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POJECHANI
SĄDECZANIE
S T Y L Ż Y C I A . Otrzymali sms, w jakim miejscu mają się stawić. Nie namyślając się specjalnie, przyjechali na
umówione spotkanie. Podjechało białe
renault. Mężczyźni, którzy z niego
wysiedli, zawiązali im oczy, wsadzili
do samochodu, a następnie wywieźli
w szczere pole…

GAZETA
BEZPŁATNA

Nr 29 (42), 4 sierpnia 2011

Jak MAŁGORZATA WĘGLOWSKA-KRÓL
i KAMIL PAJOR przeżyli przygodę życia

J Str. 8

Czytaj też na: www.sacz.in

j Znowu zatonęła tratwa
spływu na Popradzie
J Str. 3
j Jedni dopłacą krocie, inni
dostają zwrot za ciepło w GSM
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j Zulus na wolności

J Str. 5

j Szpital buduje wielopoziomowy
parking
J Str. 5
j Bartek Ostałowski: – Opuszczam
auto w 4 sekundy
J Str. 7

j Paweł Sikora robi karierą
w TV Polsat News
J Str.9
j Zaproszenia
na cały tydzień

J Str. 13
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NOWY SĄCZ

ul. Długosza 34
tel 18 443 79 80

W NASZEJ OFERCIE: BILETY, WCZASY, WYCIECZKI, WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW
GRECJA - 10 dni (prom + autokar)

W NASZEJ OFERCIE:

Termin : 10 – 19.09.2011

- Przejazd regularną Linią Autokarową:
POLSKA - WŁOCHY

Cena :1.950 zł/os

PATRA-OLIMPIA-LOUTRAKI-KORYNT-EPIDAUROS-NAPFLIOMYKENY-ATENY-OSIOS LUKAS-DELFY-KALAMBAKAMETEORY-DOLINA TEMBI-SALONIK

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)
Wenecja - Padwa – Rzym - Monte Cassino - Asyż - San Marino
Cena : 1.000zł/os
Termin : 18 – 23.09.2011 (na środę w Rzymie)
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

- ORGANIZACJA WYCIECZEK I IMPREZ
INTEGRACYJNYCH
- WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW
- SPRZEDAŻ BILETÓW AUTOKAROWYCH I LOTNICZYCH
- WCZASY
- UBEZPIECZENIA NNW I KL

PEŁNA OFERTA NA www.wactur.com.pl
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Z drugiej strony
Z listów do redakcji

SMS

Podcinacie niskim
skrzydła!

Z bloku
gołębnik
Swego czasu zrobiło się głośno z powodu nagłego zniknięcia gołębi, które popasały na płycie sądeckiego rynku.
Tropem zaginionych ruszyły zoo–służby, a wielu żurnalistów podjęło dziennikarskie
śledztwo. Nieliczni spekulowali też o możliwości przerobienia gołębi na gołąbki.
A ptak jak to ptak – wolnym jest i lata sobie, gdzie
chce. Ostatnimi czasy nasze
miejskie gołębie zadomowiły się na dobre pośród sądeckich osiedli. Ba, stały się tam
prawdziwą zmorą i utrapieniem. Co rusz słychać o zatkanych przewodach kominowych i wentylacyjnych,
o zwykłym paskudzeniu nie
wspominając. Zaparkowane w strefie zrzutu samochody przypominają ptasią kloakę. Balkony, parapety
i dachy upstrzone są gołębimi odchodami nie mniej niż
trawniki i zieleńce pozostałościami po psich spacerach.
Żeby było śmieszniej, a raczej brudniej, lokatorzy postanowili dokarmiać zwierzynę, by ta nie musiała nawet
ruszać skrzydłami w poszukiwaniu czegoś na ząb, a raczej dziób. Tak oto po każdym obiedzie lądują wokół
bloków, strzepywane wprost
z talerzy i kuchennych garów
resztki ziemniaków, makaronów i innych przysmaków.
Czego gołębia trzódka nie zje,
skonsumują okoliczne psy,
a w najgorszym razie rozniesie się to–to na butach. Syte
ptactwo wzlatuje potem na
swoje ulubione grzędy, gdzie
trawi i wydala, wypatrując
ochoczo kolejnego posiłku.
Gołąb to może ładne i inteligentne stworzenie, ale straszny śmieciarz i świntuch, który
gdzie nie siądzie, tam narobi i nawet mu to specjalnie
nie przeszkadza. Co najwyżej przesunie się o kilka centymetrów. Mamy wrażenie, że
jeszcze trochę, a wszyscy poczujemy się jak na folwarku zwierzęcym. Tylko patrzeć,
jak pojawią się kury i wieprze.
Przy obecnej drożyźnie, to jedynie kwestia czasu.
(JARO)

Natknęłam się dziś na 28. numer
DTS i poczułam się dyskryminowana. Mianowicie na 6. stronie tygodnika zamieściliście ogłoszenie,
iż poszukujecie Dobrej Twarzy Sądecczyzny, która wierzy w siebie,
chce zaistnieć w świecie reklamy
oraz wystąpić na scenie. Czytając
pomyślałam: tak, tak, tak! szukacie
właśnie mnie, ale... Oczom nie mogłam uwierzyć, kiedy przeczytałam
do końca owe ogłoszenie, gdzie podane są kryteria: minimum 170 cm

Tydzień w kalendarzu
wzrostu! Może to nieskromne z mojej strony, ale myślę, że nie należę do
brzydkich kobiet, aczkolwiek mam
158 cm i dobrze mi z tym, akceptuję się. Nie marzę o karierze modelki, ale widzę, że zamykacie drogę do kariery dziewczynom, które
naprawdę słyną z urody, wdzięku,
a co najważniejsze mają przekonanie, że mogłyby coś zyskać. Podcinacie nam, niskim, skrzydła, stawiając tak duże wymagania. Nie
każda kobieta ma piękne, szczupłe,
długie nogi, ale może ma za to inny
atut, jest dumna z innej części ciała. Wybaczcie, ale nie potrafię się

Kocha zwariowanych ludzi

NISKA

SMS
Wandalizm
stosowany

KO N K U R S DT S . Olimpia Nowak
uwielbia tańczyć. Jako tancerka miała
nawet okazję wystąpić w telewizji.
Z dobrymi wynikami ukończyła
drugą klasę Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu. Startowała w licznych
konkursach szkolnych, w tym ortograficznym. Lubi się uczyć,
szczególnie języka angielskiego,
z którym wiąże swoją przyszłość.
Kocha taniec latynoski. Jej idolką
jest Shakira – zarówno jeśli chodzi
o taniec, jak i śpiew. Jej druga pasja
to sport. Uczęszcza do klasy sportowej, gdzie odnosi sukcesy w zawodach tenisowych. Jeździ również na nartach.
Wolne chwile Olimpia spędza
z przyjaciółmi. Chętnie poznaje nowych ludzi. Jak mówi – jest otarta
na wszelkie kultury.
– Kocham ludzi zwariowanych,
żyjących pełnią życia. Oni mnie
inspirują – stwierdza. Nie toleruje
natomiast osób agresywnych i wulgarnych. Polityka – na razie – jej nie
interesuje.
– Chyba jestem jeszcze na to za
młoda. Na pewno zainteresowanie
przyjdzie z czasem – mówi Olimpia, dodając, że w przyszłości chciałaby mieć wpływ na otaczającą ją

naciągnąć, wydłużyć, a o hormonie wzrostu nie chcę nawet myśleć,
za to jestem otwartą na świat i ludzi młodą kobietą, która chciałaby
być traktowana na równi z wyższymi koleżankami, mającymi szansę zrobić karierę, bo Bozia obdarowała je wzrostem. Mam nadzieję, że
mój e–mail da Wam, Redakcjo, wiele do myślenia. Takimi ogłoszeniami traktujecie nas, niskie, ale piękne kobiety jak kogoś gorszego, kto
nie ma szans stać się sławną, znaną kobietą.
Pozdrawiam.

ULUBIONE: potrawa – rosół; napój – woda mineralna – gazowana; sportowiec – Tomasz Adamek;
aktor – Antonio Banderas; pisarz
(poeta) – Stephenie Meyer; piosenkarz – Enrique Iglesias; książka – saga „Zmierzch”; film – „Próba
Ogniowa”; samochód – audi TT; kraj
– Egipt; miasto – Kraków; autorytet
moralny – mama.
rzeczywistość. W Nowym Sączu
stworzyłaby więcej przytułków dla
bezdomnych.
(URO)

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

Wygląda na to, że zapisanie się w historii Nowego
Sącza złotymi zgłoskami grozi popadnięciem
w czeluść niepamięci.
Kilka miesięcy temu łupem „złomo–logów” padł
napis upamiętniający
patrona sądeckiej lecznicy Jędrzeja Śniadeckiego. W ubiegłym tygodniu
inna (a może ta sama)
grupa troglodytów (brzmi
uczenie, ale to tylko jaskiniowcy) wzięła się za
od(k)rywanie liter z pomnika Solidarności. Tylko patrzeć jak kolejne
stadium ewolucji odsłoni
przetrwałe jakimś cudem
gadzie „żelazo–raptory”, które obgryzą wykonane z metaloplastyki drzewa i kwiaty. I jak
tu nie przyznać racji starożytnym. Napisy wykute w skałach i kamieniu mimo upływu tysięcy
lat, wojennych nawałnic
i kataklizmów przetrwały do dziś. Na szczęście
Hammurabiemu, Cheopsowi, czy Cezarowi nie
przyszło do głowy odlewać ich w brązie, a nie
daj Boże w złocie. Pewnie już wówczas wiedzieli czym to grozi.
(JARO)

Daj się złowić w sieć: www.sacz.in

4 S I E R P N I A ( 1 891 ) bp Ignacy Łobos uznał nowosądecki obraz Matki
Bożej Pocieszenia za łaskami słynący.
80 lat później obraz przeniesiono do
głównego ołtarza kościoła pw. Ducha
Świętego, a uroczystości przewodniczył kardynał Karol Wojtyła.
5 S I E R P N I A ( 1 940 ) starosta powiatowy w Nowym Sączu wprowadził obowiązek zbierania jagód przez
osoby otrzymujące wsparcie z opieki
społecznej oraz dzieci szkolne.
6 S I E R P N I A ( 1 662 ) przez Nowy
Sącz przetoczyła się kulminacyjna fala wielkiej powodzi. Wody Kamienicy były tak wezbrane, że zniknął
z powierzchni ziemi m.in. młyn wodny w rejonie zamku.
7 S I E R P N I A ( 1 890 ) w Janowcu Lubelskim urodziła się Weronika Danilewska – najstarsza kioskarka w Polsce. Jeszcze w wieku 100 lat pracowała
w kiosku Ruchu przy al. Batorego w Nowym Sączu. Zmarła 2 czerwca 1996 r.
8 S I E R P N I A ( 1 795 ) burza gradowa oraz pożar wywołany piorunem
poczyniły poważne szkody w Starym
Sączu i okolicy.
9 S I E R P N I A ( 1 652 ) w Nowym Sączu początek kolejnej zarazy. Rajcowie uchwalili „odroczenie wszystkich
spraw [...] aż po Trzech Królach 1653,
albo też na inny czas, kiedy obecna
zaraza z łaski Boga ustąpi; z wyjątkiem jednak świeżych spraw kryminalnych, które podług prawa zwłoki nie cierpią i doraźnie rozstrzygane
być muszą”. Zmarło wówczas 1,5 tys.
mieszkańców miasta.
1 0 S I E R P N I A ( 2001 ) blisko 10 tysięcy osób obejrzało na sądeckim Rynku koncert „Przyjeciele Dwójki dla powodzian”. Sponsorzy imprezy zostawili
na Sądecczyźnie 240 tys. zł. Pomysłodawczynią koncertu była wywodząca
się z Nowego Sącza piosenkarka Majka
Jeżowska, a na scenie wystąpili m.in.:
Ryszard Rynkowski, Mieczysław Szcześniak, Zbigniew Wodecki i Jose Torres.

