala edukacyjna 

18.00 Zarejestrowane  

18.40
Zarejestrowane 

18.00–23.00 / taras widokowy

19.30–21.00 / sala multimedialna
, 

20.00–21.00 / dziedziniec

20.30–23.00 / sala edukacyjna 

 (
 

(

21.00–22.30 / dziedziniec
 

23.00–0.30 / sala multimedialna 

19.00–23.00 / Dom Gotycki

19.00–20.00

11.00

21.00

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, 
ul. Kościuszki 34, tel. 18 534 06 60;  www.bwasokol.pl 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, 
tel. 18 443 78 65; www.muzeum.sacz.pl

Nowosądecka Mała Galeria, 
ul. Jagiellońska 35, 
tel. 18 443 55 63; www.malagaleria.pl

  
 

Organizatorzy:

od godz. 18.0
0
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MONITORUJMY 
SWOJE 
SAMOPOCZUCIE

Zbliżający się okres wiosny, zarów-
no jak i jesieni może obfitować w więk-
szą ilość pacjentów pojawiających się w 
Poradni Zdrowia Psychicznego. Oba te 
okresy powodują objawy tzw. depresji 
sezonowej. 

Z mojego doświadczenia, jak i z regu-
larnie prowadzonych badań wynika, iż 
społeczeństwo jest coraz bardziej świa-
dome i wyedukowane w sferze zdrowia 
psychicznego. Ludzie odróżniają psychia-
trę od psychologa, coraz częściej poddają 
się regularnemu leczeniu. Jest to bardzo 
dobry znak, ponieważ udaje się w wielu 
przypadkach zapobiegać rozwojowi róż-
nego typu schorzeń – mówi Paweł Sowa, 
ordynator Psychiatrii 

Osoby poddawane leczeniu, w okre-
sie niestabilnej pogody mogą czuć się go-
rzej. Warto w takim okresie nie czekać na 
pogorszenie się stanu psychicznego, tylko 
od razu skierować się do specjalisty celem 

sprawdzenia swojego stanu zdrowia. Wy-
stępujące zaburzenia są diagnozowane 
przez specjalistów, którzy potrafią zde-
finiować chorobę i podjąć odpowiednie 
środki zaradcze. 

SZPITAL PROWADZI 
3 RODZAJE PLACÓWEK:
1.  Poradnię Zdrowia Psychicznego. Pacjen-

ci są leczeni ambulatoryjnie.
2.  Oddział dzienny. Pacjenci przychodzą na 

zajęcia (warsztaty) w ciągu dnia i wra-
cają do swoich domów

3.  Oddział stacjonarny (całodobowy). 
Pacjenci poddawani są leczeniu przez 
24 godziny, nawet do miesiąca czasu.

Obserwując na przykładzie Sądecczy-
zny coraz większa świadomość pacjen-
tów, pozwala łatwiej ugasić rozpoczy-
nającą się chorobę, jak również krócej ją 
leczyć. Obecnie dostępnych jest coraz wię-
cej leków, które pomagają podczas terapii 
– podsumowuje Paweł Sowa.

Wprowadzane są najnowsze standardy 
w sferze leczenia. Przykładem może być 
to, iż pacjenci (o ile to możliwe) są jak naj-
bliżej środowiska, w którym żyją (rodzi-
na, przyjaciele). Dzięki temu istnieje moż-
liwość leczenia w oddziałach dziennych, 
czy też możliwość łatwych odwiedzin naj-
bliższych w szpitalu. Takie funkcjonowa-
nie minimalizuje proces wykluczenia ze 
społeczeństwa.

Dużym atutem szpitala jest to, że posiada 
specjalistyczne poradnie pod ręką, to zna-
czy na praktycznie jednym obszarze. Dzię-
ki temu istnieje możliwość bardzo szyb-
ko konsultacji między lekarzami różnych 
specjalizacji. 

