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POTRZEBNYCH OD ZARAZ

- Tylko w ciągu ostatniego miesiąca przyjęliśmy ponad sto osób. Tyle samo
pracowników będziemy przyjmować w najbliższym czasie, a w kolejnych
miesiącach będziemy potrzebować jeszcze dwustu następnych. Potrzebujemy
m.in. specjalistów, o jakich jeszcze kilka lat temu nikt tutaj nie mówił - np.
inżynierów procesów czy kierowników projektów.
R O Z M OWA z MAGDALENĄ SZENROK, dyrektorem działu kadr firmy Newag L STR. 3
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Markiza jest optymalnym rozwiązaniem
chroniącym poddasze przed nadmiernym ciepłem
słonecznym, pozwalając jednocześnie na kontakt
wzrokowy z otoczeniem. Markiza absorbuje promieniowanie słoneczne już przed szybą i emituje ciepło
na zewnątrz, przez co w słoneczne dni bardzo dobrze
chroni wnętrze przed uciążliwym upałem.
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Olszyński nie
przyznaje się
do MORD-u

Ogi

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nowym
dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu ma zostać Waldemar
Olszyński. – Przepraszam, ale nie chcę niczego
komentować – powiedział nam wczoraj.
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Waldemar Olszyński jednak przyznał się do MORD-u.
Od 1 sierpnia będzie nowym dyrektorem ośrodka. DTS
napisał o tym pierwszy pół roku temu!
Ś L A D E M N A S Z YC H P U B L I K AC J I

Ostatni sądecki
(pseudo) Mohikanin
WA R TO W I E D Z I E Ć

TVP Kraków
pokaże Sącz
Kto nie miał okazji zobaczyć
na sądeckim rynku widowiska
multimedialnego „SIGILLA CIVITATIS NOVAE SANDECENSIS”
będzie miał szansę nadrobić zaległości. Zapis historycznego widowiska, którego premiera miała miejsce podczas niedawnych
imienin miasta, zostanie wyemitowany w najbliższą niedzielę
22 lipca o godz. 18 w TVP Kraków. Kolejne części będzie można obejrzeć w niedziele: 29 lipca oraz 5 i 12 sierpnia. Zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami powstanie również płyta CD
oraz DVD z zarejestrowanym widowiskiem, która będzie pamiątką z obchodów 720. rocznicy lokacji miasta.

SMS
Przypomnijmy – premierę widowiska 7 lipca obejrzało na płycie
sądeckiego rynku kilka tysięcy sądeczan. Wystąpiło ponad 200 wykonawców – aktorzy, chóry, zespoły regionalne, grupy teatralne,
tancerze i orkiestra. Przez półtorej godziny rozbrzmiewały utwory opisujące najważniejsze wydarzenia z historii miasta. Wszystkie
„Pieczęci” zostały specjalnie napisane i skomponowane przez
Romana Kołakowskiego – reżysera, kompozytora, poetę, laureata najważniejszych polskich festiwali muzycznych i teatralnych.
Kołakowski wspólnie z Hadrianem Filipem Tabęckim, dla Nowego Sącza, stworzyli również widowisko multimedialne pt. „Narwik
– pierwsze zwycięstwo”, poświęcone pamięci żołnierzy i marynarzy: polskich, norweskich, angielskich i francuskich walczących
w kampanii norweskiej.
(GRZ)

K A R T K A Z K A L E N DA R Z A
2 0 L I P C A 1994 – Andrzej Czerwiński został wybrany prezydentem Nowego Sącza. Wyścig
o urząd w dramatycznych okolicznościach wygrał z prezydentem miasta i posłem Jerzym
Gwiżdżem. Na stanowisku tym
Czerwiński pracował przez dwie
kadencje, do września 2001 r.,
kiedy wybrany został posłem z listy Platformy Obywatelskiej.
2 2 L I P C A 1869 – urodził się Roman Sichrawa, w latach 1920–25

wiceburmistrz, 1925–34 i 1938–40
burmistrz i prezydent Nowego Sącza. W grudniu 1939 r. na żądanie Niemców domagających się od
niego wytypowania w charakterze
zakładników 10 najważniejszych
obywateli miasta, 10 razy wpisał
swoje nazwisko. Od 1904 r. zasiadał w Radzie Miejskiej, a w latach
1921–31 prezes sądeckiego "Sokoła" (dziś jego imię nosi sala koncertowa w rozbudowywanym budynku) oraz prezes klubu sportowego
Sandecja. Zmarł 13 kwietnia 1945 r.

Rozbrojenie
po sądecku
W drugim dniu średniowiecznego jarmarku przy bazylice
św. Małgorzaty okazało się, że
Nowy Sącz jest słabo uzbrojony. Zabrakło drewnianych mieczy! Kiedy chłopcy od lat dwóch
wzwyż zobaczyli okładających
się mieczami rycerzy i giermków, natychmiast zapragnęli mieć podobną broń. Pociągnęli więc mamy i tatusiów do
kramów oraz stoisk, ale szukali
bezskutecznie. Miecze skończyły się już w sobotę. W ten sposób krótkowzroczni producenci mieczopodobnych wyrobów
drewnianych stracili szansę na
poważny zarobek. Zanim odkryli swój błąd, tracili już przy okazji
inni sprzedawcy, bo dzieci bez
miecza przy krótkich spodenkach nie kusiła już wata cukrowa ani odpustowe cukierki i nudził orzeł przedni (nawiasem
mówiąc gatunek rzadki i ściśle
chroniony) spoglądający smętnie przywiązany do palika. Tak
więc, kto wyprodukowałby więcej drewnianych mieczyków
miałby szanse w weekend przy
bazylice na rekordowy zarobek.
Na pewno więcej niż sprzedawcy ręcznie robionych świeczek,
wytwarzanych zapewne metodą jak najbardziej prastarą i średniowieczną, ale kto chciałby być rzemieślnikiem zamiast
rycerzem?
(RAF)

Czytając wywiad z panem Józefem Hojnorem („Kupieni za wywrotkę siutru”, DTS nr 27(89), 12
lipca 2012) po raz kolejny poczułem się „wywołany do tablicy”.
Poprzednim razem niczym nieuzasadnione pretensje w sprawie
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 miał do mnie
prezydent miasta Ryszard Nowak.
Tym razem z zupełnie niejasnych
dla mnie przyczyn zaatakował mnie
– nie podając wprawdzie nazwiska,
ale taki już styl i klasa pana Hojnora
– partyjny kolega.
Dlatego nawiązując do pierwszej części wypowiedzi pana Hojnora, w której świadomie wprowadza on sądeczan w błąd, pragnę
przypomnieć opinii publicznej kilka faktów. Procedura wykluczenia
pana Hojnora z szeregów partii jest
w toku, o czym szeroko rozpisywały się sądeckie media. Głównym
powodem jej uruchomienia były
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nieprzestrzeganie przez wyżej wymienionego kilku punktów statutu
partii między innymi utrzymywania koleżeńskich relacji z kolegami, wspierania celów i programu
PO, sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków.
Procedurę wykluczenia uruchomiło koło PO na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego jestem członkiem (wniosek
został przyjęty jednogłośnie przez
dziesięć osób), a nie jak sugerował
w wywiadzie pan Hojnor – „sfrustrowany młody chłoptaś”.
Natomiast w sprawie przynależności pana Józefa Hojnora do Klubu
PO oficjalnie w tej sprawie wypowiedział się już sam Klub, dlatego
po więcej szczegółów w tej kwestii odsyłam do przewodniczącego
i członków Klubu.
Z poważaniem
MICHAŁ SŁOWIK
mieszkaniec Nowego Sącza,
przewodniczący Koła PO na rzecz
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

A

MICHAŁ SŁOWIK - absolwent politologii i studiów z zakresu dziennikarstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od kilku lat jeden z głównych organizatorów Sądeckich Targów Uczelni Wyższych. Po powrocie ze studiów
związany z radiem Galicja oraz lokalną prasą. Autor
kilkuset artykułów prasowych o tematyce gospodarczej,
społecznej i kulturalnej. Obecnie asystent posła Andrzeja
Czerwińskiego. W 2010 roku debiutował w wyborach do
Rady Miasta z list PO i z 4 miejsca zdobył niemal trzysta
głosów ocierając się o mandat.
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Ważny temat

400 pracowników potrzebnych od zaraz
R O Z M OWA z Magdaleną Szenrok, dyrektorem działu kadr firmy Newag.
– Coraz głośniej słychać w Nowym Sączu pogłoski, że Newag będzie potrzebował dwustu nowych
pracowników.
– Pogłoski są w takim razie nieścisłe. Cały czas przyjmujemy nowych pracowników. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca przyjęliśmy
ponad sto osób. Tyle samo pracowników będziemy przyjmować
w najbliższym czasie, ale na tym
nie koniec. W kolejnych miesiącach będziemy potrzebować jeszcze dwustu następnych.
– W wielu krajach Europy panuje rekordowe bezrobocie, na Sądecczyźnie jest również niepokojąco wysokie,
pomiędzy zakładami bezskutecznie
krąży armia młodych ludzi ze świeżym
dyplomami i CV, a Pani szuka kilkaset
osób do pracy?
– Nasza firma prężnie się rozwija
i potrzebuje nowych pracowników.
– To efekt kontraktu na produkcję,
wspólnie z Siemensem, wagonów dla
warszawskiego metra?
– Nie tylko. Newag nieustannie szuka kontraktów w Polsce i za
granicą i to przynosi efekty. Z myślą o tych kontraktach poszukujemy ludzi, w których chcemy zainwestować. Choć dzisiaj popularne
jest zlecanie pewnych zadań firmom zewnętrznym, my wolimy
robić to sami. Chcemy żeby np.
nowe pojazdy konstruowali nasi
inżynierowie, zamiast kupować takie rozwiązania na zewnątrz.
– Chce Pani powiedzieć, że poszukuje
stu inżynierów?
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– Niezupełnie. Najwięcej poszukujemy pracowników
produkcyjnych,
w takich zawodach jak ślusarz, elektryk,
spawacz. Ale
szukamy też inżynierów spawalnictwa, obróbki materiałów, inżynierów
mechaników, konstruktorów, ludzi na stanowiska kierownicze na linie produkcyjne,
brygadzistów.
– Czyli od wielu lat na zatrudnienie
u was mogą liczyć fachowcy w kilku
ledwie specjalnościach.
– Jest nieco inaczej. Nadal zatrudniamy pracowników w „tradycyjnych”, typowych dla naszej
branży zawodach. Dzisiaj potrzebujemy również specjalistów, o jakich jeszcze kilka lat temu nikt
tutaj nie mówił. Mam na myśli
np. inżynierów procesów czy kierowników projektów. O tych jest
akurat najtrudniej, bo względem
nich mamy najwyższe wymagania. Powinni mieć ukończone specjalistyczne, licencjonowane kursy
albo studia podyplomowe z zarządzania projektami, a najlepiej
jeszcze posiadać odpowiednie doświadczenie. Szukamy również
analityków planowania produkcji, technologów, logistyków.
– Jakie wynagrodzenie może im Pani
zaproponować?

A
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Mieszkasz w Nowym Sączu?
Jesteś osobą bezrobotną?
Nie ukończyłeś 25 roku życia lub masz ukończone 50 lat?

Zamierzasz założyć własną ﬁrmę?!
w ramach projektu „Nowy Sącz – Nowa ﬁrma”
uzyskasz wsparcie szkoleniowo-doradcze
oraz

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!
Zapraszamy do udziału w projekcie
Dokumenty rekrutacyjne można składać w dniach:
od 5 lipca do 3 sierpnia 2012 r.
w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
pokój 307
więcej informacji pod nr tel. 18 442 91 10 wew. 294
oraz na stronie internetowej: www.efs.sup.nowysacz.pl/
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

– Bardzo różne. To
zależy od charakteru pracy. Na stanowiskach produkcyjnych
płacę minimalną, na specjalistycznych są
to dużo wyższe
wynagrodzenia.
– To kiepska perspektywa podpisać umowę
o pracę z płacą minimalną.
Nie poszalejemy za taką wypłatę, ona
budzi raczej frustrację.
– Nie zgadzam się z taką opinią. Podkreślam – na stanowisku
produkcyjnym startujemy od płacy minimalnej, ale jeśli pracownik sprawdzi się, jeśli okaże się,
że jest mu z nami po drodze, to
zyskuje również finansowo, rozwija się. Na dużo więcej mogą liczyć pracownicy wysoko kwalifikowani. No, ale oni musieli się
długo uczyć, kończyli studia na
dobrych uczelniach, nierzadko
studia podyplomowe i specjalistyczne kursy.
– Łatwo w Nowym Sączu znaleźć ludzi
dobrze wykształconych i doświadczonych jednocześnie?
– Bardzo trudno. Dlatego czasami musimy iść na kompromis.
Decydujemy się przyjąć młodych
ludzi, wykształconych, ale bez doświadczenia. Nabierają go u nas.
U nas rozwijają się zawodowo.
– Jak szukacie potrzebnych wam
fachowców?