Wydawca: Wydawnictwo
DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25.
ISSN 2082–209X
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tel. 18 544 64 40, tel./fax. 18 544 64 41
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Wojciech Molendowicz
w.molendowicz@dts24.pl
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń:
Irena Legutko i.legutko@dts24.pl
Koordynator Biura Wydawnictwa:
Bożena Baran redakcja@dts24.pl
Skład: dOtgraf .
Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Sosnowiec.
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Wydarzenia

Przerwany spływ

SMS
Sącz nasz widzimy wielkim
I znów mamy zagwozdkę. Jak brakuje pieniędzy – źle! Kiedy przybywa ich nagle, a w dodatku całkiem sporo – jeszcze gorzej, bo od razu powstaje problem, na jaki zbożny cel je
wydać. Jak na zawołanie, pojawiła się też medialna sonda, na co przeznaczyć 30 baniek
ze sprzedaży tzw. tandety. Wstępne propozycje zogniskowały się wokół dwóch kwestii:
budowy obwodnicy oraz mostu na Dunajcu (za cirka 100 milionów, których póki co nie
mamy) lub częściowej spłaty zadłużenia miasta (żeby uwolnić kredyty na most). A nam
się od razu przypomniał film pt. „Konsul”, z kapitalna rolą Piotra Fronczewskiego vel (autentycznego) Cześka Wiśniaka – genialnego oszusta i hochsztaplera, któremu pewnego dnia strzelił do głowy szatański pomysł podszycia się pod postać tytułowego konsula
Republiki Austrii w Polsce. Zjawił się on tedy, niczym bogaty wujaszek w gabinecie jakiegoś PRL–owskiego wojewody z propozycją finansowej pomocy dla miasta. Oczywiście
nie trzeba dodawać, że całość była li–tylko zręczną mistyfikacją. Zaskoczony ofertą wojewoda zafrasował się głęboko, bo, jak dodał, potrzeb jest tak wiele. W ułamku sekundy przyszedł mu w sukurs zastępca, który bez chwili zwłoki zaproponował budowę pomnika. „Tak pomnik… To chyba bardzo dobry pomysł” – wyjąkał wojewoda. Zdaje się, że
póki co nikt nie wyszedł u nas z takową propozycją, co nie znaczy, iż tego nie uczyni. Tym
bardziej, że w ostatnim czasie pejzaż miejski zdominowała tzw. mała, a wręcz miniaturowa architektura, w rodzaju rycerzy–ka (który sika), tancerz–yka (co utyka) i kolejarz–yka
(gdy resztkami sił pomyka). A przecież Sącz nasz widzimy i NOWYM, i WIELKIM.
(JARO)

W maju dryfujący Popradem pracownicy Al–Plastu, świętujący 15–lecie firmy, swą podróż również
zakończyli w rzece
Zatonęła tratwa Spływu Łodziami Doliną Popradu firmy Centrum. Na pokładzie było 12 osób,
w tym 9 w wieku 14–18 lat, którym flisacy pomogli wydostać się
na brzeg. To już drugi taki wypadek w tym roku. O poprzednim
DTS pisał jako jedyny.
W maju dryfujący Popradem pracownicy Al–Plastu, świętujący 15–
lecie firmy, swą podróż również
zakończyli w rzece. Według relacji uczestników tamtej ekspedycji,
kiedy woda wypełniła już całą łódź
flisacy rzucili hasło: „Opuszczamy
Titanica”. – Po zatopieniu tratwy flisacy nie reagowali na nasze kłopoty. Jeden wpadł do wody, a drugi się
z niego śmiał – opowiadali wówczas
DTS . – Sami próbowaliśmy ratować
tratwę, a potem musieliśmy sobie
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organizować przeprawę po rwącej
rzece i śliskich kamieniach. Gdyby
były z nami dzieci, przeprawa taka
byłaby niewykonalna.
W niedzielę, 31 sierpnia, ok. godz.
10., sytuacja wyglądała bardziej dramatycznie. Na pokładzie łodzi była
młodzież w wieku 14–18 lat z opiekunem, uczestnicy kolonii z Kalisza,
którzy wakacje spędzali w Kosarzyskach. Ich koledzy szczęśliwie dobili
do brzegu, oni jednak na wysokości
Głębokiego, zostali z niej wyrzuceni.
Tratwa uderzyła w korzeń drzewa,
flisacy nie zdołali nad nią zapanować i wszyscy znaleźli się w wodzie.
Na pomoc ruszyła Ochotnicza Straż
Pożarna Głębokie i dwa zastępy JR II
z Nowego Sącza. Kiedy przyjechali na
miejsce, młodzież była już na brzegu.
– To był nieszczęśliwy wypadek
– mówi Leszek Bieryt, kierownik

spływu. – To, co wydarzyło się
w niedzielę, nie było zależne ani od
organizatorów, ani od uczestników
spływu. Na szczęście flisacy zachowali zimną krew i pomogli wydostać się na brzeg dzieciom, jeszcze
zanim przybyły służby ratownicze.
Kierownik dodaje, że stan wody
pozwalał na organizację spływu,
a jego uczestnicy byli zabezpieczeni
w kamizelki. – Dzień wcześniej odbyliśmy spływ szkoleniowy, trasa
była czysta. Korzeń rzeka musiała
nanieść nocą – mówi.
Nikomu nic poważnego się nie
stało. Jedna dziewczynka skarżyła
się na zawroty głowy i pogotowie zabrało ją do szpitala. Strażacy pomogli
wydostać i zabezpieczyć łódź. Z nurtem rzeki spłynęły natomiast rzeczy
osobiste uczestników rejsu.
(PEK)
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Najlepsze w Maųopolsce szkolenia komputerowe:
• podstawowe dla osób poczČtkujČcych: koszt 189 PLN
• zaawansowane ukierunkowane na zdobycie certyĮkatu ECDL: koszt 282 PLN

organizowane w ramach projektu:
„Z komputerem za pan brat – szkolenia dla osób powyǏej 45 roku Ǐycia”
Uczestnikami mogČ byđ osoby, które ukoŷczyųy 45 rok Ǐycia, pracujČce na
terenie woj. maųopolskiego poza Krakowem. Szkolenia obejmujČ 16 piħciogodzinnych spotkaŷ poza godzinami i miejscem pracy w 8-osobowych grupach.
Uczestnicy otrzymajČ catering, materiaųy szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu
oraz notebook z bezprzewodowym dostħpem do Internetu.

Systema Sp. z o. o., tel. 18 547 11 55, 534 030 040
e-mail: malopolska@systema.pl www.malopolska45.pl
Projekt wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ w ramach
Europejskiego Funduszu Spoųecznego

A

BIURO OBSUGI KLIENTA

ul.Tarnowska 120
33-300 Nowy SÇcz
tel./fax 18 449 12 00
tel. 18 547 10 10
18 442 12 00
www.nova-ns.eu
pn.-pt.od 7.00 do 15.00

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Czytaj
nas
też na
portalu:
www.
sacz.in

Corocznie w grudniu wŒród naszych Klientów
LOSUJEMY NAGROD} - TELEWIZOR 42”

ōɮ ˚ ƻĶ

NOWO
OTWARTA
STACJA
PALIW
+48 602 355 221

ZATANKUJ NAJTASZY
OLEJ NAP}DOWY
W NOWYM SkCZU
BAZA NOX-POL UL. JANA PAWA II

od 30 lipca
do 13 sierpnia
2011 r

Z KUPONEM
0,10 zĎ TANIEJ
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Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in
Tydzień w skrócie

Nadchodzą rycerze

KO N T R OW E R S J E . Samotnie mieszkająca kobieta będzie musiała dokonać dopłaty za ogrzewanie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie
kwota: 3 500 zł. Takich przypadków
jest zgłaszanych coraz więcej do naszej redakcji.

Skok przez okno
We wtorek rano na sądeckim
Rynku 24–letnia kobieta, widząc wsiadających do autobusu MPK kontrolerów, uchyliła okno pojazdu i wyskoczyła
na jezdnię.
– Upadła tak niefortunnie, że
doznała lekkich obrażeń i została przewieziona do szpitala. Tam stwierdzono, że znajduje się w stanie nietrzeźwości
– mówi st. sierż. Paweł Grygiel
z Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu. Po przebadaniu na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, 24–latkę przewieziono na izbę wytrzeźwień.

Wszystko zaczęło się od sporych dopłat jednych mieszkańców i równie okazałych zwrotów dla innych.
W czasie zbiegła się utrata części
odczytów z podzielników kosztów
CO w blokach należących do ZAB 1
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wbrew niektórym opiniom, oba zdarzenia się nie łączą.

Dopłata lub zastrzyk gotówki

Mazur z orderem
Adam Mazur, przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Współpracy Międzynarodowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, został uhonorowany przez przewodniczącego
Świętego Soboru Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i Całej Polski Orderem Św.
Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia.

Zmiana godzin
Od 16 sierpnia ulegają zmianie godziny funkcjonowania
Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Wszystkie wydziały pracować
będą od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30.

R

E

K

L

A

M

A

FOT. BOGDAN BELCER

Nasza kadrowiczka
Joanna Gadzina z MKS Olimpia Nowy Sącz została powołana przez trenera młodzieżowej reprezentacji Polski
kobiet Andrzeja Niewrzawę
na sierpniowe mistrzostwa
Europy w Holandii. Biało–
czerwone we wstępnej fazie turnieju rywalizować będą
w grupie C wraz z Danią,
Chorwacją oraz Węgrami.

Podzielniki dzielą lokatorów

H I S TO R I A . Wojowie z Bractwa Rycerskiego 46 Chorągwi Zygmunta Grafity z Bobowej w najbliższą niedzielę
po raz pierwszy ruszą do prawdziwego boju. W pełnym uzbrojeniu. Do oglądania swojej pierwszej bitwy zapraszają o godz. 17. Na pole walki pod liceum
przemaszerują w korowodzie z Rynku.
Członkowie bobowskiego bractwa
rycerskiego bardzo długo przygotowywali się do tego momentu, własnoręcznie przygotowując repliki
historycznych akcesoriów bitewnych. Niektórzy z nich, jak inicjator
przedsięwzięcia Kazimierz Kowalski, rycerskie zbroje i białą broń kolekcjonują od lat. Swoją pasją zaraził
kolegów i znajomych. Tak powstała grupa rekonstruująca historyczne
wydarzania ze średniowiecza.

– Nie przypadkiem powstała w Bobowej, bo stąd pochodził
słynny rycerz Zygmunt Gryfita walczący ze swoją chorągwią
pod Grunwaldem. Grunwaldzkie
i rycerskie tradycje zawsze były
w Bobowej mocno pielęgnowane.
To co, my robimy, jest naturalną
kontynuacją tych tradycji.
A grunwaldzkie obchody bardzo
hucznie świętowano tu już ponad
sto lat temu. Z okazji 500–lecia bitwy
w Bobowej po raz pierwszy odbyła się
plenerowa inscenizacja tamtych wydarzeń z udziałem rekordowej liczby statystów i widzów. W niedzielę ma być podobnie, a nawet jeszcze
barwniej i atrakcyjniej niż przed laty.
W programie przewidziano m.in. ceremoniał pasowania na rycerza i defiladę rycerską.
(MOL)

Każdy z bloków ma określony
przydział „ciepła” do wykorzystania.
Wyparkowe podzielniki, zamontowane na kaloryferach, mają wskazać,
jak dużo energii zużyły poszczególne
mieszkania. Na tej podstawie ustala
się, czy ktoś musi dopłacić, czy dostanie zwrot. Z założenia indywidualna metoda rozliczania miała być bardziej sprawiedliwa niż uzależnianie
opłat od metrażu.
Tymczasem prof. Andrzej Szarek
– lokator Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – który będzie musiał dopłacić sporą kwotę, skomentował to
krótko: – Czuję się oszukany.
Jak udało nam się ustalić, wina
leży po stronie lokatorów nieuczciwych wobec własnych sąsiadów.
Zakręcają kaloryfery, tak by podzielnik nie wskazywał zwiększonego zużycia ciepła, mieszkanie
dogrzewają wtedy piecykiem lub
polegają na cieple przypływającym
od sąsiadów. Problem zaczyna się,
gdy ktoś z premedytacją dąży do
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uzyskania dużego zwrotu lub robi
drastyczne oszczędności. Im większa skala zjawiska, tym silniejsze poczucie niesprawiedliwości i dotkliwsze dopłaty u ich sąsiadów.
– Są mieszkańcy, którzy w ogóle
nie odkręcą kaloryfera na zimę i oni
mają 2, 3 lub 5 kresek [na skali podzielnika przyp. red.]. Rodziny z małymi dziećmi, albo osoby starsze (...)
wygrzeją 40 albo i 50 kresek, bo potrzebują się dogrzać. Oni będą mieć
dopłaty i to duże – mówi Mariola Wójcik, kierownik ZAB nr 1.