R E K L A M A

Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

O SZPITALU
Szpital Specjalistyczny im. Jędrze-
ja Śniadeckiego w Nowym Sączu po-
siada ponad 100–letnią tradycję 
świadczenia usług medycznych. Obsłu-
giwani są pacjenci z regionu Sądecczy-
zny, jak również całej Polski w 17 od-
działach szpitalnych i 23 poradniach 
specjalistycznych.

Historia szpitala rozpoczyna się 
w roku 1906, kiedy to powstał pierw-
szy nowoczesny miejski szpital w No-
wym Sączu. Powstały wtedy 4 oddziały 
(chirurgiczny, wewnętrzny, położni-
czy i zakaźny), a do dyspozycji pacjen-
tów oddano 92 łóżka.  Od tamtego czasu 
szpital był regularnie rozbudowywany 
i modernizowany.

Obecnie w skład szpitala wchodzi aż 
17 oddziałów szpitalnych, 23 poradnie 
specjalistyczne, własna baza diagno-
styczna (z nowoczesnym sprzętem me-
dycznym takim jak: wielowarstwowy 
tomograf komputerowy, mammograf, 
aparaty rentgenowskie, czy ultrasono-
graf z efektem Dopplera).

Dziś szpital posiada aż 543 łóżka, to 
prawie 6 razy więcej niż na początku 
jego powstania. Średnio w ciągu roku 
przyjmowanych jest prawie 30 000 
pacjentów.

INNOWACYJNY SZPITAL
Od kilku lat w szpitalu prowadzony jest 

proces restrukturyzacji i ciągłej rozbudowy.
Regularnie pozyskiwane są fundusze 

z dotacji europejskich na rozwój obiektów 
i ich funkcjonowania.

Obecnie trwa budowa oddziału onkolo-
gicznego (w samodzielnym budynku), któ-
ry będzie jednym z najnowocześniejszych 
w Polsce. Planowane zakończenie inwesty-
cji to koniec 2012 roku, a jej wartość to po-
nad 50 000 000 złotych.

Szpital posiada certyfikat jakości ISO 
9001 : 2000.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie w Ogól-

nopolskim Konkur-
sie Medycznym Perły 
Medycyny

Od listopada 2011 
roku zostało oddane do 
użytku nowoczesne lądowisko dla helikop-
terów, które jest położone w samym są-
siedztwie kompleksu szpitalnego.

Szpital położony jest w pobliżu 
centrum miasta, 

przy ul. Młyńskiej. 
Więcej szczegółowych 

informacji na: 
www.szpitalnowysacz.pl

Zbliża się okres zwiększonego ryzyka na uką-
szenia kleszczy, szczególnie narażeni są na to 
ludzie pracujący lub przebywający w lasach 
czy parkach oraz co ciekawe również zwierzę-
ta, które biegają na spacery w takie miejsca. 

WYWIAD z WITOLDEM GÓRECKIM ordyna-

torem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

PREWENCJA – PIERWSZA OCHRONA
Jednym z najważniejszych działań jest ochro-

na prewencyjna. Wychodząc na spacer do lasu, 
czy też na przykład na grzyby warto za każdym 
razem chronić głównie głowę, ale też inne części 
ciała przed możliwością zagnieżdżenia się klesz-
czy. Zakłada się różnego rodzaju czapki czy chu-
sty oraz ubrania z długimi rękawami. 

CO ZROBIĆ GDY UGRYZIE 
I ZAGNIEŹDZI SIĘ KLESZCZ?

Po pierwsze nie panikować. Kleszcza moż-
na usunąć samemu. Po wyciągnięciu kleszcza 
np. pensetą lub igłą, miejsce to należy odka-
zić środkiem dezynfekującym. 

Jeśli zauważymy lekkie obrzęki, i zaczer-
wienione pierścienie wokół miejsca gdzie 
usunęliśmy kleszcza, czy też wystąpi gorącz-
ka lub bóle kości, należy natychmiast udać się 

do lekarza. Oznacza to, że albo kleszcz został 
nieprawidłowo wyciągnięty albo wdała się 
infekcja w to miejsce. 

GDZIE MOŻNA NATKNĄĆ SIĘ 
NA KLESZCZE?