– Szukamy na kilka sposobów
i w całej Polsce, czasem też za granicą. Po pierwsze przez uczelnie,
spotykając się ze studentami kierunków, których absolwenci są
przez nas szczególnie pożądani.
Szukamy przez biura karier działające przy uczelniach i coraz częściej
również przez firmy rekrutacyjne, które mają świetne rozeznanie rynkowe i dobre bazy danych.
– Jak to sią dzieje, że wszyscy czegoś szukają. Newag szuka pracowników, a młodzi ludzie po studiach bezskutecznie szukają pracy i narzekają,
że w Nowym Sączu mają na nią minimalne szanse?
– To dowód na to, że coś się
w systemie kształcenia musi zmienić. Konieczna jest współpraca pomiędzy biznesem a szkolnictwem
średnim i wyższym. Nie rozumiem
tych tłumów młodych ludzi wybierających studia na kierunkach,
po których już dzisiaj jest ogromne bezrobocie. To jakieś nieporozumienie, przecież w takim mieście jak Nowy Sącz od wielu lat
widać, że najbardziej będą potrzebni inżynierowie dla zakładów
produkcyjnych.
– Co Pani proponuje? Chyba nie istnieje prosta recepta, by to zmienić?
– Oczywiście, że nie istnieje
prosta, gotowa recepta, ale trzeba próbować coś robić. I my zaczęliśmy już coś robić. Zwróciła się do nas Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, gdzie powstaje
program dla jednolitych studiów

inżynierskich. Poproszono nas
o konsultację programu studiów
magisterskich. Dołożyliśmy swoje
trzy grosze do tego programu, zobaczymy jaki będzie efekt. Liczę na
to, że szkoła jest również już gotowa, by włączyć do programu studiów kierunku zarządzanie projektami. W dzisiejszych czasach,
w biznesie bez tej umiejętności
trudno jest się poruszać.
– Rozumiem, że nie może Pani czekać kilka lat zanim pierwsi absolwenci
opuszczą uczelnie. Specjalistów potrzebuje Pani od zaraz.
– I to jest problem, szczególnie w Nowym Sączu. Istnieje też
coś takiego jak luka pokoleniowa.
Najtrudniej na rynku o dobrze wykształconych i – co równie ważne – doświadczonych 40–latków.
– Nie ma ich w Nowym Sączu,
a w Krakowie, Gdańsku, Warszawie nie uda się nikogo namówić, żeby
przyjechał pracować tutaj?
– Czasami się udaje. Od tygodnia pracuje z nami, jako szef działu logistyki, człowiek, który zdecydował się zamknąć własną firmę
w Warszawie i przyjechać do Nowego Sącza. Sama również jestem
tego przykładem. W kwietniu zakończyłam pracę w jednym z warszawskich banków, wybrałam Newag i Nowy Sącz.
– A co Panią przekonało, że to dobry wybór?
– Najważniejsza dla mnie w pracy jest możliwość realizowania
własnych koncepcji – oczywiście
pożytecznych biznesowo. Ja mam
taką koncepcję. Już podczas pierwszych rozmów z Zarządem wiedziałam, że tak będzie i że ilość
wyzwań oraz potrzeb zapewni mi
pole do działania na długo. A to jest
dla mnie ważne. Lubię też to, że jeśli coś wypracujemy i wdrażamy,
to bardzo szybko widać efekty. Teraz na przykład przygotowaliśmy
proces przyjmowania i wdrażania nowych pracowników. Każda
przyjmowana osoba będzie uczestniczyła w tzw. pierwszym dniu
– obejrzy prezentacje przygotowane przez grono dyrektorów – zapozna się z najważniejszymi procesami w firmie, pozna wartości
Newag, historię firmy, jej strukturę organizacyjną. Prezentacje prowadzą dyrektorzy, więc dodatkowym jej walorem jest to, że nowi
pracownicy mają okazję ich poznać. Inny proces, który właśnie
wdrażamy to spotkania, które kierownicy i brygadziści prowadzą co
dwa tygodnie z nowymi pracownikami. Podczas tych krótkich spotkań upewniają się, że pracownik
dobrze się czuje w firmie i w zespole. Często takie rzeczy traktuje
się jako sprawy oczywiste, a mnie
bardzo zależy by ich jako oczywistych nie traktować.
Rozmawiał (MICZ)
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Informacje
Nie chcą już żyć w cieniu wysypiska

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Złodziejskie żniwa
Oszuści tego lata mają wyjątkowe żniwa. Niestety, mimo wielokrotnych apeli o ostrożność
pomaga im w tym ludzka naiwność. Kilka dni temu ok. 20 tys.
zł straciło w Nowym Sączu starsze małżeństwo, po tym, jak do
ich mieszkania zapukały dwie
kobiety. Kiedy jedna, podając się
za pracownicę urzędu, w kuchni przekonywała starszych państwa, że zostało im przyznane
odszkodowania w wysokości 1,5
tys. zł, jej wspólniczka plądrowała pozostałe pomieszczenia.
Efekt – zniknięcie wspomnianej kwoty.
Do podobnego zdarzenia doszło w Znamirowicach, gdzie
trzy starsze kobiety na terenie
prywatnej posesji natarczywie
oferowały innej kobiecie sprzedaż pościeli. Odwróciły uwagę
gospodyni tak skutecznie, iż ta
nie zauważyła, kiedy do domu
wszedł złodziej kradnąc blisko
5 tys. zł.

Grozili, zastraszali,
ośmieszali
Prokurator rejonowy w Nowym
Sączu zastosował dozór policji, zakaz zbliżania się do osób
pokrzywdzonych oraz nakaz
opuszczania mieszkania wobec
dwóch mężczyzn, którzy mieli
znęcać się nad swoimi rodzinami.
– Pierwszy z mężczyzn, 48– latek z gminy Łącko, jest podejrzany o to, że od września ub.
roku, znęcał się psychicznie nad
swoją rodziną – mówi Justyna Basiaga, z Komendy Miejskiej
Policji w Nowym Sączu. – Mężczyzna m. in. wszczynał awantury, wyzywał najbliższych, zastraszał i ośmieszał. Wyrzucał ich
z domu i stosował wobec żony
przemoc fizyczną.
Drugi z mężczyzn to 44–letni sądeczanin. On też usłyszał zarzut.
– O to, że w okresie od 2008 r.
do lipca br. znęcał się fizycznie
i psychicznie nad swoją rodziną. Będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, wyzywał
najbliższych, poniżał, groził im
pozbawieniem życia i stosował
przemoc fizyczną – dodaje sierż.
Justyna Basiaga.

Wahadłowo w Grybowie
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, od 17 lipca 2012 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na
drodze krajowej nr 28 Nowy Sącz
– Gorlice w miejscowości Grybów w rejonie mostu. Na odcinku około 100 metrów odbywał się
będzie ruch wahadłowy. Utrudnienia dla kierowców potrwają do końca sierpnia. Ponadto na
drodze wojewódzkiej nr 981 relacji Grybów – Krynica odbywać
się będzie ruch jednokierunkowy w stronę Krynicy. Dojazd

KO N T R OW E R S J E . Odżywa protest
mieszkańców Zabełcza i Przetakówki przeciw planowanej budowie sortowni odpadów. Mało tego – nie chcą
już dłużej żyć w smrodzie wysypiska.
Społeczny Komitet Ochrony Środowiska zawiązali już pod koniec ubiegłego roku. Teraz nasilili aktywność,
osób w komitecie jest prawie 200
i mają sporo kibiców.

z Krynicy do Grybowa nie będzie możliwy tą drogą. Zostaną
wyznaczone objazdy.

[k] Sądeczanin
nagrodzony
Na zaproszenie mera Kaliningradu Aleksandra Jaroszuka w urodzinach miasta uczestniczyła delegacja nowosądeckiego oddziału
Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód pod przewodnictwem wiceprezesa Piotra Kruka.
Mija właśnie 20 rocznica nawiązania kontaktów Stowarzyszenia z tym nadbałtyckim okręgiem
Federacji Rosyjskiej. Sądeczanie po raz kolejny uczestniczyli
w Festiwalu „Sen w letnią noc”
prezentując fotograficzny zapis
kulturalnego dorobku Sądecczyzny. Tym razem było to Święto
Dzieci Gór w obiektywie Michała
Piotrowskiego. Autor – członek
Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego – od lat towarzyszy
sądeckiemu festiwalowi, czego
pokłosiem jest siedem poświęconych mu wystaw. Ta ostatnia, zaprezentowana w Kaliningradzie
zyskała uznanie międzynarodowego jury, które autorowi przyznało główną nagrodę.

Przeprowadzka
przedsiębiorczości
Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza od 30 lipca urzędować będzie
przy ul. Narutowicza 6 (I piętro).
W związku z przeprowadzką z ul.
Jagiellońskiej kontakt z pracownikami może być utrudniony
– informuje UM. Bez zmian natomiast pozostają numery telefonów: 18 443 43 54 oraz 18 444
43 68 i godziny otwarcia: pn.–pt.
od 7.30 do 15.30.

Wraca konwent
Leszek Zegzda, został wybrany
przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sącz na przewodniczącego reaktywowanego Konwentu
tej uczelni. Konwent – funkcjonujący już w przeszłości w PWZS
– posiadający funkcję doradczą

i opiniującą, ma za zadanie m.in.
wskazywać kierunki rozwoju
uczelni. W jego skład, oprócz
przedstawicieli samorządu
– wchodzą również najwięksi
sądeccy przedsiębiorcy.

Śmiertelne potrącenie
Ok. godz. 1.10, 17 lipca dyżurny Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju został powiadomiony przez Pogotowie Ratunkowe
o zdarzeniu drogowym w miejscowości Berest. Załoga karetki
usiłowała przywrócić funkcje życiowe 25–letniemu mieszkańcowi Berestu, który leżał na drodze.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń
ok. godz. 1.00 kierujący samochodem osobowym o nieustalonej marce najprawdopodobniej
potracił pieszego, a następnie
oddalił się z miejsca zdarzenia,
nie udzielając pomocy pieszemu.
W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na
miejscu. Pojazd odjechał w kierunku Grybowa.

Napad na bank
Dwóch zamaskowanych bandytów napadło we wtorek w Klęczanach k. Chełmca na Punkt
Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Limanowej. Kasjerki,
w obawie o swoje życie, wydały pieniądze.
Do napadu na znajdujący się
w centrum wsi punkt doszło
ok. godz. 11.20. Miejsce jest ruchliwe, obok dużego sklepu
spożywczego.
– Jak ustalono kilka minut po
godz. 11 do placówki banku weszły dwie zamaskowane osoby
– informuje Paweł Grygiel, z Komendy Policji w Nowym Sączu.
– Zagrozili pracownicom banku przedmiotem przypominający broń palną i zażądali wydania pieniędzy. Kobiety w obawie
o swoje życie wydały wszystko, co miały w kasie. Napastnicy szybko oddalili się z miejsca
zdarzenia.
Na sprawców najprawdopodobniej czekał samochód. Bandyci prawdopodobnie odjechali
w stronę Limanowej.

Komitet skarżył się na uciążliwość
wysypiska u posła Andrzeja Czerwińskiego, w zarządzie województwa i u Krzysztofa Pawłowskiego,
bowiem w pobliżu ma funkcjonować
Miasteczko Multimedialne. Teraz chcą
spotkać się z prezydentem miasta.
– Zrzeszyliśmy się w jednym celu
– likwidacji wysypiska. Pierwsza
śmieciarka wjechała na wysypisko w roku 1997 i wówczas obiecywano nam, że po 10 latach zostanie zamknięte – mówi Barbara
Chojnowska, mieszkanka Zabełcza.
– W 2008 roku nieckę jednak pogłębiono i przedłużono działalność na
kolejne 5 lat. Dziś słyszymy, że wysypisko ma działać nadal, a na dodatek
są plany budowy sortowni odpadów
i rozbudowy wysypiska o regionalną
kompostownię odpadów zielonych.
Komitet kwestionuje raport oddziaływania wysypiska na środowisko i samą decyzję środowiskową.
Mieszkańcy Zabełcza i Przetakówki zwierają szyki, bo mają już dość
uciążliwego zapachu, który dokucza nie tylko mieszkańcom Góry
Zabełeckiej, ale też tym z ul. Hallera
i Podgórskiej. Mają tam zabytkowy
cmentarz z okresu I wojny światowej i potok, w którym – jak twierdzą – powoli zamiera życie.
Zaraz obok wznoszona jest jedna
z nowych wizytówek miasta – Miasteczko Multimedialne, a kiedy sortownia zacznie działać przez ul. Tarnowską przejedzie tamtędy dziennie
prawie 100 śmieciarek. Proszę sobie wyobrazić skutki dla komunikacji i środowiska – mówią chórem członkowie komitetu, a Barbara
Chojnowska dodaje. – Największy żal
mamy o to, że nikt z nami o tym nie
rozmawiał, nikt nie poinformował
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o planach. O sprawie dowiedzieliśmy się przypadkiem z gazet.
Sprawa jest skomplikowana, bo
trudno przypuszczać, by miasto zamknęło teraz wysypisko, w które
zainwestowano kiedyś grube miliony i które jest wypełnione w ok.
60 procentach. To byłaby oczywista niegospodarność. Zresztą jak
mówi Piotr Leszek Piotrowski prezes spółki Nova zarządzającej wysypiskiem, nie można ocenić długości
funkcjonowania wysypiska przez
pryzmat ilości przyjętych odpadów,
bo pojawiają się nowe technologie,
które ten okres mogą wydłużać.
– Nie jestem pewien, czy ten komitet wie, przeciw czemu protestuje i nie wiem dlaczego akurat teraz
wzmocnił działania – dziwi się prezes. – Sortownia ruszy nie wcześniej niż za trzy lata. Komitet protestacyjny śle pisma, ale jak na razie
z nami się nie spotkał. Widziałem
ulotkę wydrukowaną przez komitet. Nikt nie planuje rozbudowy
składowiska, a takie rzeczy można tam wyczytać. Sortowanie odpadów przeniesie się do hali, która
będzie i tak mniejsza niż początkowo zakładaliśmy. Tak robi się
wszędzie na świecie. Mieszkańcy pobliskich osiedli tylko na tym
zyskają, bo unikniemy przy tym
przykrych zapachów. Trudno wyczuć intencje protestujących. Ktoś
może pomyślał, że jak ma w pobliżu
4 ha terenu to podzieli go na 10 arowe działki wybuduje tam osiedle.
O mediację komitet poprosił posła Andrzeja Czerwińskiego, za którego prezydentury wybudowano
i uruchomiono wysypisko.
– Sprawa jest na pewno złożona
i wymaga spotkań, dyskusji – uważa
poseł. – Trzeba podejmować decyzje
transparentnie, a nie w zaciszu gabinetów. Odczuwam wyraźnie brak
komunikacji z mieszkańcami. Kiedy
z nimi rozmawiałem nie wierzyłem,
że nie wiedzą jaki jest plan i perspektywa składowiska. Z kryzysowej sytuacji na pewno można wyjść
obronną ręką, ale uważam, że w ten
dialog powinien włączyć się co najmniej prezydent miasta.
(BOG)
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Wspomnienie

Dwa tysiące razy hejnał
2012 R.