Utrata danych
4 lipca warszawska firma Metrona poinformowała ZAB nr 1 o utracie części odczytów z podzielników kosztów ciepła. Dotyczy to 349
mieszkań z 18 bloków, rozliczających się w systemie indywidualnym.
W 2010 r. firma wdrożyła radiowy
system zbierania danych. Do tej pory
Spółdzielnia uzupełniała w jej imieniu specjalne raporty, które odsyłała do Warszawy, zostawiając kopie u lokatorów. W nowym systemie
pracownicy GSM nadal wykonują
ręczne odczyty, zostawiając odpowiedni raport w mieszkaniu, ale do
Metrony niczego już się nie wysyła.
Podstawą do wyliczeń stały się tylko
radiowo zebrane informacje.
Administracja musiała ponieść
koszty ponownego odczytu, ponieważ budowa podzielnika wyparkowego pozwala na taki zabieg, lub
odpisać wartości z pozostawionych
dokumentów. Trwają starania o odzyskanie wydanych na to pieniędzy.
W przyszłym roku problem się nie powtórzy, bo wrócą ręcznie uzupełniane raporty.
KRZYSZTOF JURKOWSKI

A

Nowy Sƅcz
ul. Lwowska 20
(wejōcie od ul. Waowej)

REJESTRACJA:

tel. 18 442 36 87
www.diagmed.info.pl

JEDYNE

w Nowym Sĝczu
USG genetyczne ciĝƅy
z}certyĺkatem FMF
(Fetal Medicine Foundation)

Program diagnostyki
prenatalnej
USG+ test PAPP-A
USG 4D
PIERWSZE ZDJ}CIE
TWOJEGO DZIECKA W 4D

10%

rabatu na badania odpatne pobrane
w nowym Punkcie PobraĽ w Nowym Sƅczu
ul. đókiewskiego 10
(przychodnia NZOZ Remedium)
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Informacje
Kacper i jego bomby
FOT. KRZYSZTOF JURKOWSKI

Z P O L I C J I . Nawet 8 lat więzienia
grozi 20–letniemu Kacprowi M., który
w swoim domu w Powroźniku hobbystycznie konstruował bomby.

PREMIER I POLICJANCI
Nowosądeccy policjanci 30 lipca rozpoczęli oficjalne urzędowanie w nowej komendzie przy ul. Grottgera 50. Nowoczesny gmach obejrzał premier
Donald Tusk, uczestniczący w Nowym Sączu w małopolskich obchodach
święta policji. Nowa komenda kosztowała ok. 50 mln zł, ale w rewolucyjny
sposób zmienia warunki pracy policjantów. Do historii przechodzą legendarne budynki przy ul. Szwedzkiej i Poniatowskiego z równie legendarnym umeblowaniem starszym od najstarszego funkcjonariusza pracującego w komendzie. W nowym budynku lepsze warunki mieć będą nie tylko
policjanci, ale też poszkodowani, petenci i zatrzymani. – Mamy m.in. „niebieski pokój”, który służy do rozmów z osobami związanymi z przemocą
domową. Specjalnie zaprojektowane pomieszczenie z odpowiednio dobranymi kolorami – to wszystko ma działać kojąco na osobę, która jest
pokrzywdzona – mówi st. sierż. Paweł Grygiel. Donald Tusk w towarzystwie komendanta głównego policji Andrzeja Matejuka odznaczył wyróżniających się małopolskich funkcjonariuszy.
(JUR)

Andrema wraca
Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wznowiła postępowanie w sprawie naruszenia praw pracowniczych
w spółce „Andrema Produkcja”. Niemal półroczne zawieszenie wynikało z konieczności dotarcia drogą dyplomatyczną do ostatniego
prezesa spółki Natalii Stoy, która przebywa na stałe na Ukrainie.
– Uzyskaliśmy materiał, na który musieliśmy bardzo długo czekać – mówi Artur Szmyd, sądecki
prokurator rejonowy. – W tej chwili
zleciliśmy policji przesłuchanie kolejnych świadków. Ciągle jest ich
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bardzo wielu, ponieważ gdy postępowanie było zawieszone, nie można było podejmować w sprawie żadnych działań.
Problemy pracowników sądeckiej
spółki „Andrema Produkcja” zaczęły
się na dobre na początku 2010 r. Wtedy też ogłoszono jej upadłość, jednak
pozbawieni pracy ludzie nie otrzymali ani zaległych wynagrodzeń, ani
przewidzianej przepisami dokumentacji pracowniczej. Wielu z nich dochodziło swoich praw przed sądem,
ale tylko nieliczni zdołali je w całości
wyegzekwować.
(REU)

W czwartek młody mężczyzna
usłyszał prokuratorskie zarzuty
sprowadzenia zagrożenia zagrażającemu życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego
wpadli na jego trop, bo zamieszczał w Internecie filmiki z nagraniami detonacji. Jak się okazuje,
również z Internetu czerpał wiedzę na temat wytwarzania ładunków wybuchowych.
– Wspólnie z policyjnymi pirotechnikami, funkcjonariusze dotarli na posesję zamieszkiwaną
przez 20–latka, gdzie odkryli „laboratorium” urządzone w pomieszczeniach gospodarczych. Zabezpieczone zostały nie tylko same
substancje i materiały wybuchowe,
ale również gotowe już mieszaniny

i konstrukcje wybuchowe – mówi
Michał Kondzior z biura prasowego
małopolskiej policji. – 20–latek mieszał różne substancje wybuchowe,
sprawdzając, w jaki sposób wchodzą z sobą w reakcję, a prowadzone eksperymenty i detonacje filmował – dodaje Kondzior.
W przydomowych pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli odczynniki i składniki chemiczne służące
do produkcji ładunków wybuchowych oraz dwa gotowe ładunki
wybuchowe konstrukcji rurowej.
Te, jako szczególnie niebezpieczne, zostały już zniszczone przez
pirotechników.
Według policji, nic nie wskazuje na to, żeby Kacper M. wytwarzane przez siebie ładunki podkładał.
– To syn zapracowanego biznesmena. Stać go było, to z nudów
zajął się takimi głupotami – powiedziała nam osoba z kręgu znajomych
Kacpra M.
(REU)

„Zulus” już wolny
Oskarżony m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą Marcin M.,
bardziej znany jako „Zulus”, od kilku dni
cieszy się wolnością. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu po ośmiu miesiącach uchyliła mu tymczasowy areszt.
Zamiast tego, zastosowane zostały wobec niego poręczenie majątkowe, zakaz
opuszczania kraju i dozór policji.
– Okres, który Marcin M. spędził
w areszcie, jest wystarczający dla
prawidłowego przebiegu dalszego
postępowania w sprawie – zapewnia Artur Szmyd, nowosądecki prokurator rejonowy.
Postępowanie prowadzone przez
prokuraturę dotyczy innej sprawy

niż ta, którą rozpatruje Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, a w której „Zulus” odpowiada właśnie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą,
handlująca narkotykami. Informowaliśmy już o niej w tekście: „Zulus”, „Płyta” i jego świta przed sądem.
– W „naszej” sprawie Marcin
M. nie ma tymczasowego aresztowania. Zastosowane są wobec niego środki wolnościowe – mówi sędzia Bogdan Kijak, rzecznik prasowy
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. – Spośród jedenastu oskarżonych w sprawie przebywających
w areszcie, żaden nie został zwolniony – dodaje sędzia.
(MR)

Parking
wielopoziomowy
przy szpitalu
I N W E S T YC J E . Przy Specjalistycznym Szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu powstanie parking
wielopoziomowy. Trwają prace nad jego
projektem.
W ciągu dwóch–trzech tygodni ma
być ogłoszony przetarg. Dyrekcja
szpitala zastanawia się jednak, czy
wydzierżawić teren, czy wybudować
parking własnymi siłami, a przetarg
ogłosić jedynie na wykonanie koncepcji budowy i wizualizację.
– Szpital w tym momencie nie
dysponuje stałymi miejscami parkingowymi. Ich potrzeba jest ogromna, stąd pomysł wybudowania parkingu wielopoziomowego – mówi
Marcin Rolka, zastępca dyrektora ds.
administracyjnych szpitala.
Jak duży to będzie obiekt, na razie nie wiadomo. Stanie przy kotłowni. Wybudowane mają być także parkingi przy szpitalu i oddziale
ginekologiczno–położniczym.
– Liczba miejsc parkingowych na
pewno będzie dostosowana do zapotrzebowania – informuje Rolka, dodając przy tym, że szpital liczy ok.
1000 pracowników i dysponuje 550
łóżkami. – Załóżmy, że tylko jedną
czwartą pacjentów ktoś odwiedza,
a dziś prawie wszyscy jeżdżą samochodami – mówi Rolka.
Miejsca na parkingi wielopoziomowym będą płatne. Niewielka odległość szpitala od centrum miasta,
może spowodować, że taki parking
odciąży nieco ruch w Rynku. – Czy
odciąży, zobaczymy. Naszym celem
jest przede wszystkim zapewnienie
miejsc parkingowych odwiedzającym i personelowi, zwłaszcza, że
niebawem będą do szpitala przyjeżdżać także pacjenci na oddział onkologiczny, który właśnie budujemy – stwierdza dyrektor.
(PEK)

A

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

Maųopolski OƑrodek Ruchu Drogowego w Nowym SČczu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy SČcz
www.mord.pl
Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99
j ZAPEWNIAMY KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA EGZAMINY

WSZYSTKICH KATEGORII.

j ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA KIEROWCÓW

– szkolenia okresowe, kwaliĮkacja wstħpna, uzupeųniajČca,
przyspieszona, ADR, „za punkty karne”.

j W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI% BADANIA

dla kierowców, operatorów suwnic, operatorów sprzħtu ciħǏkiego,

j ZAPRASZAMY DO WSPÓBPRACY LEKARZY OKULISTÓW.

Nowoczesna Pracownia Psychologiczna oferuje wykonywanie badaŷ
zmierzchowych i wraǏliwoƑci na oƑlepianie. Zapraszamy na badanie
widzenia stereoskopowego. Profesjonalny sprzħt gwarantuje wysoki
poziom Ƒwiadczonych usųug.

Z A P R A S Z A M Y D O W S P Ó B P R AC Y!

www.sacz.in – klikaj i czytaj
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www.sacz.in – zamów reklamę na portalu: 18 544 64 40, 18 544 64 41
WAKACYJNA SZKOŁA
DLA RODZICÓW Z DTS

LEKCJA 7.
Konﬂikt – szansą
na pogłębienie
relacji z dziećmi
„Najwiekszym nieprzyjacielem
rodziny nie jest konflikt,
ale obojętność“.

Drogi Rodzicu,
Daj szansę doświadczyć dziecku ulgi
płynącej z przebaczenia, pojednania i rozwiązania problemu. Naucz
go radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, a wtedy twoje dziecko nabierze motywacji do trwania w relacji bliskości z tobą. Będzie
miało przekonanie, że warto się trudzić: rozmawiać, przepraszać, szukać pomocy w sytuacjach spornych.
Jedną z pomocnych, pokojowych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie jest metoda d
e b a t y tzw. metoda bez porażek
(T. Gorgona). Ma ona na celu wypracowanie takiego rozwiązania,
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w którym nie ma przegranych, natomiast każdy czuje się wysłuchany, zrozumiany i brane są pod uwagę potrzeby zarówno rodziców, jak
i dzieci. Debacie towarzyszy szacunek do osób, które biorą w niej
udział (niezależnie od wieku), oraz
poświęcony czas.

„Słyszę, że niecierpliwisz się,
kiedy nadchodzi pora zakończenia gry na komputerze…“
„Widzę twoje niezadowolenie, gdy kończy ci się czas siedzenia przy komputerze. Rozumiem,
zwłaszcza gdy prowadzi się miłą
rozmowę na GG, to można mieć
poczucie czegoś niedokończonego. Wolałbyś, aby nie obowiązywała zasada określonego czasu siedzenia przy komputerze“.

Przykład:
Gdy dziecko przeciąga czas
ustalony dziennego siedzenia przy
komputerze, pomimo wcześniej
ustalonych zasad, zastosowaniu
konsekwencji i wielokrotnie wyrażanego niezadowolenia rodzica.
Możesz jako rodzic umówić się na
„debatę“ w celu wspólnego rozwiązania problemu.
„Metoda bez porażek“ składa się
z sześciu kroków:

3. Wspólnie poszukać możliwych
rozwiązań.
Warto zachęcić dziecko do podsuwania pomysłów, nawet tych nierealnych. Nie oceniać ich, lecz wszystkie zapisać. Ważne, aby najpierw od
dziecka wydobyć różne pomysły rozwiązań, swoje propozycje dać później
(bardzo trafne rozwiązanie rodzica
podane na początku może skutecznie zamknąć dziecko na poszukiwanie własnych pomysłów).
Otwierającymi komunikatami do
dziecka mogą być sformułowania:
„Czy masz jakiś pomysł?‘, „Spróbujmy się razem zastanowić i poszukać
wspólnie możliwych rozwiązań“.

1. Rozpoznać konﬂikt i nazwać
go – wybieramy czas na
rozmowę i dogodne miejsce.
„Jestem zdenerwowana, że muszę
przypominać ci o wyłączeniu komputera. Chciałabym wspólnie z tobą
znaleźć rozwiązanie, które będzie do
przyjęcia dla nas wszystkich“.

Dziecko:
N “Wydłużyć czas przebywania
przy komputerze“;
N „Nie sprawdzać, czy już
skończyłem“;
N „Siedzieć tyle, co tata...
itp.