Najczęściej kleszcze spotyka się w lasach, 
gąszczu drzew i krzaków. W takich miejscach 
jest ich zdecydowanie najwięcej. Na klesz-
cze natkniemy się również w parkach. Takie 
miejsca potocznie nazywane są strefami pod-
wyższonego ryzyka.

DEMENTUJEMY POGŁOSKI I PLOTKI
Kleszcze wywołują 2 rodzaje chorób. 
1.  Boreliozę (jest to choroba bakteryjna), na 

którą nie ma szczepionki
2.  Kleszczowe zapalenie mózgu (jest to cho-

roba wirusowa). W Polsce zdarzają się spo-
radycznie przypadki zachorowań. 
Na kleszcze praktycznie nie ma szczepion-

ki. Stosuje się bardzo rzadko w odniesieniu do 
kleszczowego zapalenia mózgu. 

Przed kleszczami można też chronić zwie-
rzęta stosując specjalne preparaty, które 
głównie je odstraszają. Dostępne są praktycz-
nie w każdym sklepie zoologicznym.

Nie bójmy się kleszczy 
Co o nich warto wiedzieć

Rozmowa z:

PAWŁEM SOWĄ 

ordynatorem Psy-
chiatrii w Szpitalu 
Specjalistycznym 
Posiada ponad 20 let-
nie doświadczenie w 
psychiatrii. 
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Galeria Zdrowia dla ka dego
Już 1,5 roku przy ulicy Śniadeckich jest z nami 
i nam pomaga salon firmowy – Galeria Zdrowia.

Wysokiej jakości asortyment rehabilitacyjno – ortopedyczny, który 

można w nim znaleźć pochodzi wyłącznie od najlepszych polskich pro-

ducentów i importerów. Klienci z łatwością wybiorą tu sprzęt rehabilita-

cyjny, sprzęt dla niepełnosprawnych, urządzenia potrzebne do likwida-

cji barier architektonicznych, wózki inwalidzkie, wyroby wspomagające 

leczenie bólów kręgosłupa, terapię przeciwodleżynową, pieluchomajt-

ki, zabawki edukacyjne, wyroby dla sportowców i wiele innych rzeczy 

ułatwiających zdrowe funkcjonowanie i powrót do zdrowia.

Właściciel sądeckiego salonu Galerii Zdrowia Ryszard Tracz zapew-

nia, że oferowane produkty medyczne spełniają polskie i unijne wymogi 

co do jakości. Przekonuje, że to sklep nie tylko dla osób niepełnospraw-

nych i potrzebujących rehabilitacji. W Galerii Zdrowia prezentowana jest 

szeroka gama produktów, przeznaczona dla każdego z nas. Przecież 

nie ma na świecie człowieka, który zawsze tak samo świetnie się czuje, 

zawsze wysypia, nie potrzebuje relaksu. A przyczyną może być np. źle 

dobrana poduszka, czy zwyczajna potrzeba odpowiedniego odpoczyn-

ku, rozluźnienia, na co zaradzi specjalny masażer. W szerokiej gamie 

produktów odnajdzie to, co ułatwi i usprawni każdy dzień.

Wielu, pewnie zainteresuje fakt, że Galeria Zdrowia może realizować wnioski Narodowego Funduszu 

Zdrowia. A tutaj na miejscu, w sklepie dobrze przygotowana i wykwalifi kowana obsługa chętnie udzieli nam 

wszelkich informacji, doradzi przy wyborze najwłaściwszego dla nas produktu.

Nowy Sącz , ul. Śniadeckich 12

tel. 18 547 30 50

kom. 532 804 568

pn. - pt. 8.00 - 16.00.