FOT. BOŻENA BARAN

FOT. HENRYK DOBRZAŃSKI

1975 R.

W lipcu 1976 roku Stanisław Szary sierżant Wojsk Ochrony Pogranicza i solista orkiestry WOP cały
swój miesięczny urlop spędził grając na trąbce sądecki hejnał z ratuszowej wieży. Robił to co godzinę
od 6 rano do 22, za każdym razem
odgrywając hejnał na cztery strony świata.
Licząc czysto statystycznie Stanisław Szary latem 1976 r. zagrał sądecki hejnał ponad dwa tysiące razy.
Oprócz muzycznego wydarzenie to
miało również swój wymiar… wysokogórski. Aby dostać się na ratuszową wieżę każdorazowo musiał
pokonać 122 schody prowadzące na
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taras obok zegara, czyli łącznie – tylko podczas tego urlopu – przeszedł
124 440 schodów. Wspinając się na
najwyższy balkon w mieście Szary dokonał wyczynu niebywałego
– blisko trzy razy w ciągu miesiąca
zdobył Mount Everest!
Po 36 latach od tamtych wakacji DTS odnalazł Stanisława Szarego.
Mieszka w Nowym Sączu, jest aktywnym emerytem, który wychował kilka pokoleń muzyków. Namówiliśmy go na krótki spacer na
ratuszową wieżę, by jeszcze raz zagrał dla nas na trąbce sądecki hejnał.
Tamto historyczne zdjęcie sprzed lat
wykonał słynny zegarmistrz Henryk Dobrzański. Teraz muzykowi

towarzyszyła nasza redakcyjna koleżanka Bożena Baran.
– Dobrze pamiętam tamto lato
– wspomina Stanisław Szary. – Pan
Dobrzański zaproponował, żebym
zagrał sądecki hejnał. Melodię lachowską autorstwa Krzysztofa Klabona znalazłem w tutejszej bibliotece. Nieco później pojechaliśmy
z panem Dobrzańskim do Krakowa, by nagrać hejnał w profesjonalnym studio. Dzięki zarejestrowaniu
go, dziś ta sama melodia – jako jedna z dwóch – jest co godzinę odgrywana z ratuszowej wieży przez zegarowe kuranty.
Stanisław Szary jest dyplomowanym nauczycielem muzyki,

dyrygentem, kompozytorem i poetą. Choć urodził się w Czechowicach–Dziedziacach najmocniej
związany jest z Nowym Sączem.
– Sądeczaninem zostałem niejako na rozkaz – śmieje się Stanisław
Szary. – W 1975 r. byłem w podoficerskiej szkole WOP w Kętrzynie,
kiedy przyszło polecenie wyjazdu
do Nowego Sącza. Takie były czasy. Tworzyło się tu wówczas województwo, orkiestra reprezentacyjna, więc spakowałem rodzinę
i przyjechaliśmy. Zamieszkaliśmy
przy ul. Jagiellońskiej.
Stanisław Szary przez 15 lat związany był z Orkiestrą Reprezentacyjną WOP, potem Staży Granicznej.

A

AUTOGAZ

Sądeckie Centrum Autogaz

NOWY SĄCZ - CHEŁMIEC
GOŁKOWICE DOLNE 181
ul.Papieska 11a
18 440 75 74
18 440 46 15

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA
www.farbol.pl

Monadit-Bicom
Nowy Sącz,ul.1 Brygady 6

• 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

UWAGA:
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

Diagnostyka
Testy alergiczne
Testy identyﬁkacyjne
(obciążenie organizmu robakami, wirusy,
metale ciężkie, bakterie)
Rejestracja telefoniczna codziennie
od godz.10.00 do 20.00
18 442 80 67, kom. 660 429 826

W tym czasie ukończył studia muzyczne na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie kompozycji
i dyrygentury orkiestr dętych. Największą, bo 100–osobową górniczą
orkiestrę dętą, prowadził później
przy kopalni Leszczyny–Dębieńsko. Z miejsc, w których pracował
jako nauczyciel z największym sentymentem wspomina sądecką SP nr
18 im. Karola Szymanowskiego, dla
której m.in. skomponował szkolny
hymn. Jego zawodowe życie pełne jest wspomnień, ale kiedy kilka
dni temu wspinał się po 122 stopniach na ratuszową wieżę, by po 36
latach znowu zagrać sądecki hejnał,
był wyraźnie wzruszony.
(WIB)

OGŁOSZENIA DROBNE
Nowy Sącz – osiedle KADUK
– dom wielofunkcyjny,
230 m kw.działka 8 a ,
komfortowy, dwurodzinny,
gabinet – sprzedam.
Tel. 18 44 23 729.
kom.501 673 033
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Korespondencja DTS z Portugalii
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Z Przydworcowego
przez Kijów do Lizbony
Wczoraj (18 lipca) skończył 45 lat.
Większość dorosłego życia spędził
w Portugalii. Trudno sobie wyobrazić w Europie miejsce bardziej oddalone od Nowego Sącza. A wszystko przez miłość do Portugalki. Marzył,
by zostać robotnikiem, ale życie spłatało mu figla. Zamiast na budowę trafił
na europejskie salony. W 1998 tłumaczył wystąpienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego podczas wystawy
Expo w Lizbonie.

Dwie noce w hotelu robotniczym
Nastoletni Wiesiek Bodziony, jak
większość chłopaków w jego wieku,
szlifował sądeckie podwórka, myśląc głównie o tym, by szybko skończyć szkołę, pójść do pracy i usamodzielnić się. W domu nie przelewało
się, więc żeby mieć konkretny fach
w ręku wybrał sądecką budowlankę.
Karierę naukową planował zakończyć po szkole zawodowej z dyplomem montera instalacji sanitarnych.
Był tak zdeterminowany żeby zrealizować swój plan, że zaraz po szkole pojechał do jednej z krakowskich
firm budowlanych z widokiem kontraktu w ówczesnej Czechosłowacji.
To była wtedy świetna fucha. W hotelu robotniczym wytrzymał tylko dwie
noce. Wrócił do Nowego Sącza uczyć
się dalej w technikum budowlanym.
Trzy lata później jako laureat ogólnopolskiego szczebla olimpiady wiedzy
o Polsce i świecie współczesnym miał
do wyboru studia na pięciu różnych
kierunkach. Wybrał szósty.

Wyznać miłość po rosyjsku
Mógł m.in. bez egzaminu studiować prawo, historię, nauki polityczne, dziennikarstwo, ale zainteresował
się studiami za granicą. Najchętniej
w Poczdamie – stosunki międzynarodowe. Nie puszczała go jednak znajomość – czy raczej jej brak – języka
niemieckiego. Pojechał więc w przeciwnym kierunku, do Kijowa. Rosyjski znał znacznie lepiej. Na tyle dobrze, że kilka lat później po rosyjsku
wyzna miłość Portugalce i poprosi ją
o rękę. Marię Antonietę poznał jako
studentkę wydziału ekonomicznego Uniwersytetu w Kijowie. Zakochali się w sobie, ale po skończonych
studiach trzeba było wracać do domów. Ona do Lizbony, on do Nowego Sącza i Warszawy, gdzie pracował
w biurach posłów SLD Witolda Firaka i Krzysztofa Janika. Wiesław Bodziony znalazł się nawet na sądeckiej
liście kandydatów tej partii do Sejmu.
Z Antonietą pozostawał tylko kontakt
listowy. Pisali do siebie piękną cyrylicą, a listy (papierowe ma się rozumieć, z naklejonym znaczkiem, maili nie było) wędrowały na tej trasie
dwa tygodnie w jedną stronę. Odpowiedź przychodziła po miesiącu. Pozostawały jeszcze bardzo drogie telefony, na które można było wydać
całą pensję.

Antonieta, Rita i Francisco

PROJEKTOWANIEI WYKONAWSTWO

OGRODÓW,
PLACÓW
ZABAW

Wiesław z Antonietą

TIR–em do Lizbony
Dłużej nie można było czekać.
Zimą 1992 r. Wiesław Bodziony zdecydował się pojechać do Lizbony.
Najpierw TIR–em sądeckiej firmy
Polmex. Kierowca równy gość, postawił sprawę jasno: „Wiem, że znasz
się z szefami, ale w kabinie rządzę
ja. Masz gadać do mnie cały czas,
nie będę musiał słuchać kasety”.
Tak dotarli do Walencji. Potem było
już z górki – pociągiem do Madrytu
i przesiadka do Lizbony. Drogę przez
całą Europę udało się pokonać za 100
dolarów. Bilet lotniczy kosztował 700.
Antonieta czekała na dworcu. To wtedy zapadła decyzja o ślubie i przeprowadzce na stałe do Lizbony.

Przywiózł Biedronkę do Polski
Żona zmodyfikowała nieco nazwisko na Maria Antonieta Emidio Fortunato Bodziony. Wiesław na dwa
miesiące zamieszkał u swoich portugalskich teściów i wylądował na…
budowie, wyciągając z szuflady zakurzony już nieco dyplom montera instalacji sanitarnych. Niebawem miała
się zacząć proza życia – kredyt hipoteczny na własne mieszkanie, urodzą
się syn Freancisco i trzy lata później
córka Rita. Na szczęście Portugalia
wchodzi w czas boomu gospodarczego. W 1995 r. w Lizbonie poszukiwany jest Polak do pracy przy programie
pilotażowym dla małych i średnich

przedsiębiorstw. Wiesław wygrywa
konkurs i teraz już większość czasu spędza w podróży pomiędzy Portugalią a Polską. Uczestniczy m.in.
we wprowadzaniu Jeronimo Martins (Biedronka) do Polski. W kontaktach biznesowych działo się wtedy tak wiele, że nawet nie miał kiedy
wpaść do Nowego Sącza.

Dobrze, że jest praca
Dzisiaj w Portugalii jest inny czas.
Dużo gorszy. Kryzys dotyka niemal
wszystkich, więc Antonieta i Wiesław
w pierwszej kolejności cieszą się, że
mają pracę. Wiesław w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta
w Seixal. Nadzoruje unijne projekty służące zagospodarowaniu terenów przybrzeżnych w tym 175–tysięcznym mieście nieopodal Lizbony.
Kontakty biznesowe z Nowym Sączem? Nie ma takiego tematu. Nikt
nie podejmuje wątku. Była jakaś rozmowa z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego, ale szybko skończyło się niczym. A o czym można
by rozmawiać? Na przykład o zagospodarowaniu terenów nad Jeziorem
Rożnowskim. Wzorem Seixal można
ożywić nabrzeże i tchnąć w nie życie. Pomysłów jest wiele. Wiesław już
się cieszy, że może będzie niebawem
okazja porozmawiać o tym w Nowym Sączu.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Tel. 886 599 065

Święto Dzieci Gór

B
Dzieło Jakuba Bulzaka i Kamila Cyganika

Dwa w jednym, czyli….
…. Słowniczek i Podręcznik Święta Dzieci Gór. Wydawca: Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ. Autorzy: Jakub Bulzak
i Kamil Cyganik,
sądecki Lach
i krakowiak
co się zowie,
ale z domieszką krwi góralskiej i z wielką
dozą sympatii do
Sądecczyzny.
Obaj młodzi Jakub Bulzak Y
dżentelmeni od Kamil Cyganik X
lat żyją festiwalem i pracują przy nim. Ten pierwszy – nauczyciel, historyk, konferansjer i dziennikarz RTK (prowadzący
studio ŚDzG), ten drugi – pedagog, polonista, żurnalista, rzecznik prasowy
ŚDzG (po ojcu Henryku), jako Ujek Wojtek – autor felietonów publikowanych
w Latawcu (dodatku do Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej – od roku
2012). Panowie (mocno zaprzyjaźnieni)
mieli trochę czasu, żeby pozbierać materiały, poszperać, powyszukiwać rozmaite ciekawostki i powstał album – obficie ilustrowany zdjęciami festiwalowych
fotoreporterów – który można czytać
i oglądać z dwóch stron. Z jednej – mamy
podręcznik, a z drugiej – słowniczek.
– Od początku w naszym zamyśle
miała być to opowieść o fenomenie, jakim jest Święto Dzieci Gór – niezwykły
PODRĘCZNIK. Jego treść zbudowaliśmy
z homilii ks. Prof. Józefa Tischnera oraz
felietonów i tekstów Henryka Cyganika.