2. Zrozumieć dziecko, jego
uczucia i potrzeby, aby ono
mogło zrozumieć siebie.
Pamiętaj, zrozumieć dziecko
wcale nie musi oznaczać, aby podzielić jego punkt widzenia.

Rodzic:
N „Zrezygnować z korzystania
z komputera np. na tydzień“;
N „Nastawiać sobie budzik, gdy
czas się kończy“...
itp.

4. Krytycznie ocenić propozycje
rozwiązań
Dopiero po tym etapie (po
uprzednim upewnieniu się, że nie
ma już innych propozycji) możliwa
jest krytyczna ocena zgłoszonych
propozycji rozwiązań. Rozwiązania,
które przez rodzica albo dziecko zostaną ocenione jako nie do przyjęcia, należy skreślić – podając powody, dla których zostały odrzucone.
Rodzic: „Nie mogę się zgodzić
na to, aby wydłużyć czas siedzenia przy komputerze“
Dziecko: „Wykreśl to, żeby zrezygnować na tydzień z komputera“.

5. Zdecydować się na najlepsze
rozwiązanie
Jeśli na poprzednich etapach przestrzegana była uczciwa wymiana myśli, szczere otwarte komunikowanie
reakcji uczuciowych, to nie jest trudne wyłonienie rozwiązań, które satysfakcjonują obie strony, bądź wymagają jak najmniejszych ustępstw.
Rodzic: „Dobrze, ja wydłużam ci
o 15 minut czas korzystania z komputera, a ty sam przychodzisz mi
zgłosić, że zmieściłeś się w czasie“.

Dziecko: „Może tak być“.

6. Wykonać powziętą decyzję
Gdy decyzja została przyjęta,
często pozostaje konieczność dokładnego omówienia szczegółów
wykonania:
N od kiedy zaczynamy?
N kiedy się spotkamy, aby omówić realizację wspólnie podjętego rozwiązania.
Jeśli okaże się konieczne, umowę należy zmodyfikować.
Rodzic: „Ustalenia obowiązują od
dzisiaj, a za tydzień w piątek o tej
samej porze porozmawiamy i zobaczymy, jak sprawdza się nasze
rozwiązanie“.
Dziecko: „Dobrze“.
Po tak rozwiązanym kłopocie,
rośnie zaufanie wzajemne, pojawiają się przyjemne emocje i budzi się wiara w swoje możliwości.
Dziecko może wyjść z nastawieniem: „Problem to nie taka straszna rzecz, da się go rozwiązać i ja
mogę do tego się przyczynić.“

Zadanie domowe:
Zastanów się, co ostatnio
w twoim domu staje się problemem w relacji z dziećmi. Wiesz,
że próbowałeś różnych sposobów
i nic nie pomaga. Spróbuj zastosować metodę d e b a t y. Zacznij od
nazwania problemu. Powodzenia!

A

Niepubliczny Zakáad Opieki Zdrowotnej

Antidotum

Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 3

Ğwiadczy usáugi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej
w ramach umowy z NFZ
tel. 18 441 55 85 lub 441 56 76
– 11 LEKARZY: RODZINNI, PEDIATRZY,
INTERNIĝCI
– GABINET ZABIEGOWY
– PUNKT SZCZEPIEē
– PROGRAM PROFILAKTYCZNY
chorób ukáadu krąĪenia

Ponadto Ğwiadczy usáugi
komercyjne w zakresie:
– LOGOPEDII
– LARYNGOLOGII
– PSYCHOLOGII
– DERMATOLOGII
– DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH
porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

PRZYCHODNIA

jest nowoczeĞnie wyposaĪona,
dogodny dojazd, parking, winda

Poradnia
dermatologiczna
oferuje moĪliwoĞü fototerapii
skutecznej w leczeniu:
– àUSZCZYCY
– ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY
– BIELACTWA
– LISZAJU PàASKIEGO
– innych chorób skóry
Zabiegi odbywają siĊ w obszernej
kabinie wyposaĪonej
w lampy UVA i UVB.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü
PUVA–terapii (fotochemioterapii)
Rejestracja na miejscu
oraz telefonicznie:
tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ.

Zapraszamy

HALINA CZERWIŃSKA
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Rozmowa

Auto opuszczam w cztery sekundy
BARTEK OSTAŁOWSKI to sądecki kierowca wyścigowy. Swoje auto prowadzi nogami. Ręce stracił w wypadku motocyklowym. Został
inżynierem, uzyskał licencję FIA, a do
tego maluje obrazy. Osiągnął już wiele, a ma dopiero 25 lat.
– Licencję wyścigową zdobyłeś jeszcze
przed rallycrossowym sezonem 2011,
ale twój start opóźnił się.
– Przygotowywałem samochód,
a budowa wyścigówki to żmudna i trudna praca. W tym roku
FIA wprowadziła przepisy regulujące przyznawanie licencji dla
osób ze specjalną sprawnością. Moje
uprawnienia pozwalają mi na ściganie się z kierowcami pełnosprawnymi. Musiałem dostosować auto do
swoich potrzeb, czyli np: zamontować własnej konstrukcji system
do wypinania pasów i otwierania
drzwi. Udało się zrobić dodatkową dźwignię, obok hamulca, dzięki niej i zestawowi stalowych linek jednym ruchem nogi otwieram
drzwi i uwalniam się z pasów. Auto
opuszczam w cztery sekundy, a to
świetny wynik. W międzyczasie
mogę uruchomić specjalny system
gaśniczy, który też obsługuję nogą.
Wszystko w samochodzie muszę
obsługiwać nogami.
– Przygodę w profesjonalnych wyścigach rozpocząłeś dopiero od trzeciej
rundy Mistrzostw Polski, która odbyła się na Węgrzech. W końcowej klasyfikacji zająłeś 17. miejsce, na 20 startujących. Startujesz w Dywizji 4, czyli
najliczniejszej, gdzie konkurencja jest
duża i nikt nie oszczędza nowicjuszy.
– Wyścigi na Węgrzech to był
bardziej test sprzętu i samego
kierowcy niż prawdziwe ściganie, w Dywizji 4 startuje nawet 30
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zawodników, a to naprawdę dużo.
Musiałem dopiero wyczuć auto. Jest
to BMW E30, ale różni się od seryjnego. Wmontowałem do niego klatkę bezpieczeństwa, kubełkowy fotel i nowe serce samochodu, czyli
2,5–litrowy silnik benzynowy. Wiele części karoserii wykonanych jest
z laminatu, a redukcja masy zmienia prowadzenie. Automatyczna
skrzynia biegów, dla mnie niezbędna, niestety w zawodach jest pewnym ograniczeniem, a dobry start
i pierwszy zakręt mogą ustawić wyścig. Mój kolejny występ, czyli runda w Słomczynie, pokazał że mogę
nawiązać walkę z czołówką. Okazało się też, że to bardzo kontaktowy sport, bo po ataku innego kierowcy wylądowałem na poboczu,
a miałem realną szansę na bardzo
dobre miejsce w wyścigu.
– Dlaczego wybrałeś tak charakterystyczną dyscyplinę jaką jest rallycross?

W Polsce nie jest tak znana jak chociażby rajdy samochodowe. Co jest
w nim wyjątkowego?
– Rajdy są bardzo kosztowne
i niebezpieczne. Rallycross jest
dostępniejszy i ciekawszy, charakteryzuje się dużą widowiskowością i przejrzystością zawodów.
Kierowcy w oficjalnym treningu
walczą indywidualnie o jak najlepszy czas. Zgodnie z wynikami
sortowani są w grupy, walczące
w kwalifikacjach, a później kolejne do finałów. Zawodnicy startują
w linii, przeważnie po pięciu. Klasyfikacja generalna powstaje po
zestawieniu najlepszych czasów
z finałów. Jest tutaj więcej walki
i zaciętości niż taktyki. Rajdy są
zupełnie inne. W rallycrossie nie
potrzeba pilota, są tylko kierowcy i ich auta.
– Jak takie zawody odbiera zawodnik,
a jak kibic?

A

OGLOSZENIE DROBNE

ww
Poleć ten adres znajomym:: www.sacz.in

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

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

– Przepychanie się z innymi zawodnikami jest bardzo częste, doświadczeni wykorzystują tutaj
mniej odważnych i młodych stażem
do zdobywania lepszych pozycji.
Widzowie lubią te zawody, bo cały
czas mogą obserwować przebieg
wyścigu. Tor jest kręty, ma około kilometra długości. Nawierzchnia jest bardzo zróżnicowana – są
szutry, asfalt i beton. Często jest
tak, że pierwsza część zakrętu to
przyczepny asfalt, a druga to śliski szuter. Ci, którzy przeszarżują,
wykręcają bączki lub prostują zakręt. Wiele samochodów to tylnonapędówki, więc umiejętność jazdy w poślizgu jest bardzo ważna.
Kibice lubią rallycross, bo cały czas
coś się dzieje.
– Zagospodarowałeś swój czas, chyba
już na najbliższe lata, co zatem z pozostałymi pasjami?
– Maluję obrazy. Oczywiście stopą. Staram się doskonalić nie tylko
umiejętności sportowe, ale i artystyczne. Jestem członkiem Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami VDMFK .
W 2009 roku wydawnictwo to doceniło moje prace i przyjęło mnie
jako stypendystę do swego grona,
dzięki temu mogę bardziej rozwijać się w malarstwie. Malowanie
oprócz tego poprawia koordynację
ruchową. Wiele rzeczy muszę wykonywać stopami, nawet prozaiczne czynności życia codziennego
wymagają wytrenowania. Obsługa komputera, otwarcie drzwi,...
mógłbym wymieniać bez końca.
– Przygotowujesz się również do zawodów driftingowych. Wobec tego jakie są twoje cele na przyszły sezon?
– Skupiam się na rallycrossie,
ale muszę się rozwijać, a drifting

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

W Chełmcu blisko centrum
działkę 57 a – sprzedam.
Tel. 888 865 179

to dyscyplina techniczna. Widowiskowość to efekt uboczny. Żeby
startować w wyścigach mocniejszymi samochodami, trzeba się
nauczyć ich prowadzenia. Do jazdy w poślizgu przygotowuję nissana skyline, ma ponad 300 KM,
więc do takiej nauki nadaje się
świetnie. Planuję wystartować
nim we wrześniowych pokazach
Motointegratora, a później zobaczymy. Co do rallycrossu, to
chcę wystartować we wszystkich rundach Mistrzostw Polski
i zawalczyć o klasyfikację generalną. Niestety, jak we wszystkich dyscyplinach motorowych
i tu liczą się pieniądze, więc kilka najlepszych ekip jest nieosiągalnych, ale o pierwszą dziesiątkę
mogę walczyć. Mój najbliższy test
to Wyścigowe Mistrzostwa Polski
w Poznaniu, zapraszam wszystkich kibiców.
Rozmawiał KRZYSZTOF JURKOWSKI

Więcej zdjęć oraz
filmy z rajdów Bartka
Ostałowskiego zobacz na:
www.sacz.in
R

E

K

L

A

M

A

U¾YWANE
i NOWE
PODR}C

5

ZNIKI
tu

a
procent rab

Nowy Sƅcz,
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39
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Styl życia
Otrzymali sms, w jakim miejscu mają
się stawić. Nie namyślając się specjalnie, przyjechali na umówione spotkanie. Podjechało białe renault. Mężczyźni, którzy z niego wysiedli, zawiązali im
oczy, wsadzili do samochodu, a następnie wywieźli w szczere pole…
– Nie wiedzieliśmy, co z nami zrobią
– opowiada sądeczanka Małgorzata
Węglowska–Król. – Lekki dreszczyk
emocji był, czy aby nas na pewno
nie chcą sprzedać gdzieś do Bułgarii
– śmieje się Kamil Pajor. Oboje wzięli udział w programie Michała Łukasiewicza „Pojechany łikend”, emitowanym w TVN Turbo. Jego uczestnicy
nie są informowania, o tym, co ich
czeka. Wszystko powinno być dla
nich zaskoczeniem, tak jak turystów
powinny zaskakiwać miejsca, które
odwiedzają. Ideą programu jest bowiem ukazanie ciekawych zakątków
Polski, i to, z jakich atrakcji można tam skorzystać. Małgosia, prawniczka w jednej z krakowskich firm,
chciała przeżyć przygodę, wyrwać się
z rutyny codzienności. Kamil, student zarządzania inżynierią mechaniczną w AGH w Krakowie, uwielbia
ekstremalne przeżycia, więc na udział
w tego typu przedsięwzięciu nie trzeba go było namawiać. Ale to Małgosia
wysłała e–mail zgłoszeniowy do programu. Miała w nim wystąpić razem
z bratem, gdy jednak okazało się, że
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Trener, który
nas instruował
na żużlu, to
legenda polskiego
speedwaya
- Roman
Jankowski,
a na motorze
jeździliśmy
z Tobiaszem
Musielakiem
– opowiada
Małgorzata
Węglowska-Król.
FOT. ARCH. MAŁGORZATY
WĘGLOWSKIEJ–KRÓL

termin nagrań mu nie pasuje, próbowała szybko znaleźć zastępstwo.
– Kiedy się ze mną skontaktowała, powiedziała, że już obdzwoniła
całą swą książkę telefoniczną i nikt
znajomy nie chciał się zgodzić na
udział w programie. Wymigiwali się
obowiązkami w pracy, bo uznali to
za kompletne wariactwo. Ja nie mogłem przepuścić takiej okazji, choć
przyznam szczerze, nawet nie wiedziałem co to jest „Pojechany łikend”
– opowiada Kamil.
– Po nagraniach, gdy koledzy dowiedzieli się, co robiliśmy, wszyscy

żałowali swojej decyzji – dodaje
Małgorzata.
W piątek, 22 lipca, otrzymali sms,
gdzie mają się stawić. Kazano im spakować buty w góry, stroje kąpielowe,
wygodne ubrania. Nie namyślając się
specjalnie, przyjechali w poniedziałek, 25 lipca, na umówione spotkanie.
Podjechało białe renault. Mężczyźni,
którzy z niego wysiedli, zawiązali im
oczy, wsadzili do samochodu, a następnie wywieźli w szczere pole… Dopiero wówczas dowiedzieli się, że odcinek programu będzie poświęcony
okolicom Leszna.