R E K L A M A
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Sport

W tegorocznej edycji turnieju 
MME Deichmann młodzi piłkarze 
Sandecji zajęli trzecie miejsce. To 
oznacza, że Nowy Sącz ma brą-
zowego medalistę nieoficjalnych 
mistrzostw Polski w kategorii je-
denastolatków. Sandecja w tur-
nieju występowała pod szyldem 
drużyny Niemiec i w drodze 
do półfinałów rozegrała czte-
ry spotkania, które dały awans 
do półfinałów: Sandecja – Zawi-
sza Bydgoszcz 4:0, Sandecja – AP 
Częstochowa 5:3, Sandecja – My-
słowice 1:0, Sandecja – Warta Po-
znań 2:4 W półfinale podopieczni 

Marka Zagórskiego ulegli mini-
malnie, bo 1:0 GKS Bełchatów. 
W meczu o trzecie miejsce pod-
opieczni trenera Marka Zagór-
skiego pokonali bez problemu ze-
spół z Tych 3:0. Drużyna MUKS 
Sandecja Nowy Sącz wystąpi-
ła w składzie: Szymon Tokarz, 
Jakub Niemas , Wiktor Szew-
czak, Karol Policht, Jakub Wąso-
wicz, Karol Smajdor, Wiktor Żo-
łądź, Szymon Majeran, Krzysztof 
Toporkiewicz i Joanna Kubisz. 
Przypomnijmy, że dwa lata temu 
drużyna Marka Zagórskiego wy-
grała cały turniej. 

MEMORIAŁ MICHAŁA PAJORA 
To już po raz piąty pamięć Mi-

chała uczczą wszyscy, którzy go 
znali.

Tak jak w roku ubiegłym tur-
niej siatkówki plażowej odbędzie 
się w Starym Sączu przy gimna-
zjum (ul. Daszyńskiego). Potrwa 
dwa dni (7–8 lipca). Zgłoszenia 
e–mailem na adres ignaczakma@
poczta.onet.pl do 3 lipca (wtorek) 
2012. 4 lipca wszyscy zgłoszeni 
dostaną dokładny godzinowy pro-
gram gier. System rozgrywek za-
leży od ilości zgłoszonych zespo-
łów. Start w sobotę o godz. 9.00. 
Udział jak zawsze bezpłatny. 

MUSZYNIANKA POZNA RYWALI 
W LIDZE MISTRZYŃ.

Jutro w Wiedniu odbędzie się 
losowanie kolejnej edycji siatkar-
skiej Ligi Mistrzyń. Po raz piaty 
z rzędu w najważniejszych klu-
bowych rozgrywkach na Starym 
Kontynencie wystąpi zespół Ban-
ku BPS Muszynianki Fakro Mu-
szyna. W rozgrywkach 2012 CEV 
Volleyball Champions League Wo-
men po raz pierwszy w historii 
wystartują 24 zespoły z dziesięciu 
krajów. Uroczysta gala i losowa-
nie odbędzie się w wieży UNIQA 
Tower, początek godzina 20.00. 
Klub z Muszyny na losowaniu re-
prezentować będą dyrektor klubu 
Grzegorz Jeżowski i dyrektor or-
ganizacyjny ds. Ligi Mistrzyń Ra-
dosław Anioł. Bezpośrednią trans-
misję przeprowadzi tradycyjnie 
internetowy kanał laola1.tv.

KONIEC ERY FROHLICH
Wśród piłkarzy, którzy już 

nie zagrają w barwach Sandecji 
jest Jano Frohlich. Piłkarz, któ-
ry w Sandecji spędził 13 lat roz-
mawia z prezesami o swojej przy-
szłości w Sandecji. W pierwszym 
treningu wzięło udział 27 zawod-
ników. W kadrze zostają Mar-
cin Makuch, Jurij Zinyak, Filip 
Burkhardt, Wojciech Trochim, 
Piotr Kosiorowski, Petar Petran, 
Bartosz Szeliga, Sebastian Szcze-
pański, Arkadiusz Aleksander, 
Bartosza Wiśniewskiego. Kamil 
Majkowski i Martin Zlatohlavy są 
kontuzjowani. Sandecja testowa-
ła Marcina Kowalskiego, z Ruchu 
Radzionków. Być może do zespo-
łu dołaczą Łukasz Nawotczyński, 
Przemysław Otuszewski z Warty 
Poznań, a także bramkarz Tomasz 
Ptak z Jagiellonii Białystok. Uczy-
nił to już Wojciech Mróz. Trener 
Jarosław Araszkiewicz przyglądał 
się również bramkarzowi Krzysz-
tofowi Stodole (ostatnio Pelikan 
Łowicz, a wcześniej m.in. Olim-
pia Elbląg. Na zajęciach pokazali 
się również Marek Nowak (Koro-
na Kielce), Sebastian Bulik (Ur-
sus) oraz Rafał Wasyl (Orzeł Ba-
lin). Stefan Kucharzewski (Avia 
Świdnik), Piotr Kucha (Lewart 
Lubartów) i Rafał Zaborowski 
(Stal Rzeszów). 