Ta książka ma być swego rodzaju hołdem dla nich, za mądrość, miłość do ludzi, a przede wszystkim do Gór i Dzieci
Gór. Ich spostrzeżenia, uzupełnione
o nasze autorskie teksty, uporządkowaliśmy według stworzonego
przez nas klucza. Jego podstawą
była nazwa festiwalu: ŚWIĘTO DZIECI GÓR
oraz próba odczytania, które elementy festiwalu
najlepiej pasują do pos z c z e g ól nyc h
wyrazów – tłumaczą autorzy
i dodają: – Po wykonaniu zamierzonego zadania odczuliśmy
pewien niedosyt – mianowicie, że stworzyliśmy książkę opowiadającą o dziecięcym festiwalu niekoniecznie adresowaną
do dzieci. Stworzyliśmy długą opowieść,
która zawiera wiele informacji – podręcznik – a podręczników dzieci nie lubią. Dzieci wolą krótkie, proste, konkretne odpowiedzi. I tak zrodził się pomysł
wzbogacenia publikacji o drugą część:
SŁOWNICZEK ŚWIĘTA DZIECI GÓR.
Tak oto zrodziła się ta publikacja, której ostateczny kształt jest też zasługą jeszcze sporej rzeszy związanych z festiwalem
ludzi, którzy co nieco podpowiedzieli,
pomogli, doradzili, przygotowali książkę do druku i wsparli dobrym słowem.
Życzymy sympatycznej lektury, dzieciom i ich rodzicom!
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Festiwalowe refleksje Józefa Brody
Miłość nie przemija
Życie ptakiem,
życie rzeką,
życie szybko mija.
Czas ci daje, czas zabiera,
miłość nie przemija.
Te słowa Józef Broda po wielokroć
wygłaszał na Święcie Dzieci Gór. Reżyser i gospodarz (a niektórzy mówią, że połowa sukcesu festiwalu) nie
dość, że świetnie śpiewa, gra na wielu instrumentach, od listka po róg,
doskonale potrafi kształtować wielotysięczną widownię, to jeszcze pisze i pięknie, mądrze mówi. On, góral
z krwi i kości, od Wisły, od Istebnej
i Koniakowa.
Przed laty przyjechał do Nowego
Sącza z takim oto tekstem:
Wiem już, co to jest uroda,
radość, miłość i swoboda.
Mama, tata i rodzina,
swoje gniazdo i dziedzina.
Słońce, drzewo, w lesie cisza,
łąka, serce, polne wonie,
i pełne dobroci dłonie.
Miłość taty, miłość mamy,
kocham siebie i świat cały...
W namiocie na Starej Sandecji,
gdzie odbywały się koncerty, wówczas rozchodził się jego śpiew: „Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego. I choćbyś przeszedł cały
świat, nie znajdziesz piękniejszego”.
Te słowa współbrzmiące z ideą festiwalu, napisał pewien nauczyciel z Cieszyna. Pan Józef, który jesienią ub.r.
skończył 70 lat, chętnie się do nich odwołuje. W takim duchu, wraz z małżonką Marią, w gościnnym dla ludzi
domu położonym na Wyrszczku, dobrze wychował dzieci: Kasię, Joszka
i Matyjaszka.
Innym razem mottem sądeckiej imprezy była „Oda do radości”: „O radości iskro bogów, kwiecie elizejskich
pół”. W roku 1997 najważniejszym
przesłaniem, nawiązującym w swej
wymowie do tragedii przeżywanej
w Polsce przez tysiące ludzi, którym

szacunku – to tylko potwierdzamy,
że stajemy się lepsi w byciu człowiekiem. Tego roku pojawiły się sygnały
z kosy, sygnały żniwa. Bo to co zasialiśmy, dojrzało i trzeba było to ściąć,
zebrać, przygotować – mówił niegdyś
Józef Broda. – Nam w życiu trzeba się
zbierać, wstawać i utwierdzać. I to jest
również powrót do szacunku. Jeżeli
dożyjemy, w przyszłym roku powinniśmy upiec z tego zbierania plonów
naszego festiwalu – chleb. Chcielibyśmy to żniwo obrócić – jak w pierwszym czytaniu podczas niedzielnej
mszy – z pierwocin. Nie martwić się,
że jest nas więcej, bo miłość zostaje
zawsze pomnożona. Miłość jest taka

woda zabrała dobytek całego życia,
były proste zdania:
Jestem, mam, dam...
Jestem, mam, dam...
Daj drugiemu!
Daj drugiemu!
Nie trać ducha,
miej nadzieję, bo nie jesteś sam!
– W zeszłym roku było tak, że
uczyliśmy się siać. Wokół siebie, rodziny, mamy, taty, drugiego człowieka. Jeżeli można to nazwać harmonią,
niech tak będzie. Jeżeli jest to kierunek w stronę miłości, niech tak się stanie. Gdyby to można określić granicą

wszędobylska. jeżeli jej trochę uchylimy krwi, to dokonują się cuda. Bo
uzyskujemy o wiele więcej, niż sami
jesteśmy cokolwiek zrobić. To co się
stało w kościele Matki Bożej Pocieszenia. Kiedy nawet okrzyk festiwalowy
został zaproponowany przez kapłana,
głównego celebransa. Tego nikt nie zaplanował. To się nagle zrodziło. To był
właśnie dowód podążania w stronę
miłości, szacunku i harmonii. Oby to
wszystko dojrzewało w nas. Oby... Być
może więc, kiedy się spotkamy za rok,
będziemy mogli wypiec ten chleb. Ten
okrąg ducha. Tak bym bardzo chciał…

Ksiądz Dobrodziej Józef Tischner
Wielką indywidualnością festiwali był jegomość ksiądz profesor, filozof, kapelan
Związku Podhalan, urodzony w Starym
Sączem, Józef Tischner. Jakże głęboko
wciąż brzmią jego słowa wypowiedziane ongiś w Nowym Sączu:
– Kiedy słyszymy słowa: dzieci gór,
jakaś iskra biegnie przez nasze serca.
Jesteśmy dziećmi Boga i dziećmi gór.
Niechże Bóg tym dzieciom błogosławi,
niech strzeże przed światem głupoty,
zawiści, nierozumienia. Kultura ludzi
gór, to przede wszystkim kultura czystych źródeł. Nowosądeczanom chciałbym powiedzieć jedno: kiedyś Pan Jezus
rzekł „mają oczy ku widzeniu, a nie widzą, mają uszy ku słyszeniu, a nie słyszą”. To zgromadzenie dzieci gór w Nowym Sączu to jest Wasz ogromny skarb.
Doceńcie jego obecność. Zrozumcie,
że to co prezentują, jest czyste na tym
świecie dwuznaczności, podejrzliwości.
To jest to, czego pragnie nasza dusza.
– Jest takie ładne powiedzenie jednego z bohaterów Legendy Tatr” Kazimierza Przerwy–Tetmajera: „Wse wirchowoł nie bedzies, ale coś uwirchowoł
to twoje”. To znaczy, że nie jest tak,
żeby człowiek zawsze przez całe życie

Uczę się ciebie, człowieku...
chodził szczytami. Ale co sobie pochodził po szczytach to jego, to mu zostanie. Ja myślę, że ten festiwal to jest takie nasze wirchowanie, chodzenie po
szczytach. To jest jakby szczyt,
wirchowanie narodów, to
jest wydobywanie z siebie tego, co najlepsze. Kultura ludzi gór
w czystości swojej jest
sama w sobie takim
wirchowaniem...
Ks. prof. Józef Tischner najlepiej się czuł
w górach. Każdą wolną
chwilę spędzał w swoje chałupie
w Łopusznej. Spacerował po tej przepięknej podhalańskiej wiosce. Rozmawiał z gazdami i gaździnami. Wszyscy
go tam lubili i szanowali. Uznali za swego. A on podziwiał przyrodę, z zadumą
wpatrywał się w dworek Tetmajerów.
Przyglądał się tętniącym nowym życie
bocianim gniazdom… Równie chętnie przebywał w rodzinnym Starym

Sączu. Przekazywał wiernym słowo
Boże u sióstr klarysek…
Ks. Profesor zawsze chętnie był gościem Święta Dzieci Gór. Przez kilka
lat na dziedzińcu sądeckiej bazyliki wygłaszał wspaniałe
homilie podczas ekumenicznych mszy. Kiedyś
powiedział tak: – Moi
kochani. Co wom powiem to wom powiem.
Miołem dziś wielki sen.
Śnił mi się Sund Ostatecny. Na Sundzie Ostatecnym zjawili się wszyscy,
którzy tu som. Świynty Piotr
wycytywoł nase grzychy. Pytoł się:
– A mamy słuchołeś? A taty słuchołeś?
A potem pytoł się: – A byłeś na festiwalu Świynto Dzieci Gór w Nowym Soncu? I kto nie był, niech ceko w kolejce,
a kto tu był, śpiewoł i tańcowoł to mo
grzychy odpuscone.
A jo śpiewołem wtedy pieknom
piosenke: – Kiej jo póde na Sund Boski,

zagrzejom sie moje nozki, zagrzejcie sie dusa ciało, cegoz ci sie chłopce kciało. Patrze a na Sundzie Boskim
wszyscy som, a nima dyrektora festiwalu nasego tu panującego nom miłościwie Antoniego [Malczaka]. Wtedy wszyscy górole uchwalili, że żoden
do nieba nie pódzie, dopóki sie tam nie
dostanie nas dyrektor Antoni. Bo bez
niego nikt by nie mógł być scęśliwy.
A i on bez nos!
Moi drodzy! Tego festiwalu się nie
kończy. Ten festiwal trwa. Trwa w nas.
Tkwi w wewnątrz. Słyszeliśmy przed
chwilą, że to jest nauka o człowieku.
Jest taki ładny wiersz Jerzego Liberta:
Uczę się ciebie człowieku
powoli się uczę, powoli
od tego uczenia trudnego
raduje się serce i boli.
O świcie nadzieją powstaje
pod wieczór nikomu nie wierzy
czy wątpi czy ufa
do ciebie człowieku należy.
Uczę się ciebie i uczę

i wciąż cię jeszcze nie umiem
lecz twe poranne wesele
i troskę wieczorną
rozumiem.
Myślę, że ten festiwal zostaje w nas
jako szkoła człowieczeństwa. Uczymy się człowieczeństwa naszego własnego. Może niewiele, ale jednak lepiej
je rozumiemy dzięki temu festiwalowi. Dlatego serdeczne dzięki dzieciom.
Dzięki tym którzy z tymi dziećmi pracowali i pracują. Dzięki serdeczne rodzicom tych dzieci. I dzięki serdeczne
wam wszystkim za tę wielka naukę,
jak być człowiekiem w naszych ciemnych czasach…
***
„Ks. Józef Tischner 12 III 1931 + 28 VI
2000. Urodzony w Starym Sączu. Filozof nadziei, dialogu i spotkania, profesor PAT, UJ, PWST w Krakowie. Autor
„Etyki solidarności” odznaczony Orderem „Orła Białego”. Przyjaciel tut.
Klasztoru ss. Klarysek. Wielkiemu Polakowi i Rodakowi Towarzystwo Miłośników Starego Sącza”. Tablica tej treści
została umieszczona w bramie otwierającej wejście na dziedziniec starosądeckiego klasztoru kilka lat temu.

Święto Dzieci Gór
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Dziecięca przyjaźń buduje
Jaśkowa śpiewka ostała… pokój świata dorosłych
Przesłanie Henryka Cyganika

I znowu smutkiem przewiało. Wolę
się witać, niż żegnać. Ale taka jest
kolej rzeczy, więc spakuję do pamięci wszystkie obrazy, pełne Waszych
uśmiechów, radości i wdzięku, a do albumu – fotografie. I będę cierpliwie
czekał, jak Ponbócek
da dożyć, do przyszłego lata, aby znów
szukać śladów swojego
dzieciństwa
w Was i pougwarzować o starodawnych
czasach z Wami. Mam nadzieję, że to ugwarzowanie starego dziadka Plewy miłe Wam jest,
Wnuki Ostomiłe, bo dla mnie samego
– ogromnie ważne.
Czasy są nieco pogmatwane i oszalałe. Dajemy się ponieść wartkiemu nurtowi cywilizacji, ale baczmy,
byśmy się nie potopili. A to bardzo
możliwe, jeśli zapomnimy o obrzędach i obyczajach naszych pradziadków, o kulturze tej naszej dziedziny
położonej u stóp gór, o duchowości i tradycyjnych wartościach przenoszonych z pokolenia na pokolenie.
Łańcucha tego przekazu przerwać nam
nie wolno!
Stąd w moim tego roku dziadkowym gadaniu znalazł się ten jeden najważniejszy temat – rodzina. Bo to szalenie ważne, czy dziecko otworzywszy
po raz pierwszy oczy – zobaczy świetlistą choinkę, usłyszy melodię pięknej pastorałki i zgromadzonych przy
stole uroczystych domowników, czy
tylko ekran komputera, pusty pokój
i kieszonkowe zostawione przez ojca,
który bywa w domu raz na miesiąc.
Rodzina jest w polskiej tradycji wartością świętą, bo przecież od niej, od
atmosfery i pogody rodzinnego domu
zależy wychowanie dzieci. W naszym
pojęciu rodziny każdy ma niej swoje
miejsce, obowiązki i zadania.
Nie potrafię powiedzieć, czy taką
rodzinę uda się uratować, bo przecie z jednej strony trudno byłoby ją
utrzymać, gdyby ojciec jedynie pracował, a mama pilnowała domowego
ogniska. Z drugiej – jakiemuś idiocie
i sietniokowi pomyliły się dwie sprawy – tradycyjny model rodziny z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn.
Piękne określenie "matka Polka" bywa
dziś używane dla ośmieszenia Mamy

– Królowej Naszego Domu. Jeśli Wam
w przyszłości, w rodzinach, które założycie, nie uda się zbudować tradycyjnej struktury rodzinnych ról, to
przynajmniej pamiętajcie, aby
Wasz dom był pełen miłości, wzajemnego szacunku i nie odbiegał
od atmosfery, obyczajowości i duchowości domu Waszych
rodziców i dziadków.
Bez rodziny – zginiecie.
Szczęśliwej drogi,
Wnuki Pokochane. Wracajcie do Waszych szczęśliwych
domów bogatsi o to wszystko, czego doznaliście na Święcie Dzieci Gór
– o nowe przyjaźnie, wzruszenia, wiedzę o kulturze Waszych rówieśników
z innych gór, no, i dziadkowe gadanie
też. A kiedy wejdziecie pod dach rodzinnego domu, przytulcie się mocno
do mamy, ukochajcie tatę, uściskajcie rodzeństwo. Nic nie musicie mówić. Niech mówią Wasze gesty, oczy
i serca. Boćkom Was i ta łza spod siwej
brwi... E, tam! Za rok w Nowym Sączu.