– Skojarzyło nam się to jedynie
z żużlem – mówi Małgosia.
Dojechali na miejsce, ściągnięto im
opaski i przed ich oczami stanął 15–
metrowej szerokości szybowiec. Nigdy w życiu nie latali.
– Wow! – tylko tyle byłem w stanie mówić przed każdą konkurencją – opowiada Kamil. – Przez trzy
dni nagrań dostarczyliśmy sobie takiej dawki adrenaliny, że starczy na
bardzo długo.
Po lotach, przyszedł czas na pływanie kajakami i motorówkami po
jeziorach malowniczego szlaku konwaliowego. Było groźnie, kiedy Kamil,
ucząc się jazdy na motorówce omal
nie wjechał w grupkę bawiących się
na plaży dzieci.
– Akurat jednemu z operatorów
popsuła się kamera, a drugi nie zauważył, co się dzieje, więc na szczęście w programie tej mojej wpadki
nie będzie. W motorówce inaczej niż
na motorze rozstawione są hamulce
i gaz. Po prostu, dobijając do przystani, pomyliłem kierunki, spanikowałem, na szczęście instruktor przejął stery. Przez chwilę miałem serce
w gardle – opowiada student.
Małgosia – jak przekonuje – nie zaliczyła żadnej wpadki

KATARZYNA GAJDOSZ

A

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

R

Pojechani sądeczanie

przed kamerami, ani upadku,
choć operatorzy liczyli na to,
gdy uczestnikom przyszło przesiąść się na speedrowery. Mieli
też niepowtarzalną okazję przejechać się po torze żużlowym
z profesjonalistami.
– Dla nich to też była nowość,
bo nigdy nie jeździli z pasażerami – mówi Małgosia. – Niesamowite przeżycie. Mam wrażenie, że
w tym odcinku najwięcej będzie mojego wrzasku.
Ostatni dzień nagrań spędzili na
przejażdżkach konnych i… sprzątaniu zagrody zwierzęcej.
– To znaczy ja sprzątałam. Losowaliśmy bowiem konkurencję i tak Kamilowi udało się wylosować naukę powożenia wozu,
a mnie czyszczenie zagrody. Spędziłam więc trochę czasu z owcami, osłami i lamą, którą miałam
nakarmić. Operatorzy znów oczekiwali, że może chociaż zwierzę
mnie opluje, żeby było zabawnie,
ale lama tego dnia wyjątkowo nie
pluła – śmieje się Małgosia. – Po
trzech dniach nagrań wróciłam do
pracy cała obolała, ale i pełna wrażeń, których mi nikt nie odbierze.
Zmagania sądeczan w Lesznie
będzie można obejrzeć 29 sierpnia,
o godz. 22 w programie TVN Turbo
„Pojechany łikend”.
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Kariera

R O Z M OWA
z sądeczaninem PAWŁEM
SIKORĄ, dziennikarzem
sportowym Polsat News
– Swoją dziennikarską karierę rozpoczynał Pan w Radiu Echo w Nowym Sączu. Po tylu latach pracy z sentymentem
wspomina Pan przygotowywanie nagrań
dla sądeckich słuchaczy?
– Od tamtej pory nie minęło tak
wiele lat, tymczasem nie do uwierzenia jest, jak technika się zmieniła, co też bezpośrednio przełożyło się
na zawód dziennikarza. Nie było Internetu, Facebooka, Youtube, o zapisie cyfrowym nawet nie myśleliśmy,
dyktafony były na kasety magnetofonowe, a telefon komórkowy należał do rzadkości. Pamiętam, że na
relacje z meczów jeździłem z wielkim jak książka centertelem. W Echu
nie tylko zajmowałem się sportem,
tworzyłem również serwisy informacyjne. Na początku działalności
radia dziennikarze także nagrywali reklamy. Jedna na pewno na długo
zapadła w pamięć słuchaczom. Podczas nagrania, pomyliłem się i przekląłem. Przy montażu jakoś umknęło
niecenzuralne słowo i tak wyemitowano tę reklamę na antenie. To była
dla mnie nauczka na lata – czy audycja idzie na żywo, czy nie, przy mikrofonie trzeba się pilnować.
– Radia już nie ma, ale echa nazwisk sądeckich dziennikarzy: Sikora, Dobosz,
trwają – sądeckie radio było przepustką
do ogólnopolskich mediów?
– Warto wspomnieć także Marka Kasprzaka, z którym pracowałem
później w RMF–FM, a teraz w Polsat
News. Niedawno, przy okazji koncertu Tomasza Szweda w Małej Galerii
w Nowym Sączu, zorganizowaliśmy
spotkanie z byłym dziennikarzami
Radia Echo. Tomek też miał tam swoje audycje. Mam nadzieję, że te spotkania będą kontynuowane.
– Uciekł Pan w sport, czy od początku dziennikarstwo sportowe było Pana
celem?
– Nie uciekłem, to zawsze była
moja pasja. Kiedy tata przynosił gazety do domu, wertowałem je, zaczynając od końca, od kolumn sportowych. Oglądałem prawie wszystkie
możliwe transmisje z meczów, olimpiad. Sam też zawsze byłem aktywny:
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kopałem w piłkę, grałem w tenisa,
pływałem, uprawiałem lekkoatletykę. Sport zawsze był mi bliski. Choć ,
pracując w Radiu Echo w liceum, pisząc także do „Gazety Krakowskiej”,
tygodnika „Nasze Strony”, czy później na studiach w RMF FM, zajmowałem się różnymi tematami. Co ciekawe, kiedy zaczynałem, RMF nie
miał jeszcze działu sportowego. Niektórzy twierdzą, że dziennikarstwo
sportowe to takie getto tematyczne,
dziennikarstwo w krótkich spodenkach. Ja się z tym nie zgadzam. Od
zawsze chciałem się tym zajmować.
– Jak Pan trafił do RMF FM?
– Na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowałem, pojawiło się ogłoszenie, że nowa rozgłośnia
szuka młodych mężczyzn z dobrym
głosem. Postanowiłem spróbować
i udało się. Doświadczenie z Radia
Echo przydało się. Śmieję się teraz, że
wiedziałem, którą stroną trzyma się
mikrofon. Praca w RMF to był przeskok do innej ligi. Wielu nowych rzeczy musiałem się nauczyć. Później,
gdy trafiłem do Canal+, trochę mnie
zabolało, gdy koledzy powiedzieli mi,
żebym nawet nie mówił, że pracowałem w lokalnych mediach – w Nowym Sączu współpracowałem bowiem także z telewizją Insat.
– Praca w lokalnych mediach to ujma?
– Ujma to nie jest dobre słowo.
W ogólnopolskiej telewizji zupełnie
inaczej się pracuje. Inna jest technika pisania informacji, montowania
ich, czytania. Oczywiście, doświadczenie z kablówki się przydało, ale to
dwie różne szkoły.
– Jako dziennikarz sportowy zwiedził Pan
trochę świata. Podczas służbowych wyjazdów udaje się zobaczyć coś więcej niż
trybuny czy hale sportowe?
– Najwięcej podróżowałem pracując w RMF FM. Wtedy wybuchła
małyszomania, później sukcesy zaczął odnosić Kubica. Jeździliśmy za
nimi na każde zawody. Żeby jednak zobaczyć coś więcej, trzeba było
się nagimnastykować. Przygotować
relacje wcześniej i kilka mieć w zapasie, by urwać się na przejażdżkę objazdową po Oslo, czy z Lizbony wyskoczyć na chwilę do Fatimy.
Niemniej wiele miejsc poznałem dopiero, wyjeżdżając prywatnie. Niektóre znam tylko z lotniska. Praca
w ogólnopolskich mediach dała mi

FOT. ARCHIWUM PAWŁA SIKORY

Występowanie na ekranie mile
łechce ludzką próżność

możliwość wyjazdu i w egzotyczne miejsca. Gram bowiem w piłkarskiej reprezentacji Polski dziennikarzy. Poza tym, że spotykamy się dwa
razy w tygodniu i trenujemy, podróżujemy, by rozegrać mecze z innymi
podobnymi reprezentacjami. I tak
udało się być w Brazylii, Chinach,
Kambodży.
– Radio, telewizja, prasa – co Pana najbardziej kręci?
– Mój były szef Piotr Salak powiedział kiedyś, że telewizja to taki
medialny uniwersytet. Coś w tym
jest. I nie chodzi tu o umniejszanie
wartości dziennikarzom prasowym
czy radiowym. Chodzi raczej o stopień skomplikowania. W radiu miałem – pewnie złudne – poczucie,
że sam sobie jestem sterem, żeglarzem, okrętem. W telewizji na pracę prezentera składa się cały łańcuszek ludzi. Właściwie prezenter jest
na samym jego końcu, ale to on też
swoją twarzą firmuje wszystko, co
robią operatorzy, realizatorzy wizji, dźwiękowcy, wizażyści. Więc
i też ich wpadki. Mówiąc w dużym
uproszczeniu, radio było takim sportem indywidualnym, a telewizja to
gra zespołowa.

– Pracował Pan w różnych redakcjach:
RMF FM, Canal+, Puls, Polsat News. Propozycje pracy przychodzą same, czy Pan
musi o nie zabiegać?
– Kiedy pracowałem w RMF FM,
współpracowałem również z Canal+. Propozycja ta pojawiła się
zupełnie przypadkowo. Podczas
jednej z konferencji prasowych siedziałem przy jednym stoliku z szefem działu sportowego Canal+ Januszem Basałajem. Od słowa do
słowa wyszło, że słucha moich audycji w RMF i stwierdził, że być
może będzie mieć dla mnie zajęcie. Nie nastawiałem się jednak,
że zadzwoni po kilku dniach. Później przeszedłem do nSport, gdzie
ściągnął mnie mój były szef z RMF
FM, a do telewizji Puls trafiłem za
namową kolegi, z którym razem
graliśmy w reprezentacji dziennikarzy. Tam przeżyłem grupowe
zwolnienie. Szybko pojawiła się jednak oferta z Polsatu. Mam więc to
szczęście, że to praca mnie znajduje.
– Pana redakcyjny kolega Bartosz Kurek
w rozmowie z DTS powiedział, że dziennikarz to zawodowy dyletant, wy akurat wyspecjalizowaliście się w pewnej
dziedzinie…

– Dyletant – to brzmi strasznie.
Chyba bliższe jest mi stwierdzenie, że
dziennikarz powinien być wybitym
rzemieślnikiem. Występowanie na
ekranie oczywiście mile łechce ludzką próżność, ale najważniejsze jest
to, o czym się mówi, osoba, z którą
się rozmawia, a nie ten, kto przedstawia informacje czy przeprowadza wywiad.
– Wywiad, którego Pan nigdy nie
zapomni?
– Jest ich kilka. Ale chyba zawsze
będę pamiętać rozmowę z Leo Beenhakkerem tuż po tym, jak został trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Odważyłem się,
jako jeden z pierwszych dziennikarzy, poprosić go o wywiad. Zgodził
się. Miałem przy sobie doświadczonego operatora. I chyba zgubiła go rutyna. Rozmowa przebiegła
świetnie. Dobre pytania, rozmówca się otworzył. Tylko, że wywiad
nie został nagrany. Operator zamiast włączyć, wyłączył kamerę.
Pamiętam też rozmowę z biathlonistą Tomaszem Sikorą. Rozpocząłem ją: „Panie Tomku, porozmawiajmy jak Sikora z Sikorą”. I już
go miałem. Z sentymentem wspominam rozmowy ze sportowcami,
których już niestety nie ma: Kazimierzem Górskim w jego domu,
Andrzejem Grubbą, sądeckim piłkarzem Jerzym Wojneckim.
– A z kim chciałby Pan teraz
porozmawiać?
– W sporcie, jak i w ogóle w życiu od sukcesów ciekawsze są porażki. To brzmi może cyniczne, ale
tak bywa. Chciałbym więc porozmawiać z amerykańską lekkoatletką
Marion Jones, medalistką olimpijską,
która – jak się okazało – swoje sukcesy zawdzięczała dopingowi. Trafiła do więzienia. Ostatnio próbowała
sił w koszykówkę. Ciekawa postać.
Gdyby tylko udało się ją namówić na
szczerą rozmowę…
– Kim byłby Paweł Sikora, gdyby nie został dziennikarzem?
– Śmieję się, że świat piłki nożnej
nie stracił na tym, że jestem dziennikarzem, ale być może poszedłbym
w tym kierunku. A może byłbym
piarowcem. Pewnie to wyświechtany slogan, ale robię to, co lubię i za to
mi jeszcze płacą.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

A

www.sacz.in
– nic ciekawego
Cię nie ominie!