Miesiąc maj i czerwic były decydują-
cymi dla sądeckich pływaków. Wy-
niki zawodów miały określić miejsce 
sądeckiego pływania w skali Okręgu 
Małopolskiego. Zawody potrakto-
wane zostały więc jako sprawdzian, 
wskazujący czy obrany tok szko-
lenia jest prawidłowy, a wyniki są 
wskazówką do pisania kolejnych pla-
nów treningowych na rok szkolny 
2012/2013. Dzięki wytężonej pracy 
zawodników oraz ich trenerów mo-
żemy z dumą powiedzieć, że Nowy 
Sącz ma pływaków, którzy w grupie 
10 i 11–latków zajmują czołowe miej-
sce w okręgu. Najlepszym 11–latkiem 
ostatnich Drużynowych Mistrzostw 
Województw Młodzików i Drużyno-
wego Pucharu Prezesa MOZP Kra-
ków został Antoni Wójcik. Antek 

startował cztery razy i za każdym ra-
zem był pierwszy. Klub wrócił z tych 
zawodów z czterema złotymi, czte-
rema srebrnymi i trzema brązowymi 
krążkami. Najlepiej pływającą 10–lat-
ką jest obecnie Zuzanna Nowak. Naj-
szybszym 10–latkiem jest Tomasz 
Michałowski. W czerwcu br. Mało-
polski Okręgowy Związek Pływac-
ki powołał Kadrę Małopolski Dzieci 
11–letnich. W skład kadry wcho-
dzi wspomniany już Antoni Wójcik, 
w rezerwie znalazł się drugi z Sąde-
czan – Jakub Belski. Warto też wspo-
mnieć, że jeden z wychowanków są-
deckiego Klubu MKS STP Nowy Sącz 
– Patryk Sekuła (lat 17) uczy się i tre-
nuje obecnie pod okiem fachowców 
w krakowskiej Szkole Mistrzostwa 
Sportowego.

– Co dzisiaj porabia Marek Świer-
czewski? Od zakończenia kariery mi-
nęło już siedem lat.
– Mieszkam w Austrii. Jestem sze-
fem polskiego oddziału austriackiej 
firmy Keepersport. To sklep inter-
netowy z profesjonalnym sprzętem 
dla bramkarzy. Mamy wszystkie 
najlepsze firmy i to, co najlepsze 
dostępne na rynku plus produk-
ty Keepersport, który ma również 
swoją markę.
– Łatwiej prowadzić firmę w Austrii niż 
w Polsce?

– Tego nie wiem, bo co prawda 
mamy magazyn w Krakowie, ale fir-
ma jest austriacka. 

Założył ją trener bramkarzy Ad-
miry Wacker, Georg Heu. Mieli filie 
we Włoszech, Słowacji, Czechach, 
całej Europie. Pomyśleliśmy – cze-
mu nie Polska.
– Jak idą interesy?

– W porządku. Świetnie te-
raz sprzedają się rękawice, w któ-
rych grał na mistrzostwach Prze-
mek Tytoń. 
– Brat, Piotr Świerczewski, próbuje coś 
zdziałać w polskiej piłce. Pana nie cią-
gnęło do trenerki czy menadżerki?