Wasz dziadek JASIEK PLEWA
(ŚDzG 2004)

***
Jasiek Plewa – czyli Henryk Cyganik,
poeta, pisarz dziennikarz, satyryk,
teatrolog, znawca kultury, miłośnik
folkloru i humoru góralskiego, autor
wielu książek, przez lata – rzecznik prasowy Święta Dzieci Gór. Felietony Jaśka Plewy ukazywały się
w LATAWCU, kolorowym dodatku
do Dziennika Polskiego. Pisane były
z myślą o uczestnikach naszego festiwalu i czytelnikach tego pisma.
Urodził się 17 listopada 1946 roku
w Starych Maniowach, zmarł
w Krakowie 23 lutego 2005 r. To
podkreślenie "Starych" jest tutaj bardzo ważne, bowiem o "Nowych", położonych w innymi miejscu, mówił: – To nie jest moja wieś.
Ja jestem góralem podwodnym, bo
miejsce mojego przyjścia na świat
pokryła tafla Jeziora Czorsztyńskiego. Henryka Cyganika zawsze ciągnęło w stronę gór. Ukochał Podhale, ale bardzo chętnie przyjeżdżał na
Sądecczyznę, do chałupy na Parchowatce, nie omijał ziemi limanowskiej i gorlickiej.

R O Z M OWA z MAŁGORZATĄ
KALARUS, zastępcą dyrektora
MCK SOKÓŁ, koordynatorem
Biura Organizacyjnego XX
Międzynarodowego Festiwalu
Dziecięcych Zespołów Regionalnych
ŚWIĘTO DZIECI GÓR
– Czy trudno jest zorganizować dziecięcy festiwal o międzynarodowym
wymiarze?
Przygotowanie i realizacja tak dużego
przedsięwzięcia nie jest łatwa ze względu
na wyjątkowość i niepowtarzalność formuły. Podstawowym założeniem programowym ŚWIĘTA DZIECI GÓR jest
zasada, że każdy zespół polski ma
swojego partnera – zespół zagraniczny, z którym wspólnie występuje na wszystkich estradach i uczestniczy
w zajęciach poza koncertowych. Do udziału w festiwalu zapraszamy tylko 12
zespołów: 6 polskich i 6 zagranicznych. Dla każdej pary
zespołów przewidziany jest jeden
dzień w Nowym Sączu, tzw. „dzień narodowy”, w którym zespoły prezentują
kulturę własnego regionu, a jednocześnie stają się symbolicznymi „gospodarzami Festiwalu”.
W czasie tygodnia festiwalowego
przewidziany jest jeden dzień, Dzień
u Polskich Przyjaciół w którym zespół
polski zaprasza towarzyszącego mu partnera zagranicznego do swojej rodzinnej miejscowości. Ideą przewodnią tego
dnia jest jeszcze większe zbliżenie dzieci, poprzez bezpośrednie poznanie środowiska, w jakim na co dzień żyją polscy uczestnicy festiwalu.
Każda z grup, zarówno polska jak
i zagraniczna, ubiegając się o udział w festiwalu musi sprostać określonym wymaganiom regulaminowym. W tym roku
o udział w festiwalu ubiegało się 161 grup
zagranicznych z 49 krajów. W czasie festiwalu zespoły muszą zaprezentować
kulturę własnego regionu – w formie
tradycyjnej – poprzez taniec, śpiew, gry
i zabawy dziecięce. Program, prezentowany podczas koncertów, powinien
być dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych dziecka. Zespołowi musi towarzyszyć żywa muzyka. Festiwal jest nie tylko miejscem wspólnej
zabawy, podczas której zespoły prezentują tradycyjną kulturę ludową własnego

kraju, czy regionu, jest także miejscem
wymiany doświadczeń kierowników artystycznych. Z tych doświadczeń mogą
także skorzystać instruktorzy uczestniczący w ogólnopolskich warsztatach
organizowanych każdego roku podczas
Święta Dzieci Gór.
Logistycznie nie da się tak dużej imprezy przygotować w ciągu miesiąca. Jest
to cały łańcuszek działań wykonywanych
w ciągu roku, które – im bliżej festiwalu – tym szybszego nabierają tempa. Tak
dużego przedsięwzięcia nie zorganizuje również jedna osoba. W realizację festiwalu jest zaangażowanych w różnym
stopniu „większość” pracowników
SOKOŁA.
– Czy podczas przygotowań poszczególnych edycji festiwalu
coś szczególnie
utkwiło w Pani
pamięci?
Trudno przywołać jakieś szczególne
zdarzenie. Niewątpliwie
każdej edycji festiwalu w trakcie przygotowań towarzyszy jedna myśl
połączona z troską i z niepokojem. Oby
tylko wszystkie grupy dotarły szczęśliwie i na czas do Nowego Sącza. Niestety
zdarzały się sytuacje, że zespół zagraniczny w ostatniej chwili rezygnował z festiwalu i w ciągu zaledwie kilkunastu, czy
kilkudziesięciu godzin musieliśmy znaleźć grupę zastępczą.
– Co Pani sądzi o międzynarodowych
przyjaźniach nawiązanych miedzy
zespołami?
W Nowym Sączu spotykają się dzieci z różnych kręgów kulturowych, różnych religii, a festiwal uczy tolerancji,
otwartości i szacunku w stosunku do innych narodowości. Naszym zamiarem
jest również, aby przyjaźń, która rodzi się
w czasie tygodnia festiwalowego trwała dłużej. Stąd pomysł na pary kamrackie. Bezpośredni kontakt sprzyja więzom
przyjaźni rodzącym się podczas festiwalu. Młodzi z łatwością pokonują bariery
komunikacji interpersonalnej, których
często nie umieją pokonać dorośli. Dzieci są spontaniczne, szczere, ufne i otwarte. Zrodzoną podczas festiwalu przyjaźń
zespoły podtrzymują poprzez kontakty
e–mailowe, rewizyty. Pragnieniem organizatorów jest, aby Dziecięca przyjaźń budowała pokój świata dorosłych.

Festiwal uczy tolerancji, szacunku i przyjaźni
R O Z M OWA z ANTONIM
MALCZAKIEM, dyrektorem
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ,
dyrektorem ŚWIĘTA DZIECI GÓR
– Małopolanie i goście z wielu regionów
Polski oraz świata z niecierpliwością
czekają na nowe doznania estetyczne.
Czy przygotowanie kolejnego trudnego
festiwalu, pomimo kryzysu gospodarczego, nadal sprawia Panu radość?
O tak! I to niesłychaną! I nigdy nie
przestanie. Bez radości tworzenia, poczucia, że jest to ważna część mnie samego jak
i wielu pomocnych osób, trudno byłoby
osiągnąć sukces. Oczywiście problemy
są. Ciężko jest zgromadzić odpowiednią

ilość pieniędzy, aby sfinansować takie
przedsięwzięcie. Do tego dochodzą
niedogodności natury organizacyjnej, kiedy bardzo dobre, atrakcyjne zespoły rezygnują z przyjazdu. Np.
kłopoty wizowe nie pozwoliły przyjechać na tegoroczny festiwal zespołowi z Afryki. Jednak myślę,
że dziś z radością i satysfakcją
mogę mówić o twórczej pracy pracowników MCK SOKÓŁ.
– Skąd ten optymizm?
Na pewno z satysfakcji, że to co zaczęliśmy dwadzieścia lat temu, jest społeczeństwu potrzebne. Festiwal emanuje

pozytywnymi energiami dzieci z różnych
stron świata. Wypełnia nasze myśli i serca radością. Uczy tolerancji, szacunku i przyjaźni.
A wszystko w wyjątkowej atmosferze sądeckich
pejzaży. Niewątpliwie to
potwierdzenie, że społeczeństwo potrzebuje potężnej dawki dziecięcego
optymizmu.
– Co podkreśla wyjątkowość
festiwalu?
Duchowy, wręcz mistyczny, efekt
spotkania. Muzyka, taniec, symbolika
stroju są odbiciem uczuć, emocji dzieci kształtowanych przez specyficzne

warunki życia górali z różnych stron
świata. Najbardziej ujmuje mnie u nich
trochę naiwna wiara, że świat jest piękny i wszystko jest możliwe. Swoją drogą tylko z takim nastawieniem można go
zmieniać. Całość podkreśla wyjątkowa
formuła, której nie posiada żaden inny festiwal, np. wymogi regulaminowe, tzw.
żywa muzyka, odpowiedni program artystyczny, tworzenie grup kamrackich,
dni u polskich przyjaciół, itd. …
– O plusach już było, a co z minusami?
Ciągła nauka, nieustanne poszukiwanie sprzymierzeńców jest nader wyczerpujące. Ale temu wysiłkowi towarzyszy
zawsze ogromna satysfakcja i świadomość, że mamy przed sobą szczytny cel.

C
Święto Dzieci Gór laureatem
Ludowego Święto Dzieci Gór
laureatem Ludowego Oskara
Ludowy Oskar w kategorii festiwale, koncerty, imprezy plenerowe został przyznany w roku 2011 Międzynarodowemu Festiwalowi Dziecięcych
Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór, organizowanemu przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Ko n k u r s
na najciekawsze wydarzenie
folklorystyczne
w Polsce w 2010
roku został zorganizowany
przez Fundację
Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, Stowarzyszenie Twórców
Ludowych oraz portal KulturaLudowa.pl.
Jego celem jest promocja polskiej kultury
i sztuki ludowej poprzez propagowanie
ciekawych i ważnych wydarzeń, inicjatyw oraz uhonorowanie instytucji, organizacji pozarządowych i animatorów
kultury, którzy we własnych środowiskach lokalnych działają na rzecz kultury tradycyjnej.
W rywalizacji mogły brać udział placówki naukowe, muzea, stowarzyszenia, domy kultury, jednostki administracji samorządowej, organizacje
społeczne, fundacje, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, wydawnictwa
oraz osoby prywatne. Przy ocenie jury
kierowało się następującymi kryteriami: oryginalność i nowatorstwo danego
przedsięwzięcia, jego walory poznawcze, naukowe, artystyczne i edytorskie
w zależności od rodzaju i formy zgłoszonego dzieła. Komisja obradowała
w składzie: Andrzej Sar – Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Lublinie, Andrzej
Wojtan – dziennikarz „Gazety Chłopskiej”, członek Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego, Paweł Onochin – Stowarzyszenie Twórców Ludowych, FOiRTL, Krzysztof Butryn – Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
Ludowe Oskary wręczone zostały
w Lublinie w roku 2011. Statuetkę odebrała wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Małgorzata Kalarus, której towarzyszyła kierownik sekcji animacji kultury Małgorzata Mikulska.
ŚDzG otrzymało nagrodę za osiemnastą edycję festiwalu (rok 2010), w której
wzięły udział następujące zespoły: Altunizade Hafize Özal İlköğretim Okulu
Folklor Grubu – Turcja, Cununa Chioarului – Rumunia, Dynamic Academy Of Liberal Arts – Indie, Gabrovche – Bułgaria,
Honaj z Łopusznej, Mały Haśnik z Żabnicy, Mali Słopniczanie ze Słopnic, Pesnohorki – Kraj Ałtajski, Piecuchy z Nawojowej, Syunik – Armenia, Zasadnioki
z Zasadnego i Zbójnik ze Skawicy.

Wydawca: MCK SOKÓŁ, ul. Długosza 3,
33–300 Nowy Sącz, tel. 18 44–82–610,
e–mail: kontakt@mcksokol.pl, www.
mcksokol.pl, http://swietodziecigor.
pl/, dyrektor Antoni Malczak, teksty:
Piotr Gryźlak (redaktor wydania), Monika Turska, Łukasz Malczak, grafika:
Marzanna Raińska, Lucyna Witkowska;
zdjęcia: Jerzy Cebula, Piotr Gryźlak, Lucyna Witkowska, Małgorzata Mikulska,
Marcin Osiecki, archiwum MCK.
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Opinie
Ktokolwiek
widział,
ktokolwiek wie

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

W

życiu
czasami
bywa zabawnie.
Pół roku
temu napisaliśmy na pierwszej stronie DTS, że nowym
dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego będzie Waldemar Olszyński. Napisaliśmy, że wiemy to
nieoficjalnie. Ale jednak wiemy. Sam zainteresowany odpowiedział nam wówczas,
że pierwszy raz słyszy o takim pomyśle. Podobnie rzecznik prasowy marszałka województwa Piotr Odorczuk.
Zrobił wielkie oczy, obiecał że
sprawdzi i oddzwoni. Chyba
nie sprawdził, bo nie oddzwonił. No więc jak to działa? 2 lutego o tym, że zostanie nowym dyrektorem MORD nie
wiedział sam zainteresowany,
nie wiedział rzecznik marszałka i nie wiedział sam marszałek, a 17 lipca jednak przychodzi komunikat, że konkurs
wygrał Waldemar Olszyński.
Jeszcze moment i zacznie wyglądać, jakby to nasza gazeta powoływała dyrektorów
ważnych instytucji. Uspokajam – proszę nie wierzyć w takie plotki. Cóż zatem? A może
w administracji samorządowej
jest taki wolny przepływ dokumentów? Coś było wiadome 2 lutego, ale papiery w tej
sprawie długo szły z Pokoju
Podejmowania Decyzji do Pokoju Rzecznika Prasowego,
dlatego komunikat potwierdzający naszą informację wypuścił w świat pół roku później. Może zatem wypadałoby
zatrudnić gońca w urzędzie.
Przyspieszy to obieg dokumentów o kilka miesięcy. Jakieś 20 lat temu (czyli w czasach prehistorycznych), kiedy
jeszcze wszystkie małopolskie gazety drukowano na

Alei Pokoju w Krakowie, między pokojami kursował goniec – pan Franciszek. (Zabierał on skrypty na maszynki,
zanosił szczotki do kalandru,
a po drodze odbierał jeszcze
papy z dalekopisów i nigdy się
w tym wszystkim nie mylił,
choć na jednym piętrze tego
ula urzędowały: „Tempo”,
„Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski” i „Czas Krakowski” – do czasu). Dwadzieścia lat temu trudno było sobie
wyobrazić, żeby pilną depeszę
o powołaniu nowego dyrektora MORD w Nowym Sączu
niósł redaktorowi prowadzącemu przez pół roku. To było
niemożliwe, nawet biorąc poprawkę na fakt, że pan Franciszek od przejścia na emeryturę trochę narzekał na nogi
i nieco zwolnił.
Równie zaskakująco co nominacja w MORD–ie brzmi
informacja o otwarciu w Limanowej drugiego biura poselskiego posła Mariana Cyconia. Wiadomość taka może
niedwuznacznie sugerować,
że gdzieś już otwarto wcześniej jakieś pierwsze biuro.
Tylko gdzie? Wygląda na to,
że w Nowym Sączu działa już
takie biuro. Jeśli to prawda,
to musi być ono głęboko zakonspirowane. Od początku
obecnej kadencji parlamentarnej wszystkie inne biura poselskie w Nowym Sączu zwołały (czy był powód
czy nie, ale oczywiście częściej powodu nie było) jakieś
586 konferencji prasowych,
wydały 725 oświadczeń, komunikatów, stanowisk, protestów i zapytań, na co zużyły pół tony papieru. W jednym
z sądeckich biur parlamentarnych trzeba było już nawet remontować schody, bo je
pielgrzymki dziennikarzy zadeptały na amen. Natomiast
biuro poselskie Mariana Cyconia – jeśli faktyczne istnieje – uparcie w tym czasie stosowało zasadę „ciszej jedziesz,
dalej dojedziesz”. Gdzieś mi
się nawet obiło o uszy, że ma
być na ten temat nakręcony
specjalny odcinek programu
telewizyjnego „Ktokolwiek
widział, ktokolwiek wie”.
Obejrzę z zainteresowaniem.