W Nowym SČczu - przy drodze wylotowej

zdecydowanie kupiħ dziaųkħ
o pow. min. 0,5 ha z dobrym dojazdem (tir)

Zgųoszenia tel. 667 667 911

FIATA
seicento van
kupię
607 03 79 25
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Opinie
Zawód szczególnego
ryzyka: muzyk

N

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

iniejszy felieton
chciałbym poświęcić pewnej grupie zawodowej,
o której mówi się
mało albo zgoła wcale. Prawdę powiedziawszy to
nawet nie wiem, czy to rzeczywiście grupa zawodowa, czy może raczej grupa hobbystów, którzy ad
hoc skrzykują się po to, żeby grać
i przy okazji zarabiać (albo odwrotnie). Tak się składa, że mam wielu znajomych i przyjaciół parających się tzw. graniem weselnym.
Ostatnio dość często oglądam ich
w akcji, ponieważ bywam to tu, to
tam na ślubach dzieci moich znajomych (moich zresztą też!), a zmysł
obserwacji, od którego uwolnić
się nie potrafię, każe mi przyglądać się wszystkiemu z ciekawością
i dokładnością. Taki trochę ze mnie
vice –Wyspiański. Zaglądam więc
w repertuar (interesujące doświadczenie), wsłuchuję się w jakość muzyki, w teksty prowadzącego zabawę, czyli wodzireja, a nawet
włączam się do rozmowy na tematy
okołoweselne. I wyciągam wnioski.
Pierwsze wrażenie dotyczy charakteru pracy muzyków. Rzecz zdumiewająca, ale jest to bodaj jedyna
grupa zawodowa (hobbystyczna?),
która oficjalnie pije w miejscu pracy. Wesela, podczas których się nie
spożywa, należą do rzadkości, a jeśli już się takie zdarzą, to najczęściej mają charakter stypy. Są oczywiście wyjątki, ale wiadomo: Polak,
jak się nie napije, jest smutny. Kapela unika alkoholu, to jasne, ale
i tu są wyjątki. Byłem kiedyś na imprezie w jednym z sądeckich lokali,
kiedy prawie cały zespół (wyjątek:
perkusista) tak się znietrzeźwił, że
nie był w stanie grać. Pewnie myślicie, drodzy Czytelnicy, że bal
szlag trafił? Nic bardziej mylnego.
Zabawa trwała na całego, perkusista wrzucał tytuł piosenki i nabijał rytm, a tańczący podśpiewywali sobie znane fragmenty utworów.
Tańce z perkusją – przyznacie Państwo – to doświadczenie warte

wszystkich pieniędzy. To było jednak kiedyś, dziś podobny incydent
jest mało prawdopodobny. Chociaż… Innym doświadczeniem weselnym (jako obserwatora i w jakiejś mierze językoznawcy), są
zachowania weselnych gości. Istna kopalnia wiedzy dla profesorów Bralczyków, Pisarków i Miodków. I znowu: Polak, jak wypije,
to wzbierają w nim talenty słowotwórcze do tego stopnia, że aż nie
nadaje się to do powtórzenia. Opowiadał mi znajomy klawiszowiec,
jak to kiedyś podszedł do niego nasączony alkoholem jegomość i zażyczył sobie jakiejś piosenki. „Jakiejś” to dobre określenie, bo nikt
z muzyków nie miał pojęcia, o co
mu chodziło. Przytomny muzyk
życzliwie zaproponował, że może
facet zanuciłby kawałek upragnionej melodii. Reakcja była straszliwa: Jak bym…..! k….! umiał śpiewać, to……!...bym ci…….! nie płacił!
Uprzejmie wyjaśniam, że miejsca
wykropkowane zastępują takie słowa, o których się Państwu nawet
nie śniło. Inny przypadek, bardziej
cywilizowany. Wraca zespół z Częstochowy z wesela z poprawinami,
ciemna noc, do Nowego Sącza daleko, kierowca zgubił drogę. Jak na
złość jeno szczere pole, ani jednej
chałupy… i nagle przystanek autobusowy, a na ławeczce śpi sponiewierany alkoholem obywatel. Jeden
z członków zespołu odkręca szybę samochodu i pyta: Proszę pana,
czy ta droga prowadzi do Krakowa?
Mężczyzna podniósł się na łokciu,
spojrzał na pytającego i stwierdził
zdziwiony: Rzeczywiście!... Jeszcze
inna historia. Podchodzi do kapeli
weselny gość (oczywiście w stanie
wskazującym), zagaja i chwali się,
że też jest muzykiem. Na pytanie:
na czym gra, odpowiada: Bodajże na skrzypcach!... Urocze! Takie
oto przygody są wpisane w pracę
muzyków (muzykantów?) biesiadnych. Nic tylko pisać pamiętniki. Po
tych wszystkich doświadczeniach,
tym razem już moich, nie mogę się
oprzeć wrażeniu, że muzykowanie weselne to szalenie trudne zajęcie, a na dodatek ryzykowne. Każdy
niemal (zwłaszcza pijany) uczestnik tych skądinąd pięknych uroczystości to potencjalne zagrożenie.
Ileż to trzeba mieć cierpliwości,
wyrozumiałości i taktu, żeby przeżyć noc. Całkiem podobnie jak panna młoda. Tak więc na Twoje ręce
Pawle F. (adresat przypadkowy) za
waszą ciężką pracę – chapeau bas!

Idźcie
tą drogą!

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

M

oja „sympatia” do radnego Artura
Czerneckiego jest dość
powszechnie
znana. Nie żebym go nie lubił jako człowieka, kompana czy nawet działacza lokalnego. Po
prostu zawsze uważałem, że nie znał
swego miejsca w szeregu, a jego ambicje były nieadekwatne do posiadanych
umiejętności i kwalifikacji. Dlatego,
nawet podpisując się pod wnioskami
o odwołanie go z wysokich funkcji samorządowych, podkreślałem jednocześnie, że jest on świetnym reprezentantem swoich środowisk, skutecznie
potrafi walczyć w sprawach ważnych
dla swoich wyborców. I na tym powinien się skupiać, odpuszczając starania o reprezentacyjne godności, czy
wysokie funkcje związane z potrzebą posiadania cech, których natura mu
poskąpiła.
Piszę o tym, gdyż właśnie po raz
kolejny Artur Czernecki dał się poznać z dobrej strony, działając na tym
obszarze, gdzie jest najbardziej wartościowy. Nie, nie chodzi mi o jubileuszowe mistrzostwa w grillowaniu,
chociaż to impreza miła i fajnie, wpisana już w wakacyjny pejzaż miasta.
Mam na myśli kolejną trafną interpelację, tym razem zwracającą uwagę na kontenery z używaną odzieżą.
I nie tyle za wart odnotowania uznaję aspekt domniemanej nielegalności
tych obiektów, ile zwrócenie uwagi na
sprytną manipulację organizatora tego
procederu.
Z niekłamaną przyjemnością obserwuję, jak w każdym niemal miesiącu można z lokalnych mediów dowiedzieć się o sensowym pomyśle
sądeckich radnych, czy ważnej interpelacji. Oczywiście, liderem w tym zakresie nie jest wspomniany były przewodniczący, a ratuszowy debiutant
– Grzegorz Fecko. Nie chcę się tutaj
skupiać nad analizą szeregu jego projektów i pomysłów, bo w ich mnogości
ciężko jest utrzymać wysoką jakość.
Poza tym wiele z idei radnego wkracza
na grunt niemal aksjologiczny, a już na

pewno pachnie polityką. W naturalny więc sposób budzić musi kontrowersje, zarówno wśród adresatów, jak
i komentatorów.
Nie chcę zapeszyć, ale sądecka rada
przestaje powoli być postrzegana jako
miejsce tyleż efektownych, co bezsensownych złośliwości, niekończących
się wystąpień ad vocem, czy po prostu
jałowej dyskusji o sprawach dla ludzi
błahych. Brak jest w tej kadencji także
ciągłych wojen podjazdowych, przewrotów pałacowych i tzw. naparzania.
Oczywiście wielu wyznaje ciągle zasadę, że „bez knucia nie ma życia”, ale
grunt dla nich jest mało podatny.

Możliwości wpływania
radnych czy ich grup na
sytuację w mieście są bez
porównania mniejsze, niż
w latach 90., natomiast
na początku tego stulecia
prezydent nie miał ani
realnej władzy, ani
autorytetu niezbędnych
do pełnienia funkcji
lokalnego lidera.

Oczywiste, że nie jest to wszystko efektem wyłącznie jakiejś refleksji i mocnego postanowienia poprawy.
Wiele wynika z czynników niezależnych. Po pierwsze z ograniczenia roli
rady w sprawach personalnych i politycznych. Po drugie, z ukształtowanej sytuacji w niej samej i wokół niej.
Klocki są mianowicie stabilnie poukładane i po prostu nie da się podskoczyć
wyżej d.... Kiedy porównam teraźniejszość z czasami gdy sam byłem radnym, różnice są oczywiste. Możliwości wpływania radnych czy ich grup na
sytuację w mieście są bez porównania
mniejsze, niż w latach 90., natomiast
na początku tego stulecia prezydent
nie miał ani realnej władzy, ani autorytetu niezbędnych do pełnienia funkcji lokalnego lidera.
Jako entuzjasta samorządu i starszy
(niekoniecznie wiekiem) kolega obecnych rajców mam więc szczerą nadzieję, że wykorzystają oni zaistniałą
szansę i skorzystają z mojej rady, która
brzmi: „idźcie tą drogą!”.
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Ogórki a szlaban
na Zielonej

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

S

ezon ogórkowy jest tego
lata tak głęboki i obezwładniający, że do rangi
głównego tematu 80–tysięcznego miasta urosło
iście hamletowskie pytanie – wolno czy nie wolno korzystać postronnym z ratuszowej ubikacji? Jak słucham i czytam w kilku
miejscach, cały sztab tęgich głów nie
potrafi rozstrzygnąć tego dylematu i wszystko wskazuje na to, że zaraz
po wakacjach trzeba będzie powołać
przy Radzie Miasta Komisję Nadzwyczajną ds. Ubikacji. Nieoficjalnie wiemy, że obrady komisji mają być transmitowane przez wszystkie lokalne
telewizje i stacje radiowe, a po akredytacje do jej bezpośredniej obsługi
ustawiła się już spora kolejka dziennikarzy z całego kraju. Przesłuchania

otwarcia nowej komendy policji, to
może warto dorzucić tu jeszcze zdań
kilka. Premier, jak się niespodziewanie pojawił, tak niespodziewanie
zniknął, zmianami w programie wizyty z lekka perturbując gospodarzy.
Najważniejsze jednak, że nowoczesna komenda została otwarta, wstęga
przecięta i odfajkowany ważny przedwyborczy punkt programu. Premier
odjechał, a sądeccy policjanci zostali. Warunki do pracy może i mają teraz luksusowe, ale cóż z tego, kiedy
w najprostszej nawet sprawie muszą
się teraz przebijać do centrum miasta
w tempie kulawego żółwia. Nie dalej jak dzisiaj widziałem dwa radiowozy, które utknęły w tunelu (czy raczej
przekopie) pod torami na ul. Zielonej,
bo kawałek dalej kolejarze opuścili
właśnie szlaban w oczekiwaniu na jakąś drezynę. Pech chciał, że mundurowi nie byli akurat pojazdem uprzywilejowanym w akcji, bo gdyby tak,
to rozwiązania komunikacyjne w tej
części miasta (czy raczej ich brak) pokazałyby z całą ostrością absurdalność
sytuacji. Nie trudno jednak wyobrazić
sobie, że wspomniane radiowozy gnają na sygnale do akcji, w której np. jakiś desperat chce siłą wtargnąć do ra-