– Kiedyś takie plany były, ale 
w związku z tym, że mieszkam 
w Wiedniu z całą rodziną odpu-
ściłem sobie. 20 lat grałem za-
wodowo w piłkę. Tak naprawdę 
cały czas się jest na walizkach. 
Te wszystkie afery korupcyj-
ne, które się u nas ciągną, też 
mnie raczej do tego zraziły. Cza-
sem jestem zapraszany na mecze 

oldbojów, ale generalnie zajmu-
ję się czym innym.
– Często zagląda Pan do Nowego 
Sącza?

– Częściej do Krakowa albo 
Katowic. 
– Jabłko od jabłoni pada podobno nie-
daleko. Czym zajmują się dzieci?

– Są już samodzielne. Sandra 
ma 23 lata i jest mistrzynią Austrii 
w pływaniu, startowała w mistrzo-
stwach Europy. Oskar zapowia-
dał się na niezłego obrońcę, ale po 
skomplikowanej kontuzji zawodow-
cem raczej już nie zostanie. Gene-
ralnie tworzymy sportową rodzinę. 
– Jak wygląda to nasze Euro z boku?

– Ze strony organizacyjnej po-
winniśmy być bardzo zadowoleni. 
Mamy wspaniałe stadiony, świet-
ną publiczność, ludzie się kapitalnie 
bawią. Wybryk z kibicami rosyjski-
mi to margines. Incydenty podobne 
były i podczas mistrzostw w Austrii 
i Niemczech. Naprawdę możemy 
być dumni, jak się Polska prezen-
tuje. Austriacy mówią, że u nich też 
było fajnie, ale w Polsce turniej jest 
niesamowity.
– Tylko za szybko odpadliśmy…

– Tę drużynę było stać na wyj-
ście z grupy, bo mamy w reprezen-
tacji bardzo dobrych piłkarzy. Po-
tencjał ten nie został wykorzystany. 
Za krótko to trwało, ale za poukła-
danie klocków odpowiedzialny jest 
trener. Tu szukałbym głównie przy-
czyny postawy naszej kadry. 
– A jak z Wiednia wyglądają sądeckie 
próby podbicia piłkarskiej Polski?

– Trochę chciałem swego cza-
su popracować w zarządzie. Śro-
dowisko piłkarskie w Nowym Są-
czu jest takie, że fajną ekipę można 
było zmontować. Awans do I ligi jest 
zrobiony, ale w Nowym Sączu nie 
tworzy się drużyny na dłuższą metę, 
perspektywicznej. Nie ma akademii 
piłkarskiej. Dopływ świeżej krwi 
z drużyn juniorskich jest minimal-
ny. Ściąga się nowych zawodników, 
którzy są rok, czy pół. Oni za San-
decję nie dadzą się na boisku pokro-
ić. W każdym klubie na zachodzie 

nawet w tak niepiłkarskim kra-
ju jak Austria są akademie piłkar-
skie i działa skauting. Przejeżdża-
łem przez Jazowsko, piękny Orlik 
chłopaki grają od rana do wieczo-
ra. Wszędzie są utalentowani chłop-
cy, ale wątpię, by ktoś z Sandecji się 
nimi interesował. 
– Sandecja nie jest wyjątkiem. Kto dzi-
siaj gra wychowankami?

– Nie wiem, dlaczego tak się 
dzieje. Byłem kiedyś na meczu Wi-
sła–Legia. Był Lucjan Franczak, tre-
ner, który prowadził mnie w Wiśle 
jak miałem 15–16 lat. Wychował ta-
kich piłkarzy jak Skrobowski, Iwan, 
Nawałka, Jałocha. Co się teraz dzie-
je, że tak nie można? Dziwna to jest 
polityka. Tym bardziej, że teraz mło-
dzież ma znakomite warunki. Ja tre-
nowałem raz w za dużych butach, 
raz za małych. Środkowe boisko 
treningowe na Sandecji to dziś jest 
Wembley w porównaniu z tym, co 
było kiedyś. 
– W Nowym Sączu w ubiegłym sezo-
nie była jeszcze mowa o awansie, ale 
ostatni sezon sprowadził te marzenia 
do poziomu mrzonek.