Ręce precz od działkowców

P

Jerzy Wideł
Z kapelusza

an Zdzisław Chudzik, 95–letni mieszkaniec Nowego Sącza, nie wyobraża
sobie dni nie spędzonych na działce w dzielnicy Wólki. Pani Maria Olszowska, mająca conajmniej cztery
razy mniej lat od pana Zdzisława,
z rozkoszą bywa co weekend na swojej działce na Falkowej. Między innymi na takich dzierżawców działek
w ogródkach pracowniczych patrzy
władza naszego pięknego kraju. Do
tej pory działkowicze mogli spać spokojnie (albo wylegiwać się na na swoich działkach), ale okazuje się, że tylko do czasu. Trybunał Konstytucyjny
dopatrzył się w działaniach Polskiego Związku Działkowiczów mijanie się z prawem, nakazując rządowi,
by w najbliższych 18 miesiącach zrobił z tym porządek prawny. Sprawa ta
ma dalekosiężne skutki dla ludzi, którzy działkę traktują jako miejsce rekreacji, tudzież jako źródło dodatkowych pieniędzy, zasilające skromne

renty czy emerytury. Minister finansów Jacek Vincent Rostowski zapewne już szykuje dla działkowiczów podatek gruntowy, który wspomoże
budżet państwa.
Niejako w tle tych wydarzeń znajduje się również polityka. Na działkowiczów już od dawna przygotowywano różnego rodzaju zamachy,
traktując PZD jako przechowalnię komunistów. Ostatni werdykt Trybunału Konstytucyjnego jedynie potwierdza fakt, iż historia lubi się powtarzać.
Otóż dawno, dawno temu, kto dziś to
jeszcze pamięta, u zarania III Rzeczypospolitej, poseł ziemi sądeckiej z Akcji Wyborczej Solidarność Józef Jungiewicz, z trybuny sejmowej domagał
się likwidacji Polskiego Związku
Działkowiczów. Twierdził wtedy publicznie, iż w ogródkach działkowych
ukrywają się (wśród główek kapusty
czy sałaty, a nawet w grządkach marchewki) komuniści. Jego zdaniem,
na początku lat 90. minionego wieku, wredna mać (nać) komunistyczna
zachowała swoje ostatnie przyczółki właśnie w grządkach działkowych.
Posłowi Jungiewiczowi w polskim,
wtedy antykomunistycznym, parlamencie wtórowali inni posłowie
z AWS. Pomysł likwidacji Polskiego
Związku Działkowiczów w myśl teorii posła Jungiewicza, nie dokonał się.
Teraz, po ponad dwudziestu latach,
znów przypomniano sobie o działkowiczach. Polski Związek Działkowiczów jest autonomiczną, niezależną

od władz państwowych strukturą.
Owszem, panują w nim feudalne stosunki, a na wybory władz tzw "szarzy" działkowicze większego wpływu
nie mają. Działkowicze zamiast polityki wolą hodować kwiaty albo uprawiać warzywa.
W dobie szalejącego kapitalizmu,
powszechnej, niekiedy bezmyślnej prywatyzacji, dzierżawcy działek
w ogródkach pracowniczych stali się
solą w oku władz państwowych, bo
tereny zajmowane przez ich ogródki stanowią łakomy kąsek dla deweloperów, którzy chętnie na tych
miejscach widzieliby nowe budynki
czynszowe. Chciałoby się więc zawołać, jak to bywało, na wiecach w czasach PRL–u: "Ręce precz od działkowiczów!". Deweloperzy już ostrzą
sobie zęby, by zabudować zielone
wyspy Nowego Sącza, czyli ogródki działkowe na Wólkach, Falkowej,
czy przy 29 Listopada, gdzie dotąd,
pięknie i godnie, ludzie wypoczywają, pielegnując swoje ogródki. Czas,
by władze miasta Nowego Sącza i innych miasteczek Sądecczyzny zajęły się tą sprawą. Zamiast trwonić
czas na jałowych dyskusjach podczas
sesji rady miejskiej, winni się rajcy miejscy pochylić nad losem działkowiczów. Większość dzierżawców
działek to przecież ludzie ubodzy,
dla których możliwość "grzebania
w ziemi" i doglądania upraw jest jednym z fundamentów ich emeryckiego losu.

Wydawnictwo

Pani

Rachela Pazdan

z Krakowa

Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu

Salon
przy ul. Rynek 22 w Nowym Sączu

Salon
przy ul. Jagiellońskiej 17 w Nowym Sączu

Salon
przy ul. Jagiellońskiej 7 w Nowym Sączu
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DTS na lato
P O D R Ó Ż E . Paweł Gabryś z Piwnicznej–Zdroju podróżuje od 20 lat. Jak
mówi, Europa nauczyła go otwartości i tolerancji, a Azja pokory i szacunku
do innych. I to właśnie azjatyckie kraje
urzekły go na tyle, że chce do nich wracać. Niebawem wyjeżdża wraz z 12–letnim synem do… Iranu.

Na przekór przewodnikom
że Bangladesz to kolejny kraj, do którego chętnie by powrócił.

Tolerancja Bangladeszu

FOT. ARCH. PAWŁA GABRYSIA

W ubiegłym roku pojechał tam po
raz pierwszy sam. Miał zamiar spędzić w Iranie trzy tygodnie, został na
trzy miesiące. Twierdzi, że nie mógł
oprzeć się gościnności mieszkańców.
Także – wbrew wszelkim medialnym
doniesieniom – nie czuł, zwiedzając Iran, żadnego niebezpieczeństwa.

Irańska gościnność
– Wiele osób oferowało mi darmowe noclegi, a jeden z Irańczyków to nawet dał mi klucze do swojego mieszkania, mówiąc, że mogę
zastać, jak długo chcę. Doświadczyłem od niego wiele dobra. Kiedy dowiedział się, że w pociągu ukradli mi
aparat fotograficzny, kupił mi nowy
i powiedział, że pieniądze mogę mu
oddać po powrocie do Polski – opowiada Paweł Gabryś.
Z mieszkańcami integrował się
na grillach w parku – Irańczycy
organizują je praktycznie w każdy wolny dzień – czy na… weselu. Podróżnik, będąc w Chabahar,

Ilekroć podróżnik pojawiał się w małej wiosce w Bangladeszu, ludzie zbiegali
się, aby go dotknąć. Nigdy w życiu nie widzieli białego człowieka.
został bowiem zaproszony na przyjęcie do młodej pary, a właściwie
pana młodego. Bo trzeba wiedzieć,
że w Chabahar, mieście nad Zatoką Perską, mieszkają głównie ortodoksyjni sunnici. Wesele odbywało
się więc w dwóch pomieszczeniach,
gdzie w jednym bawili się panowie,
a w drugim – panie.
– To bardzo ortodoksyjna społeczność, kobiety i mężczyźni nawet do
morza wchodzą w pełnym ubraniu.

Panie obowiązkowo chodzą w czadorach i burkach, panowie w długich koszulach i turbanie na głowie
– mówi podróżnik i cieszy się na powrót do Iranu. Tym razem towarzyszyć mu będzie syn.
– Pamiętam, jak kiedyś siedziałem na jednej z wysepek Bangladeszu, piłem mleko kokosowe i pomyślałem: „Szkoda, że nie ma tu ze
mną mojej rodziny”. Teraz nie będę
sam – mówi Paweł Gabryś, dodając,

Podróż na południe Azji odbył trzy
lata temu. Na przekór wszystkim,
którzy próbowali mu wybić pomysł
z głowy. Do wyjazdu nie zachęcały
także przewodniki mówiące, że kraj
nie ma zbyt wiele do zaoferowania turystom. Po takich recenzjach sądził,
że nie zabawi zbyt długo, ale w końcu
w Bangladeszu spędził dwa miesiące.
– Urzekła mnie bezinteresowność tych ludzi. Wystarczył szczery uśmiech z mojej strony i doświadczałem ogromnej gościnności
– opowiada.
Odwiedzał małe miasteczka, poznając codzienne życie mieszkańców.
Najbardziej zaskoczyła go ich religijna tolerancja.
– W jednej z wiosek obok siebie mieszkali muzułmanie, hindusi i chrześcijanie. Kiedy przychodził
czas modlitwy, przerywali wspólne
prace i rozchodzili się do swoich domów. Potem wracali do zajęć i nigdy
nie słyszałem, by ktoś roztrząsał temat innego wyznania. Kraje, w których dochodzi do wojen religijnych,

mogłoby się od tych mieszkańców
wiele nauczyć – twierdzi Gabryś.
Podczas podróży po Bangladeszu
urzekł go region Bardaban, tuż przy
granicy z Birmą. Mieszka tam ok. 20
plemion. Dla Gabrysia to była kwintesencja egzotyki, ale – jak się okazuje – to on wprowadzał jej najwięcej.
Ilekroć bowiem pojawiał się w małej
wiosce, ludzie zbiegali się, aby go dotknąć. Nigdy w życiu nie widzieli białego człowieka.
– Niezwykle kolorowe społeczności i nie mam tu tylko na myśli koloru
skóry, ale przede wszystkim sposób
ubierania się – mówi. – Ludzie tam
mają na sobie chyba wszystkie kolory tęczy. To pewnie wnosi radość
w ich dość ubogie życie. I co mnie
jeszcze zaintrygowało, to kobiety,
namiętnie palące… cygara.

***

Podróże do Iranu i Bangladeszu uświadomiły podróżnikowi,
że planując wyjazd, nie należy sugerować się tym, co jest napisane
w przewodnikach.
– Jeżeli naprawdę chce się coś zobaczyć i poznać kraj, trzeba wejść
– byle nie nachalnie – w świat jego
mieszkańców. Dlatego nie mam
obaw, by powrócić do Iranu i zabrać ze sobą 12–letniego syna. Ludzie odpowiadają tam życzliwością
za życzliwość.
MONIKA CHROBAK
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SITA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. ODDZIAŁ NOWY SĄCZ, UL. LWOWSKA 135, 33–300 NOWY SĄCZ
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od 01 lipca 2012 roku nastąpi zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych. Poniżej podajemy nowy harmonogram dla poszczególnych
rejonów. Zmiana ta nie wpłynie na jakość świadczonych usług. Dodatkowe informacje pod nr 18 441 38 75 oraz na stronie www.sitamalopolska.pl
REJON

ULICA

CZĘSTOTLIWOŚĆ

11

NOWY SĄCZ ARIAŃSKA, DOJAZDOWA, GAJOWA, GALICY, KLEEBERGA, PADEREWSKIEGO, POWSTACÓW WIELKOPOLSKICH, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, RYBACKA, SOSNOWA, TARNOWSKA, SOSNOWA, WYBICKIEGO, WARZYWNA

12

NOWY SĄCZ BANDURSKIGO, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, FLISAKÓW, GŁOWACKIEGO, KRASZEWSKIEGO, LIBRANTOWA, LWOWSKA, OKULICKIEGO, PODGÓRSKA, PCK, PRAŻMOWSKIEGO, SAMOTNA, SICHRAWY, STAMIRSKIEGO, WIERZBOWA, WITOSA, ZARUSKIEGO

13

NOWY SĄCZ INWALIDÓW WOJENNYCH, JAROSZA, KLEMENSIEWICZA, KOŁŁĄTAJA, MONIUSZKI, MŁODZIEŻOWA, NA RURACH, OGIŃSKIEGO, ROMERA, RÓŻANA, SZKOLNA, TARGOWA, ZALEWSKIEGO

CO DRUGI WTOREK ZMIANA OD 03.07.2012

14

NOWY SĄCZ DWERNICKIEGO, HASIORA, KOCHANOWSKIEGO, NAD ŁUBINKĄ, POLNA, SIKORSKIEGO, TUWIMA, WESTERPLATTE, ZACISZE, ZDROJOWA

CO DRUGA ŚRODA ZMIANA OD 04.07.2012

15

NOWY SĄCZ BARSKA, BRODOWSKA, CICHA, GODKA, GRABOWA, KURIERÓW SĄDECKICH, LIBRANTOWSKA, NAŚCISZOWSKA, PARTYZANTÓW, RACŁAWICKA, SUCHARSKIEGO, ŻYWIECKA