No bo co zrobić, jeśli przewodniczący komisji wezwie
na świadka np. Donalda Tuska i zacznie dociekać
czy premier miał problemy ze zdobyciem klucza
do WC podczas niedawnej wizyty w Nowym Sączu

świadków stających przed komisją zapowiadają się na tyle atrakcyjnie, że
mogą we wrześniu przyćmić przedwyborczą debatę PO i PiS. Trudno się
dziwić, że temat elektryzuje społeczeństwo, wszak publicznie mogą tam
paść trudne dla każdego pytania. No
bo co zrobić, jeśli przewodniczący komisji wezwie na świadka np. Donalda
Tuska i zacznie dociekać czy premier
miał problemy ze zdobyciem klucza do WC podczas niedawnej wizyty
w Nowym Sączu. Przecież wiadomo,
że cokolwiek premier zezna przed komisją w tej sprawie, może potem zostać użyte przeciwko niemu. Odłóżmy jednak ten temat na jesień, by nie
robić konkurencji autorowi z sąsiedztwa, który pochylił się wcześniej nad
tym złożonym problemem ze starannością chirurga naczyniowego.
A skoro padło już nazwisko premiera Tuska i jego wizyty przy okazji

tuszowej ubikacji. Policjanci już mają
przeładowaną broń i specjalistyczny sprzęt gotowi obezwładnić szaletowego terrorystę, a tu nagle wyrasta
na ich drodze do sławy banalny kolejowy szlaban. Niech jeszcze do tego
pod wiaduktem zaklinuje się jakiś
TIR, którego kierowca zapomniał, ile
ma wzrostu, to już mamy wyjątkowo
smaczny pasztet. Zanim rogatki pójdą
w górę, wszyscy kierowcy zdążą statystycznie wypalić po dwa papierosy,
a niektórzy policjanci nawet pół paczki. Oczywiście dalszy ciąg akcji nie ma
już sensu, bo śmiałek, który nielegalnie okupował ratuszową ubikację zdążył w tym czasie zużyć cały zapas papieru toaletowego.
PS
To na razie były tylko takie wirtualne ćwiczenia, gorzej jeśli kiedyś trzeba będzie podobny scenariusz
przećwiczyć w realu.

Spór o WC, czyli
jak ustrzelić
muchę z armaty

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

No

i znowuż
się nam
porobiło. Tym
razem
za sprawą ratuszowego – nomen
omen – WC–eta. Ale po kolei. Bodaj trzy kadencje temu ówcześni
panowie na ratuszu postanowili ograniczyć powszechny dostęp
do tamtejszego przybytku, argumentując tym, że z toalety korzystali głównie klienci okolicznych
ogródków. Rzecz jasna nie pomidorowych, a chmielowych, zaś
ratusz jak wiadomo to instytucja
poważna, więc i za potrzebą też
należy chodzić tam na poważnie,
a nie ot tak dla przyjemności. Ponadto dyżurujący w holu strażnik
lub strażniczka, to w końcu nie
jakiś tam „kał–boj” czy inna „pisuar–dessa”, żeby mieli każdemu
pod trójkątem i kółkiem posługiwać. Bodaj kolejna władza, chyba
z racji swej lewicowości, postanowiła otworzyć ludowi klozetowe podwoje niczym baśniowy sezam. I tak już było do tej
pory. Wprawdzie po klucz należało się udać do biura obsługi petenta, ale problemów z uzyskaniem wstępu do ustępu nie było.
Parę dni temu wiceprezydent Jerzy Gwiżdż wydał jednak kategoryczny zakaz korzystania z magistrackiej toalety dla właścicieli
taksówek. Pomijam już aspekt
dyskryminacyjny, bo niby czymże taksówkarskie potrzeby gorsze są od pozostałych? O wiele
bardziej ciekawi mnie, jak strażnicy klucza rozpoznają „chu–is–
chu” (co w dowolnym tłumaczeniu znaczy… no mniejsza zresztą
o to), bo przecież nikt nie chodzi z wydziaranym „taxi” na czole. Podpowiadam, że jednym ze
sprawdzonych sposobów (patrz:
komedia Barei „Co mi zrobisz
jak mnie złapiesz”) może być zainstalowanie specjalnego tablo
mieszczącego foty wszystkich taryfiarzy z profilu i „au face” oraz
dopiskiem: „tych klientów nie

obsługujemy”. Wówczas każdy
interesant udający się po kluczyk
musiałby się najpierw wizualnie skonfrontować, a dopiero potem żwawo pocwałować do miejsca przeznaczenia, radując się
przy tym jak dziecko, że przynajmniej tę jedną sprawę udało
mu się w urzędzie jako tako załatwić. Gdybyż to jeszcze chodziło
o prawdziwą armię. Ale problem
dotyczy w gruncie kilkunastu
osób. Jeśli zestawić to ze średnio dużą szkołą, w której uczy
się i pracuje ponad 1000 ludzi, to
rzecz się ma w proporcjach jak
muszelka morska do muszli sedesowej, a może nawet koncertowej. Cała ta groteskowa sytuacja
przypomina mi bardziej strzelanie do muchy z armaty i chyba
patronat siusiającego rycerzyka
też nie na wiele się tu zda. A skoro już o armatach mowa, wszystkim innowatorom dedykuję wyciąg z regulaminu koszarowego
Wojska Polskiego z roku 1926, zawierającego instrukcję korzystania z toalet.
1) Ubikacja powinna być zawsze utrzymana w czystości. 2)
Do muszli klozetowych i pisuarów
nie należy wrzucać śmieci, niedopałków, zapałek ani resztek jedzenia. 3) Na muszlę klozetową
nie należy wchodzić nogami, lecz
siadać jak na krześle, całym ciężarem ciała, tak aby pośladki całkowicie i dokładnie przylegały do
deski klozetowej. Tułów powinien
być wyprostowany, przy czym
punkt ciężkości należy przenieść
ze stóp na pośladki, kładąc ręce
wzdłuż odpowiednich kolan. Siedzieć należy w taki sposób ażeby kał wpadał do muszli a nie na
deskę. Jednocześnie należy starać
się nie zmoczyć deski moczem;
w tym celu należy przytrzymać
narząd moczowy skierowując go
do muszli. 4) Przy korzystaniu
z pisuaru należy podejść do niego jak najbliżej, nawet dotykając
go lekko kolanami, pochylić się do
przodu, wyjąć całkowicie narząd
moczowy, lekko nachylić go w dół
i oddać mocz aż do ostatniej kropli. Nie należy odchodzić od pisuaru przed zakończeniem oddawania moczu, rozbryzgiwać go po
podłodze. W ten sposób podłoga
wokół pisuaru będzie sucha.
Tyle teoretycznych podstaw.
Szczegóły dopracujcie – Szanowni Czytelnicy – wedle własnej inwencji sami.
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Ważny temat

Z życia do życia
Od pięciu lat w Stróżach działa Hospicjum im. Chrystusa Króla. Jest to miejsce niezwykłe,
ponieważ tutaj godność ludzkiego cierpienia, a zarazem niesienie pomocy osobom
ciężko chorym nabierają szczególnej wartości.
Placówkę otworzono w lipcu 2006
roku. Od sierpnia zaczęli z niej korzystać pierwsi pacjenci. Uroczystą chwilę zainaugurowania działalności hospicjum poprzedziła msza
święta sprawowana przez ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ksiądz
biskup Wiktor Skworc powiedział
wówczas: – W najtrudniejszym momencie ziemskiej egzystencji każdy człowiek, oprócz opieki lekarskiej, potrzebuje pomocy duchowej,
wsparcia bliźniego, który go przygotuje na spotkanie z Bogiem. Dlatego patronem hospicjum jest sam
Chrystus Król, który pierwszy
przeszedł drogą z życia do życia.
– Hospicjum jest wypełnieniem
obietnicy, którą niegdyś złożyłem umierającemu bratu. Powiedziałem wówczas, że będę pomagał ludziom nieuleczalnie chorym
– wspomina senator Stanisław
Kogut.
Dziś jest to jedna z najbardziej
nowoczesnych placówek tego typu
w kraju. W całości klimatyzowana,
z pokojami dwuosobowymi, przy
każdym pokoju oddzielna łazienka, z salami zabiegowymi, dyżurką
lekarską, wszystkie pomieszczenia
z dostępem do telewizji i internetu.
Stróżańskie hospicjum zbudowano
w cichej, spokojnej okolicy, w pobliżu ośrodka hipoterapii. Pacjenci mogą wychodzić na alejki z ławkami, spacerować w pobliżu oczka
wodnego. W ośrodku znajduje się kaplica, w której raz w tygodniu sprawowana jest msza święta. Każdego
dnia mieszkańców hospicjum odwiedza kapelan. Stanisław Kogut przypomina sobie obawy, jakie miał, gdy
zatrudniał personel: – Zastanawiałem się, jak długo wytrzymają psychicznie pielęgniarki, rehabilitanci.
Proponowałem im pracę trwającą
trzy miesiące, a później przejście na
kolejne trzy do centrum rehabilitacyjnego. Potem mieli wrócić do chorych w hospicjum. Jednak po trzech
miesiącach nikt nie chciał stąd odchodzić. Ci, którzy wytrzymali trzy
miesiące, mieli prawdziwe powołanie do pracy przy ciężko chorych
ludziach. Jeśli ktoś nie miał tego powołania, nie wytrzymywał nawet
jednego miesiąca w pracy – wspomina prezes fundacji.
– Dla mnie największym przeżyciem jest spędzanie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy z pacjentami hospicjum. Do niektórych
nie przyjeżdżają bliscy, takie jest
już życie. Gdy człowiek jest już bardzo chory, to bywa, że rodzina się

od niego odwraca. Każdego roku,
w każde święta jest ktoś taki w hospicjum. Siedzę wówczas przy łóżku
i wspominamy dawne czasy, rozmawiamy najczęściej o tym, co jest
miłe i przyjemne w zwykłej, ludzkiej
codzienności. Te spotkania wigilijne
i wielkanocne są za każdym razem
dużą lekcją pokory dla mnie. Pokory
wobec życia i zdrowia. W hospicjum
mają miejsce także radosne chwile.
Czasem świętujemy wraz z rodziną chorego czyjeś urodziny, bądź
imieniny, zdmuchujemy świeczki
z tortu, oglądamy upominki. Jednak gdzieś, w głębi serca wciąż tkwi
poczucie, że trzeba łapać jeszcze to,
co w życiu najpiękniejsze, że czas
ucieka, że wszystko przemija. Zawsze ciężko jest rozstawać się na
zawsze zwłaszcza z kimś, kto swoją
barwną, ciepłą osobowością, ubogacał przez kilka tygodni codzienność w naszej placówce – mówi Stanisław Kogut.
Biskup Wiktor Skworc przy okazji rozpoczęcia działalności hospicjum zwracał uwagę na to, że na
wielu Polakach duże wrażenie zrobiło spotkanie papieża Jana Pawła
II w gdańskiej bazylice mariackiej
z ludźmi chorymi. Papież nauczał
wówczas słowami: „Kiedy ktokolwiek z was, drodzy Bracia i Siostry,
gdziekolwiek na tej polskiej ziemi
jest wezwany ludzkim cierpieniem,
niech przypomni sobie to wydarzenie z Ewangelii (por. Mt 8,5–13).
Chrystus mówi do setnika: Przyjdę
i uzdrowię go. Nieraz onieśmiela nas
to, że nie możemy uzdrowić, że nie
możemy nic pomóc. Przezwyciężajmy to onieśmielenie. Ważne jest,
żeby przyjść. Żeby być przy człowieku cierpiącym. Może nawet bardziej
jeszcze niż uzdrowienia potrzebuje
on człowieka, ludzkiego serca, ludzkiej solidarności.” Słowa te Jan Paweł II wypowiedział w Gdańsku, 12
czerwca 1987 roku, podczas trzeciej
pielgrzymki do ojczyzny.
Dziś hospicjum w Stróżach jest
dla wielu ludzi, którzy odwiedzili tę placówkę, symbolem. Jest to
symbol z jednej strony ostatniego
ziemskiego domu, w którym łączą
się takie nadrzędne wartości jak życie, walka ze słabościami, w końcu
przemijanie i godne przechodzenie z życia do życia. Z drugiej strony, placówka w Stróżach jest także
symbolem możliwości człowieka,
który jeśli tylko chce, może doprowadzić do wybudowania ośrodka służącego wielu innym ludziom.
(PORT)
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Wszystko co najważniejsze znajdziesz na: www.sacz.in
Karnet nie tylko kulturalny
r 4 SIERPNIA (CZWARTEK) r NOWY SĄCZ,