– Póki co nie stać Sandecji na to, 
by ściągnąć drogich zawodników, 
którzy ten awans wywalczą. Będzie 
się bić z Cracovią, Katowice mają 
aspiracje, za płotem kolejny zespół 
który „zwariował”, czyli Kolejarz. 
Na wsi koło Tarnowa też jest klub, 
który stać finansowo na ekstrakla-
sę. Nowy Sącz musi najwyraźniej 
poczekać na swoją szansę. 

Rozmawiał (BOG)

SPR INTEM

Sukces sądeckiego pływania Młoda Sandecja trzecim zespołem w Polsce

Boisko treningowe Sandecji to dziś Wembley

Marek Świerczewski – wychowa-
nek Sandecji Nowy Sącz. W wieku 
16 lat zadebiutował w Wiśle Kra-
ków. Potem Piłkarz GKS Katowi-
ce, Sturmu Graz, Austrii Wiedeń, 
Hutnika Kraków, Admiry Wacker 
Mödling i 1.Simmeringer SC. Sze-
ściokrotny reprezentant Polski.
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Na koniec tygodnia

FOTOKOMENTARZ

- Ludek, nie masz czasami poczucia, 
że ktoś czai się za twoimi plecami?

Wystąpili: Piotr Polek, prezes Miejskiej Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, oraz Ludomir Krawiński, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego. FOT. (VAŁ)

- Spokojnie Piotrek, jako osoba publiczna 
od lat wiem, że ciągle ktoś mnie obserwuje.

- Fajnie masz. Ja chyba nie jestem taki ważny, 
bo paparazzi jakoś nie chcą mi robić zdjęć.

PASJA.  – To jest jak polowanie, tylko 
zamiast strzelby mam przy sobie ka-
merę – opowiada o swojej pasji Jerzy 
Sierakowski z Krynicy–Zdroju. Potra-
fi godzinami przesiadywać w lesie czy 
nad rzekę, a za cel swoich polowań 
obiera najczęściej ptaki. Ostatnio uda-
ło mu się zarejestrować czarne bocia-
ny. Ze swoich trofeów montuje filmy 
przyrodnicze, do których komentarze 
pewnie sama Krystyna Czubówna nie 
powstydziłaby się czytać. 

Jerzy Sierakowski od ponad 20 lat 
mieszka w Krynicy–Zdroju, gdzie 
pracuje jako rehabilitant. Wcześniej 
zajmował się również fotografią. 
Przez cztery lata wykonywał zdjęcia 
na zamówienie organizatorów Fe-
stiwalu im. Jana Kiepury. Fotogra-
fia była jego pasją od dawna, zamie-
nił ją na filmowanie trzy lata temu.

– Zastąpiłem aparat kamerą 
przez jednego z moich kuracjuszy, 
który wprowadził mnie w tajni-
ki filmowania. Nie posługuję się 
profesjonalnym sprzętem, ale lep-
szą kamerą amatorską – mówi Je-
rzy Sierakowski. 

Sprzęt nie gra tutaj istotnej roli, 
bo – jak głosi przysłowie – złej balet-
nicy przeszkadza rąbek u spódnicy. 

Zatem nawet najlepszy aparat nie 
uczyni z nikogo dobrego fotogra-
fa czy operatora. Jerzy Sierakowski 
po prostu ma talent. Potrafi wyczuć 
moment i okiem kamery wyko-
nać takie ujęcia obrazów przyrody, 
że trudno później oderwać od nich 
wzrok. Ponadto robi to z ogromnym 
poświęceniem i to widać, gdy ogląda 
się jego filmy przyrodnicze.

Na razie niewiele osób miało oka-
zję je zobaczyć. Kiedyś odtworzył je 
swoim kuracjuszom, gdy ćwiczyli. 
– Chciałem sprawdzić ich reakcję. 
Niezbyt przyłożyli się wówczas do 
zajęć, poczuli się chyba jak w kinie 
– śmieje się Sierakowski. 

Swoją przygodę z kamerą pan 
Jerzy rozpoczął od filmowania 
samolotów. 