16

NOWY SĄCZ AKACJOWA, ANDERSA, CZARNA, GWARDYJSKA, JAŚMINOWA, KASZTANOWA, KOSYNIERÓW, KRAŃCOWA,, KWIATOWA, MODRZEJEWSKIEJ, RZECZNA, SKŁODOWSKIEJ–CURIE, STARA, TELIGI, TOPOLOWA, ZAKAMIENICA

17

NOWY SĄCZ ARMII KRAJOWEJ, BOTANICZNA, BRONIEWSKIEGO, DŁUGOSZOWSKIEGO, FIELDORFA, EMILA GAŁCZYŃSKIEGO, HALLERA, HARCERSKA, NADBRZEŻNA, REYMONTA, SZARYCH SZEREGÓW, WIKTORA JANA

CO DRUGI WTOREK ZMIANA OD 10.07.2012

18

NOWY SĄCZ 1 MAJA, BARLICKIEGO, KOLEJOWA, LUBOMIRSKICH, NIEDZIAŁKOWSKIEGO, PODHALAŃSKA, WIATRA NARCYZA, ZAMOYSKIEGO, ZUGMUNTA MARKA, ZYGMUNTOWSKA

CO DRUGĄ ŚRODĘ ZMIANA OD 11.07.2012

20

NOWY SĄCZ BORA KOMOROWSKIEGO, DOMEYKI, DĄBORWSKIEJ MARII, MAKUSZYŃSKIEGO, MIRECKIEGO, NAŁKOWSKIEJ, ORZESZKOWEJ, PRUSA B., RITTER, SIEDLECKIEGO, SZURMIAKA, SZYMAŃSKIEGO, WYCZÓŁKOWSKIEGO

24

NOWY SĄCZ GROTTGERA, JANA PAWŁA II, KAPUŚCIŃSKIEGO, KASPROWICZA, ORAWSKA, PIĘKNA, RAPFA, SPISKA, TARTACZNA, TURSKIEGO, WARSZEWICZA, ZAWISZY CZARNEGO, ZIELONA

25

NOWY SĄCZ ASNYKA, CHAŁBIŃSKIEGO, CHOPINA, GRUNWALDZKA 1–60, ISZKOWSKIEGO, KARŁOWICZA, KORCZAKA,, OKRZEI, ORKANA, RODZIEWICZÓWNY, RYCERSKA, SABAŁY, SŁONECZNA, UDZIELI SEWERYNA, WĘGIERSKA (1–52 i 2–60)

PIERWSZY WTOREK M–CA

26

NOWY SĄCZ BIELOWICKA, BRZEZINY, GRUNWALDZKA, JASTRZĘBIA

PIERWSZA ŚRODA M–CA

27

NOWY SĄCZ CEGLANA, CZECHA, DEMBIŃSKIEGO, GRANICZNA, KOSSAKA, KUSOCIŃSKIEGO, MARUSARZÓWNY, OGRODOWA (1–111 i 2–82), SOWIŃSKIEGO

28

NOWY SĄCZ BEMA, PARKOWA, POLA WINCENTEGO, STRZELECKA, TETMAJERA, WIOSENNA, WOLSKIEJ, WRZEŚNIOWSKIEJ, ŁOKIETKA, ŻEGLARSKA

29

NOWY SĄCZ CZACKIEGO, PODMŁYNIE, PUŁASKIEGO, RADZIECKA, SIENKIEWICZA, STROMA, TŁOKI, ŻÓŁKIEWSKIEGO

30

NOWY SĄCZ
AXENTOWICZA, CAŁKOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, GAJ, JORDANA, KRÓTKA, LEŚNA, MAGAZYNOWA, MARCINKOWICKA, PODGÓRSKA, SZKOLNA, SŁONECZNA, WITOSA, WĘGRZYNEK, MARCINKOWICKA
CHEŁMIEC

DRUGI WTOREK M–CA

31

NOWY SĄCZ
BANACHA, GOŁĘBIA, DUNIKOWSKIEGO, GAZDOWSKA, GIZY, JESIONOWA, LACHÓW SĄDECKICH, MACZKA, EISSNERA, PAPCZYŃSKIEGO, ŚW. HELENY
CHEŁMIEC

DRUGA ŚRODA M–CA

32

CHEŁMIEC
FIOŁKOWA, KAKTUSOWA, OLEANDRÓW, STAROWIEJSKA, ŻWIROWA, JAWOROWA, KLONOWA, KRAKOWSKA, MODRZEWIOWA, PASTWISKA, RZEŹBIARSKA, STAROWIEJSKA, ŚCIEGIENNEGO
NOWY SĄCZ

TRZECI WTOREK M–CA

33

NOWY SĄCZ DMOWSKIEGO, DUNAJCOWA, JAGODOWA, KOSMONAUTÓW, MIŁA, PILOTÓW, PROSTA, SZEWSKA, UROCZA, WIDOK, ZABAWA

TRZECIA ŚRODA M–CA

34

NOWY SĄCZ CHEŁMIECKA, CZEREMCHOWA, MALUTKA, NAWOJOWSKA od nr 200 wzwyż), OPŁOTKI, RACZKOWSKIEGO, ROZWADOWSKIEGO, WIEJSKA

36

NOWY SĄCZ 29 LISTOPADA, CHODKIEWICZA, CHŁOPICKIEGO, NAWOJOWSKA, OSIEDLOWA, WIGURY, WYSPIAŃSKIEGO, ŻELIGOWSKIEGO

37

NOWY SĄCZ BORELOWSKIEGO, JEZIORAŃSKIEGO, KRAJEWSKIEGO, KROKOWSKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, KUSTRONIA, KWIATKOWSKIEGO, LECHICKA, PRĄDZYŃSKIEGO, TOCZYSKIEGO, TRAUGUTTA, WIŚNIOWIECKIEGO, ŻULIŃSKIEGO

38

PIŁSUDSKIEGO, BROWARNA, CIEĆKIEWICZA, DAROWSKIEJ, GORZKOWSKA, GUCWY, GURGACZA, I BRGADY, KORZENIOWESKIEGO, MALCZEWSKIEGO, PONIATOWSKIEGO, PONIATOWSKIEGO BOCZNA, ROKITNIAŃCZYKÓW, SIEMIRADZKIEGO, SPOKOJNA,
NOWY SĄCZ
SZYMANOWSKIEGO, WIENIAWSKIEGO, ŚW. RITY, ŁUKASIŃSKIEGO

39

NOWY SĄCZ I–GO PUŁKU STRZ. PODHALAŃSKICH, FABRYCZNA, HUSARSKA, KILIŃSKIEGO, KLASZTORNA, KONOPNICKIEJ, KOWLSKA, MŁYŃKSA, PIERACKIEGO, PLAC KUŹNICE, PLATER EMILII, RZEMIEŚLNICZA, STOLARSKA, STOLARSKA BOCZNA, SZUJSKIEGO, ŚNIADECKICH

40

NOWY SĄCZ BILIŃSKIEGO, FREDRY, KRASICKIEGO, REJA, WARYŃSKIEGO, ŹRÓDLANA

42

NOWY SĄCZ BARBACKIEGO, BOYA ŻELEŃSKIEGO, KONSTANTY, OGRODOWA, PIGONIA, WACŁAWA II
GAJOWA, KWIATOWA, OGRODOWA, ROLNA, SZEROKA, ŁĄCZNA, DUNAJCOWA
CHEŁMIEC

MAKOWA, MAŁOWIEJSKA, NARCYZÓW, PAPIESKA, PODEGRODZKA, WITKACEGO, ŚWIERKOWA, PAPIESKA, WITKACEGO
BICZYCE DOLNE, CHEŁMIEC, GRANICZNA, LIMANOWSKA, ZIELONA, LIMANOWSKA , NISKOWA, SICIE

CO DRUGI CZWARTEK, ZMIANA OD 12.07.2012
CO DRUGI PONIEDZIAŁEK ZMIANA OD 02.07.2012

CO DRUGI CZWARTEKZMIANA OD 05.07.2012
CO DRUGI PONIEDZIAŁEK ZMIANA OD 09.07.2012

DRUGI PIĄTEK M–CA ZMIANA OD 06.07.2012
PIERWSZY PONIEDZIAŁEK M–CA

PIERWSZY CZWARTEK M–CA
PIERWSZY PIĄTEK M–CA
DRUGI PONIEDZIAŁEK M–CA

TRZECI CZWARTEK M–CA
TRZECI PIĄTEK M–CA
CZWARTY PONIEDZIAŁEK M–CA
CZWARTY WTOREK M–CA
CZWARTA ŚRODA M–CA
CZWARTY CZWARTEK M–CA
DRUGI I CZWARTY PIĄTEK M–CA
DRUGI PIĄTEK M–CA
DRUGI CZWARTEK M–CA
TRZECI PONIEDZIAŁEK M–CA
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Afisz
Towarzystwo Przyjaciół
Sztuk Pięknych
o/ Nowy Sączu,
ul. Jagiellońska 48
oraz autorki

MARTA BIELAWSKA
i GRAŻYNA KULIG
zapraszają na poplenerową
wystawę malarstwa

„NIE TYLKO
BUŁGARIA”

Wystawa będzie trwać do 31 lipca br.

Repertuar kina SOKÓŁ
w Nowym Sączu
20 – 26 L I P C A 2 012
EPOKA LODOWCOWA 4: Wędrówka kontynentów 3D USA 2012, 94’, przygodowy,
animacja, dubbing, b.o. seanse: 20–26
lipca g. 10:30, 12:20, 16:35
MAGIC MIKE USA 2012, 110’, komedia od 15
lat. Seanse: 20 lipca g. 15:15, 17:15, 21:15,
21–26 lipca g. 15:15, 17:15, 21:10
SŁODKICH SNÓW Hiszpania 2011, 102’, thriller. Seanse: 20 – 26 lipca g. 21:30
KOCHANIE POZNAJ MOICH KUMPLI Wlk. Brytania, Australia 2012 , 97’, komedia. Seanse: 20–26 lipca g. 16:10, 17:55, 19:45
KUZYNI Hiszpania 2011 , 98’, komedia. Seanse: 21–26 lipca g. 17:35
BRAT premiera Wenezuela 2010 , 96’, dramat, sportowy. Seanse: 20 – 26 lipca g.
13:40, 21:20
PROMETEUSZ 3D premiera USA 2012 , 124’,
s–f, horror. Seanse: 20 – 26 lipca g. 14:10,
18:30, 21
PORANKI BIBLIJNE Z PROMYCZKIEM (Wstęp
wolny): Niezwykłe dzieci z Biblii, 50’, animacja. Seans: 21 lipca g. 11
Opowieści Biblijne Nowego Testamentu:
Cud Jezusa. Panie ja wierzę. 60’, animacja. Seans: 22 lipca g. 11

od 16-7-2012
do 27-7-2012

Pensjonat Daglezja

Warsztaty ŚPIEWAJ I TAŃCZ
Zajęcia wokalne, taneczne, sceniczne

28-7-2012

Sala Koncertowa Pijalni Głównej

Festiwal „Śpiewaj i Tańcz”
koncert finałowy warsztatów „Śpiewaj i Tańcz”

16-7-2012
godz. 1930

Kościół Zdrojowy

Koncert organowy: IWONA KARWACKA

18-7-2012
godz. 1600

cerkiew św. Włodzimierza, ul.
Cmentarna

Koncert Muzyki Cerkiewnej

Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego

„Usta milczą, dusza śpiewa…”
X Letni Festiwal Muzyczny
artyści wieczoru:
Edyta Piasecka- sopran
Stanisław Kufluk - tenor
Mariola Cieniawa - fortepian
Regina Gowarzewska - słowo

20-7-2012
Godz. 1900

Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego

„Dźwięk i wdzięk”
X Letni Festiwal Muzyczny
artyści wieczoru:
Anna Filipowska - artystka cyrkowa
Wacław Mulak - trąbka
Mariola Cieniawa - fortepian
Regina Gowarzewska – słowo

21-7-2012

Tylicz - Farma LaMa

Piknik Rodzinny

21-7-2012
Godz. 1900

Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego

„Miłość to niebo na ziemi”
X Letni Festiwal Muzyczny
artyści wieczoru:
Sylwia Olszyńska - sopran
Natalia Zabrzeska - Nieć - sopran
Aleksandra Hruby - mezzosopran
Jadwiga Postrożna - mezzosopran
Sylwester Targosz - Szalonek - tenor
Jarosław Kitala - baryton
Marek Berkowicz - bas
Barbara Mirek - fortepian
Regina Gowarzewska – słowo

22-7-2012
Godz. 1100

Scena na deptaku

Koncert promenadowy
X Letni Festiwal Muzyczny

22-7-2012
Godz. 2000

Kościół Zdrojowy pw. WNMP
w Krynicy - Zdroju

"Najpiękniejsze modlitwy świata"
koncert sakralny

19-7-2012
Godz. 1900

TANIE WAKACYJNE PODRÓŻE FILMOWE (5zł):
ROZSTANIE, Iran 2011, 123’, dramat. Seanse: 20 – 26 lipca g. 19:10
SKÓRA W KTÓREJ ŻYJĘ, Hiszpania 2011, 120’,
dramat. Seanse: 20 lipca g. 20:30, 21–22
lipca g. 19:20, 23–26 lipca g. 15:30
VOLVER, Hiszpania 2006, 121’, komedia
obyczajowa. Seanse: 20 lipca g. 15:30,
21–22 lipca g. 15:30, 23–26 lipca g. 19:20
REKOLEKCJE FILMOWE:
RIKSZARZ AMAL prowadzenie: Jakub Żmidziński – kulturoznawca
Indie, Kanada 2007, 101’, dramat. Seans:
20 lipca g. 17:35

Organizator:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Współorganizator:
Parafia św. Małgorzaty

Patroni:

Zrób zakupy w Sony Centre i wygraj odjazdowy skuter!
Zarejestruj się na www.slademsony.pl i weź udział w konkursie*!