– Jesienią na Krzyżówce, 
na drodze do Krynicy, ustawiłem 
sprzęt. Chciałem, jak zawsze, zro-
bić ujęcie lecących samolotów. Jed-
nak zamiast nich na niebie nic tylko 
ptaki. Nie byłem w stanie ich rozpo-
znać. Gdy montowałem film, oka-
zało się, że to żurawie. Czekałem do 
wiosny na ich powrót i od tego cza-
su poluję na ptaki i inne zwierzęta. 
Tylko zamiast strzelby, zabieram ze 
sobą kamerę – mówi Sierakowski. 

Z kame-
rą praktycznie 
się nie rozstaje. 
Nawet, idąc wyrzu-
cić śmieci, ma ją przy sobie. Cieka-
we zjawiska przyrodnicze zdarzają 
się bowiem w najmniej oczekiwa-
nych momentach.

Pasja pozwoliła mu odkryć to, 
czego do tej pory nie dostrzegał. 
– Że Sądecczyzna jest piękna, nie 
muszę nikogo przekonywać, ale 
niewiele osób wie, jakie bogactwo 
w sobie kryje – mówi. 

Z utęsknieniem czeka wiosny, 
by filmować derkacze, bociany, 
muchówki żałobniczki, jelenie na 
rykowisku.

Wstaje o trzeciej rano i tro-
pi zwierzynę w lesie, nad rzeką. 
Po pracy również – aż zapadnie 
zmrok. Często w wyprawach towa-
rzyszy mu syn Wojtek. Mają aniel-
ską cierpliwość. Na jedno ujęcie 
potrafią czekać godzinami, zaszyci 
w zaroślach, na drzewie, w błocie, 
w mrowisku. 

– Dwa lata temu natknąłem 
się na czarne bociany. Tej wiosny 
miałem okazję obserwować je , gdy 
łowią ryby nad Popradem. Proszę 
zobaczyć, stary bocian uczy mło-
dego, jak to się robi – opowiada 
pan Jerzy, pokazując film. Za chwi-
lę oba ptaki przelatują na drzewo. 
– Filmując, trzeba mieć szczęście. 
Akurat ustawiłem kamerę na od-
powiedniej wysokości, stąd takie 
zbliżenia – kontynuuje. 

W Beskidzie Sądeckim żyją 
prawdopodobnie trzy pary czar-
nych bocianów. W całej Polsce jest 
ich 900. Zwierzęta znajdują się pod 
ścisłą ochroną. – Są bardzo płochli-
we. Upolować je trudno. Ten pię-
ciominutowy film z ich udziałem, 
kręciłem miesiąc – dodaje. 

O białe bociany łatwiej
Filmował je odkąd przylecia-

ły wiosną na Sądecczyznę. Okiem 
kamery zagląda do gniazda, filmu-
je, gdy spółkują, w tle zachód słoń-
ca. Za chwilę można zaobserwo-
wać wykluwające się młode. Jest 
ich za dużo. Jeden z rodziców wy-
rzuca pisklę. W ciągu piętnastu mi-
nut oglądania filmu widzimy, jak 
są karmione, jak rosną, bawią się, 
uczą polować. 

– Te 15 minut to znów moich 
kilka miesięcy spędzonych na po-
lowaniu – mówi pan Jerzy. – Na 
pierwsze próby filmowania pa-
trzę już z sentymentem, są zupeł-
nie bezwartościowe, porównując 
do ujęć, jakimi teraz dysponuję. 

Jerzy Sierakowski powoli dojrze-
wa do myśli, by swoją pracę poka-
zać szerszej publiczności. Jego filmy 
mogłyby stać się doskonałą pro-
mocją Sądecczyzny. – Przyroda to 
przecież wizytówka naszego re-
gionu – mówi. Jeśli zyska aproba-
tę i zainteresowanie, kto wie, może 
komentarze do jego filmów zgodzi-
łaby się czytać Krystyna Czubówna, 
urodzona w… Nowym Sączu. 

KATARZYNA GAJDOSZ

Z kamerą wśród zwierząt
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