40”
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20×

239,95 = 4 799,60”
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Raty

20×

podstawa monolityczna
dostępna opcjonalnie

424,95 = 8 499,-
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2 pary okularów 3D (2× TDG–BR250)

+ kamera Skype™ (CMU–B100)
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114,95 = 2 299,-

HDR–GW55VE

Kamera Full HD
na kartę pamięci
w wodoodpornej*** obudowie
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Torba ochronna (LCM–GWA)
o wartości 140 zł
&QUV±RPGMQNQT[
*** wodoodporność do głębokości 5 m

Raty

20×

69,95 = 1 399,-

DSC–TX20

Stylowy aparat
w wodoodpornej*** obudowie
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www.sonycentre.pl

Akcesoria (ACC–HDBN)
o wartości 150 zł

¡©¢ª¡ª¨ªê
ÂêmêokÃ

*** wodoodporność do głębokości 5 m

33–300 Nowy Sącz,
Tarnów, ul.20,
Słoneczna
ul.Dojazdowa
tel. 14 621 57 10 • tel. kom. 509 223 114
tel.
18 otwarcia:
44 41 144
godziny
pon.-pt.: 11–19, sob.: 10–15

* Warunkiem przystąpienia do konkursu jest jednorazowy zakuo za min. 500 zł (na jednym paragonie) w dniach 15.07–31.08.2012
w salonie Sony Centre lub Sony Store. Regulamin konkursu dostępny jest na www.slademsony.pl oraz w salonach.
** Produkty dostępne w Kredycie Darmowym Sony. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0% przy całkowitym koszcie 0 zł.
Oferta cenowa ważna do 31.07,2012 lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u sprzedawców.
„Sony”, „make.believe”, „BRAVIA”, „Cyber-shot”, „HANDYCAM®” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
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Sport

Pokonać słowackich terminatorów
M A R C I N P O C H WA Ł A to jeden
z dwóch Sądeczan (obok maratończyka Henryka Szosta z Muszyny),
jacy wystartują w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Dla wychowanka Dunajca Nowy Sącz będzie to trzeci start olimpijski. Cztery lata temu
w Pekinie nie udało się awansować
do finału, w Atenach był dziesiąty.
Kajakarz na specjalnie wybudowanym
na igrzyska torze Lee Valley White
Centre wystartuje w konkurencji C–2
razem z Piotrem Szczepańskim.

Wolał kopać piłkę
Na przygotowania do najważniejszej imprezy sportowej na świecie poświęcił niemal każdą minutę
z tych czterech lat życia. Treningi i częste starty nie pozwalają na
luksus wolnego czasu, bo Pochwała studiował najpierw na krakowskiej AWF, a potem na Uniwersytecie Świętokrzyskim.
– Start w Atenach to piękne
wspomnienia, mieliśmy z Pawłem Sarną po 19 lat – wspomina zawodnik. – Atmosfera wioski olimpijskiej, obecność najlepszych na
świecie sportowców. To wszystko
głęboko wryło się w pamięć. Zajęliśmy 10. miejsce, co jest niezłym
wynikiem, zważywszy na fakt, że
byliśmy bardzo młodzi i jeszcze nie
otrzaskani na imprezie tej rangi.
Młodego Marcina do kajaków jednak nie ciągnęło. Wolał kopać piłkę.
Na kajakach pływał ojciec i rodzinna
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tradycja wzięła stopniowo górę. Do
kajaka wsiadł w roku 1996, co zbiegło się z olimpiadą w Atlancie. Zaczynał jak każdy „góral” na K–1, bo
w jedynce przyszły „góral” uczy się
elementarnych zachowań na wodzie. Nie myślał o pływaniu w C–2,
ale po około 3,5 roku treningu solo
przyszły kolejne igrzyska w Sydney. W Australii srebro w kanadyjkach dwójkach właśnie wywalczyła
osada Krzysztof Kołomański i Michał
Staniszewski. Wtedy klamka zapadła i Marcin Pochwała zaczął pływać w C–2 razem z Pawłem Sarną,
z którym utworzył duet na wiele lat.

Przepustka do ścigania
Pierwszy znaczący sukces przyszedł w roku 2002, kiedy na mistrzostwach świata juniorów w slalomie kajakowym Sarna i Pochwała
wywalczyli srebrny medal. Stało się to na torze w Wietrznicach
koło Łącka, gdzie Pochwała się wychowywał. Ten wynik uzyskany
w ostatnim roku juniorskiego wieku okazał się przepustką do naprawdę wielkiego ścigania. Rok
później zdobyli brązowy medal MŚ
na zawodach w Augsburgu w Niemczech, ale już w seniorskiej stawce, a za dwa lata Marcin Pochwała
z kolegą z osady mieli się zmierzyć
z tymi, którzy pokonali w Sydney Kołomańskiego i Staniszewskiego i których podziwia do dziś,
mianowicie słowackim bliźniaczym

duetem – Pavolem i Peterem Hochschornerami. Bliźniacy wygrywali pod rząd trzy olimpiady i pokonać ich to byłoby coś wspaniałego.
– Podziwiam ich, są jak maszyny – nie ukrywa nasz kajakarz.
– Bezbłędni, a do tego mają niewiarygodne szczęście. To coś nieprawdopodobnego, by przez tyle lat
być niepokonanym w najważniejszych imprezach, a przecież kajakarstwo górskie to często loteria.

W kajaku musi być chemia
Rok po IO w Atenach, osada która przez kilka lat należała do najlepszych na świecie rozpadła się.
W roku 2005 wystartowali jeszcze
w Młodzieżowych Mistrzostwach
Europy zajmując czwartą lokatę.
Niepowodzenie powetowali sobie
w konkurencji zespołowej zdobywając złoty medal, ale w mistrzostwach Polski seniorów wspólnie
już nie wystartowali. Paweł Sarna nie był pewien, czy chce dalej
pływać. Pochwała natomiast dalej
chciał walczyć i już zaczął przygotowywać się pod kątem kolejnych
igrzysk w Pekinie.
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– W dwójkach między zawodnikami musi być chemia, muszą się
rozumieć, dogadywać – mówi Pochwała. – Na siłę nie da się pływać.
Rozstaliśmy się z Pawłem w zgodzie.
Zamiast Pawła Sarny w kanadyjce obok Pochwały pojawił się Piotr
Szczepański. Duet ten wywalczył
przepustkę na igrzyska w Pekinie
podczas ME rozgrywanych w Krakowie. Pochwała i Sarna zakończyli
start na 8. miejscu, ale to wystarczyło do awansu. W Pekinie osada w eliminacjach zajęła siódme miejsce. Całe
zawody zwyciężyli po raz trzeci Pavol
i Peter Hochschorner. Czeski związek dopieszcza jednak swoich geniuszy białej wody i wysyła ich w zimie
powiedzmy na treningi do Australii.
W tym czasie Marcin Pochwała razem z innymi kadrowiczami … biega
na nartach w Jakuszycach.

Igrzyska są najważniejsze
– Te igrzyska są najważniejsze
– podkreśla Pochwała. Startuje się
dużo w Polsce, ale bardziej żeby się
pokazać, prawdziwa walka i poczucie ile się traci albo zyskuje do czołówki to puchar, czy mistrzostwa

świata i Europy. Wbrew pozorom
już zakwalifikować się do IO jest
bardzo trudno. Dlatego cieszymy
się ze startu. Forma musi przyjść
w odpowiednim momencie i liczymy również na łut szczęścia.
– Pochwała i Szczepański to zawodnicy bardzo pracowici i konsekwentni – chwali osadę trener
kadry Janusz Żyłka–Żebracki. – Są
w pełni skoncentrowani na swoich sportowych celach i gotowi poświęcić wszystko żeby je osiągnąć.
Praca z nimi to duża satysfakcja.
Po dwutygodniowym zgrupowaniu w Bratysławie kadra kajakarzy górskich poleciała już do Londynu. Na londyńskim torze prócz
osady Pochwała/Szczepański wystartują Natalia Pacierpnik, Grzegorz Kiljanek i Mateusz Polaczyk.
Blisko startu w Londynie byli również sądeczanie Dariusz Popiela
i Grzegorz Wójs, ale przegrali wewnątrzkrajową rywalizację.
(BOG)
W kolejnym numerze Dobrego
Tygodnika Sądeckiego przybliżymy
sylwetkę naszego drugiego
olimpijczyka Henryka Szosta.
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Na koniec tygodnia

Wstrzelić się w komin

FOTOKOMENTARZ
- Panie dyrektorze, chcę panu opowiedzieć
o pewnym odkryciu archeologicznym!
To będzie prawdziwa sensacja!

PA S J A . Ze srebrnym medalem powróciła grupa modelarzy klubu
„Orion” w Muszynie z Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych. W zawodach
w Częstochowie wzięło udział ponad
stu modelarzy z całego kraju. W tym
doborowym towarzystwie świetnie
spisał się Patryk Hopej. Patryk zdobył
srebrny medal w klasie S3A , czyli rakiet opadających na spadochronie.
– Żeby zrobić model na miarę startu w mistrzostwach Polski, potrzebuję miesiąca – zdradza tajniki sukcesu Patryk Hopej. – Papier,
drewno balsa, plastik, silnik jednorazowy na paliwo stałe należy
skrupulatnie obliczyć i złożyć. To
jeszcze nie daje gwarancji długiego lotu. Trzeba wystartować w odpowiedniej chwili. Musi być dobra
termika. Najlepiej jest wstrzelić
się w komin z ciepłym powietrzem
i niezauważalne dla oka bąbelki.
Powstają one, gdy na chwilę wyjdzie słońce i ogrzeje ziemię, która wówczas paruje, co powoduje
unoszenie się powietrza do góry.
Ot, kilka kruczków, trochę wiedzy i można zdobyć medal mistrzostw Polski. Takich medali
Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Muszyny ma już 44.
(KW)

- Kiedy robiliśmy wykop pod nową rurę, na
niewielkiej głębokości natknęliśmy się na coś,
co przypomina średniowieczne klucze. Chyba
pasowałyby do sądeckiego zamku.

- Jeśli muzeum ma się kiedyś przenieść do
odbudowanego zamku, to klucze byłyby jak
znalazł. Tu jest wszystko narysowane.

Słuchaczy wita lem.fm
WA R TO W I E D Z I E Ć .
– Chcemy propagować język, kulturę
i tradycje Łemków
– tak w rozmowie
z DTS komentuje
ideę uruchomienie
pierwszego w Polsce łemkowskiego
radia internetowego lem.fm, jego założyciel Bogdan Gambal,
przewodniczy zarządu stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach.
Radio działa w internecie już od roku.
Teraz trwają starania o koncesję na
nadawanie na falach eteru.
– Skąd potrzeba, aby uruchomić
łemkowskie radio?
– Chcemy, aby język łemkowski był słyszalny w przestrzeni
publicznej, medialnej, a nie tylko
był używany w domu czy na uroczystościach. Niestety media publiczne, mimo ustawowego obowiązku, nie emitują specjalnych
programów dla mniejszości narodowych, prowadzonych w ich języku. Tłumaczą to między innymi
brakiem pieniędzy czy zbyt dużym rozproszeniem mniejszości.
My chcieliśmy zapełnić tę niszę.
Emitowanie programów jest tutaj
stosunkowo tanie i mamy szansę dotrzeć wszędzie. A chcemy nie
tylko propagować i pielęgnować

język łemkowski, ale
także przybliżać
historię, zwyczaje czy tradycje Łemków.
– Pielęgnowanie tożsamości
łemkowskiej jest
głównym celem
radia?
– Tak. Programy są prowadzone
głównie w języku łemkowskim. Chcąc okazjonalne zdarzają się również audycje w języku
polskim czy ukraińskim. Kładziemy nacisk na poprawność języka
łemkowskiego. W tym celu zorganizowaliśmy w radiu trzy kursy
tego języka. Oprócz doskonalenia
języka przybliżamy w nich kulturę naszej mniejszości – historię wsi
łemkowskich, ludzi czy organizacji. Trzon audycji stanowi muzyka,
nazwana przez nas muzyką świata.
Mamy w swoim archiwum duży
zbiór utworów łemkowskich, rusińskich czy śpiewanych w języku ukraińskim.
– Dziennikarze to przede wszystkim
Łemkowie?
– Tak, głównie Łemkowie, którzy znają dobrze ten język, ale jest
też dziewczyna pochodzenia polskiego, która jest absolwentką filologii łemkowskiej. Nie tylko doskonale zna język, ale również

kulturę czy literaturę. Co ciekawe
w radiu wszyscy jesteśmy samoukami, sami uczyliśmy się techniki radiowej, montażu czy prowadzenie programów.
– A jak ze słuchalnością?
– Nie prowadzimy takich badań, ale mamy wiele pozytywnych
opinii w internecie na nasz temat,
szczególnie za granicą. Mamy wielu wiernych słuchaczy w Ameryce
Południowej. I co ważne, słuchają nas również Polacy. Jak się okazuje język nie jest dla nich barierą,
lubią szczególnie naszą muzykę.
– Plany na przyszłość?
– Chcemy być docelowo
nadawcą społecznym już na falach eteru. Złożyliśmy wniosek
o koncesję na częstotliwość radiową. Mam nadzieję, że w przyszłości jeden nadajnik będzie w okolicach Gorlic, drugi w okolicach
Legnicy. I chcemy się dalej rozwijać, aby było więcej materiałów
reporterskich, sprawozdań z imprez, wyjazdów w teren.
Rozmawiała MONIKA CHROBAK

Według ostatniego spisu powszechnego w Polsce żyje około 10 tysięcy Łemków. Najwięcej
w powiecie gorlickim, nowosądeckim, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.

- Wiesz Robert, kiedy ostatnio malowałem pod
zamkiem, to posiałem gdzieś klucze od domu
i musiałem spać u kolegi.

Wystąpili: Marek Oleksiński - inżynier projektu unijnego w Sądeckich
Wodociągach, Robert Ślusarek - dyrektor Muzeum Okręgowego
oraz Ryszard Miłek – artysta.
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