X godz. 10, Sala Kameralna MOK, projekcja filmu pt.”Jak wytresować smoka” w ramach akcji „ Bezpieczne wakacje 2011”; r
SATRY SĄCZ, X godz. 16, Centrum OPOKA im.
Jana Pawła II, seminarium naukowe: „Antropologia, Etyka i Polityka. Myśl Karola Wojtyły – Jana Pawła II”; r RYTRO, X godz. 19,
Karczma Nad Potokiem, czwartkowe biesiady z występami kapel regionalnych;
r 5 SIERPNIA (PIĄTEK): r SATRY SĄCZ,
X godz. 9, Centrum OPOKA im. Jana Pawła II,
seminarium naukowe: „Kultura współczesna
w perspektywie różnych nauk” ;
r 6 SIERPNIA (SOBOTA) r NOWY SĄCZ,
X godz. 12.30, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3,
otwarcie wystawy „Posłani z darem Ewangelii” 50–lecie posługi Misji Diecezji Tarnowskiej;
X godz. 10, Miasteczko Galicyjskie, Mozaika
Sądecka – impreza plenerowa poświęcona
mieszkańcom dawnej Sądecczyzny: Lachów,
Pogórzan, górali sądeckich oraz Łemków,

5 sierpnia godz. 19:00 - Deptak

ONE MAN ORKIESTRA
Kazimierz Górecki - koncert

Niemców galicyjskich, Żydów i Cyganów, organizowana w ramach projektu „Via Galicia”;
X godz. 17, Miasteczko Galicyjskie, plenerowa
wystawa fotograficzna „Mieszkańcy Galicji”
w ramach projektu pt. ”Via Galicia”. r SATRY SĄCZ, X godz. 17, Centrum OPOKA im. Jana
Pawła II, Dyskusja Panelowa podsumowująca
II Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Idee, Człowiek, Filozofia”;
Muszyna, Hotel Klimek, 17.30 „Tenisowy Koncert Gwiazd”, podczas którego wystąpi Kabaret „Rak”, Alosza Awdiejew, Olga Bończyk,
Michał Milowicz oraz Emilia Kos; r RYTRO,
X godz. 20, Hotel Perła Południa, wieczór taneczny pt. ”Taneczny zawrót głowy” z udziałem zespołu Royal Band;
r 7 SIERPNIA (NIEDZIELA) r KRYNICA
ZDRÓJ, X godz. 10, Sala Balowa Starego Domu
Zdrojowego, Otwarty turniej brydża sportowego o „Kryształowy Dzban Krynicy Zdroju”; r NOWY SĄCZ, X godz. 12, Miasteczko Galicyjskie, Mozaika Sądecka – impreza

6 sierpnia godz. 19:00 - Deptak
Twarze X-Factor

MICHAŁ SZPAK
7 sierpnia godz. 16:00 - Deptak

ZESPÓŁ SIÓDMA W NOCY
koncert bluesowy

7 sierpnia godz. 19:00 - Deptak
Twarze X-Factor

ADA SZULC
7 sierpnia godz. 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Hala lodowa MOSiR
Ślizgawki w środku lata
Wakacje z Biblioteką: od poniedziałku do piątku godz. 10.00-14.00 - gry i zabawy, zajęcia plastyczne,
wycieczki krajoznawcze po okolicy, wycieczki wyjazdowe, festyny, ogniska; tel. 18 471 22 03
Zajęcia wakacyjne w Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju: godz. 9.00-15.00 poniedziałek, środa, piątek:
zajęcia taneczne; wtorek, czwartek: zajęcia plastyczne; tel. 18 471 07 50

plenerowa poświęcona mieszkańcom dawnej Sądecczyzny.
r 9 SIERPNIA (WTOREK): r NOWY SĄCZ,
X godz. 18.30, sala kameralna MOK, Klub Miłośników Muzyki Progresywnej – koncert na
dużym ekranie– LIVE AID – July 13 1985r. –
One Concert – Two Continents: Wembley
Stadium London &JFK Stadium Philadelphia,
cz.2–145 min.; r R Y T R O , X godz.22, Hotel Perła Południa, Nocne Kino Letnie w hotelowym patio.

REPERTUAR KIN
5 SIERPNIA – 11 SIERPNIA 2011
KINO SOKÓŁ
KUBUŚ I PRZYJACIELE – premiera, USA, animowany/ familijny/musical/dubbing, 5 – 11
sierpnia g. 12:00, 13:20, 14:45, 16:10, 17:30;
KUNG FU PANDA 2 – 3D, USA, animacja/przygodowy/dubbing, 5 – 11 sierpnia g. 12:30,
16:20; AUTA 2 – 3D, USA 2011, 106’, animacja/przygodowy/dubbing, 5 – 11 sierpnia g.
14:20; HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
– 3D, USA/Wielka Brytania, fantasy/przygodowy, 5 – 11 sierpnia g. 18:15 (dubbing), 20:45
(wersja z napisami); FRYZJERKA – premiera,
Niemcy, komedia/dramat, 5 – 11 sierpnia g.
18:30, 20:15; PRAWDZIWA MIŁOŚĆ – premiera, Francja, sensacja/romans, 5 – 11 sierpnia
g. 18:45, 20:40;
8. WAKACYJNE PODRÓŻE FILMOWE
(5 – 11 SIERPNIA)
CO NAS KRĘCI, CO PODNIECA, USA 2009, 92’,
komedia obyczajowa; 5 – 7 sierpnia g. 15:30,
8 – 9 sierpnia g. 18:00, 10 – 11 sierpnia g.
20:30; BAZYL. CZŁOWIEK Z KULĄ W GŁOWIE,
Francja , komedia kryminalna, 5 – 7 sierpnia g. 18:00, 8 – 9 sierpnia g. 20:30, 10 – 11
sierpnia g. 15:30; TAMARA I MĘŻCZYŹNI, Wielka
Brytania, komedia, 5 – 7 sierpnia g. 20:30, 8
– 9 sierpnia g. 15:30, 10 – 11 sierpnia g. 18:00
KINO KROKUS
DRUHNY premiera, USA, komedia romantyczna, 5 – 11 sierpnia, g. 16:30, 18:45, 21:00

WARTO OBEJRZEĆ
„P R AW D Z I WA M I ŁO Ś Ć” Isabelle jest nauczycielką. Bruno jest włamywaczem. Zaczynają wierzyć, że razem mogą być szczęśliwi. Gdy okazuje się, że policja jest o krok
od złapania Bruna, ten ucieka, zabierając ze
sobą Isabelle. Ukrywają się w głębi lasu, gdzie
kochają się zawieszeni w czasie, usiłując
z całych sił trzymać się z dala od brutalności świata.

ROZDAJEMY BILETY DO KINA:
Specjalnie dla naszych Czytelników
mamy podwójne zaproszenie do kina
na film: „Prawdziwa miłość”. Aby
zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej redakcji i poprawnie odpowiedzieć na pytanie.
Jakie relacje prywatnie łączyły Gerarda Depardieu z odtwórcą roli Bruna,
Guillame Depardieu?

Siłacze w Stróżach
10 zawodników, w tym 3 Polaków:
Tomasz Kowal, Krzysztof Radzikowski,
Mateusz Baron, walczyć będzie o awans
do ścisłej, światowej czołówki siłaczy.
Już w najbliższą sobotę 6 sierpnia odbędą się eliminacje mistrzostw świata
Strong Man. Początek imprezy godz. 14,
Stadion Sportowy w Stróżach. Honorowy patronat nad imprezą objął senator
RP Stanisław Kogut.

Dziś w galerii przy ul. Jagiellońskiej 48, otwarcie wernisażu retrospektywnej wystawy malarstwa uświetniającej 45–lecie działalności twórczej Zofii Świdrak, której organizatorem
jest Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Początek imprezy
godz. 17. Wystawę można odwiedzać do 31 sierpnia.
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Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in

Sandecja wymienia trenerów

PZPN podjął decyzję o dyskwalifikacji piłkarzy, którzy w 2006 r.
brali udział w ustawianiu meczu
Cracovia – Zagłębie Lubin. W tym
gronie znaleźli się dwaj trenerzy
pracujący w Sandecji: Sławomir Olszewski (trener bramkarzy) i Piotr
Bania (II trener Sandecji). Obaj
w 2006 r. byli piłkarzami Cracovii. Olszewski został zdyskwalifikowany na 9, a Bania na 6 miesięcy.
Sandecja początkowo nie reagowała na informacje prasowe
w tej sprawie, podkreślając, że nie

otrzymała żadnego oficjalnego pisma
z PZPN. Jednak wspomnianym trenerom skończył się kontrakt i sądecki klub miał spory dylemat odnośnie
ewentualnego przedłużenia umowy.
– 31 lipca kończyły się roczne umowy trenerom Piotrowi Bani
(asystent Mariusza Kurasa) i Sławomirowi Olszewskiemu (szkoleniowiec bramkarzy) – poinformował Dariusz Grzyb, rzecznik prasowy
Sandecji. – Dzisiaj obradował Zarząd
Sandecji, który postanowił o nieprzedłużaniu kontraktów ze wspomnianymi trenerami. Od 2 sierpnia
obowiązki szkoleniowca bramkarzy
pełni Stanisław Bodziony. Nowego
asystenta wskaże Mariusz Kuras.
(JABU)

Zbozień w Bełchatowie

Damian Zbozień pochodzi z Łącka.
Przygodę z piłką nożną zaczynał
w miejscowym Zyndramie. Potem
trafił do drużyny juniorów Sandecji. Jego piłkarski talent doceniła
Legia Warszawa, która postanowiła
go pozyskać. W stolicy grał w Młodej Ekstraklasie (2007–2010). Półtora roku temu wrócił do I–ligowej Sandecji. W ubiegłym sezonie
był kluczowym zawodnikiem sądeczan, którzy wywalczyli 4. miejsce na zapleczu Ekstraklasy. Legia ponownie postanowiła dać mu
szansę. Do nadchodzącego sezonu
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Jeden z czołowych zawodników Sandecji Damian Zbozień, nie zdołał wywalczyć miejsca w kadrze Legii Warszawa. Będzie występował jednak
w innym klubie Ekstraklasy. Tuż
przed startem rozgrywek został wypożyczony do GKS Bełchatów.

przygotowywał się z Legią. Warszawianie ostatecznie zdecydowali
się wypożyczyć urodzonego w Limanowej piłkarza do Bełchatowa.
Zbozień ma 22 lata, występuje na
pozycji stopera.
(JABU)

Szczepański
znowu
poprowadzi
Orkana
Były piłkarz Sandecji Tomasz Szczepański w nadchodzącym sezonie będzie trenerem IV–ligowego Orkana
Szczyrzyc. To już drugie podejście sądeckiego szkoleniowca w tym klubie.
Szczepański po roku postanowił
wrócić do Szczyrzyca. Z Orkana
niespodziewanie odszedł w 2010
roku. Przez długi czas szczyrzyccy
działacze mieli do niego żal, że zostawił drużynę. Trener wybrał jednak trzecioligowy Poprad Muszyna. Pracował tam jednak tylko rok.
– Dzisiaj dopięliśmy wszystkie
formalności i Tomasz Szczepański
wraca do Orkana – poinformował
Antoni Kaleta, prezes szczyrzyckiego klubu. – Szykujemy się również
do pozyskania nowych zawodników. Jednak wcześniej musi w tej
sprawie wypowiedzieć się trener.
W ubiegłym sezonie szkoleniowcem szczyrzyczan był Arkadiusz Wyroba, który tydzień temu złożył niespodziewaną rezygnację.
(JABU)

Znany brazylijski piłkarz Cleber,
po zakończeniu kariery sportowej
próbuje swoich sił jako menadżer
piłkarski. Swoją współpracę zaoferował m.in. Sandecji i Limanovii.
Być może Brazylijczyk wróci także na boisko.
Cleber oferuje klubom pomoc w pozyskaniu nowych zawodników,
m.in. brazylijskich. W tej sprawie
był w Nowym Sączu. Pojawił się
również w Limanowej. Sandecję,
Limanovię i Wisłę Kraków, w której występował Cleber łączy Zbigniew Szubryt, sponsor wspomnianych klubów. Brazylijczyk otrzymał
w Limanowej zaskakującą propozycję powrotu na boisko na trzecioligowym froncie.
– Prowadzimy w tej sprawie
negocjacje – przyznał Zbigniew
Szubryt. Cleber to bardzo znany piłkarz jak na polskie warunki. Brazylijczyk ma 37 lat i jest
obrońcą. W Europie grał m.in.
w najwyższej klasie rozgrywkowej
w Portugalii (Belenenses i Victoria
Guimares), Polsce (Wisła Kraków)
oraz Rosji (Tieriek Grozny). Jeszcze
w ubiegłym sezonie występował
w Wiśle Kraków, która zdobyła mistrzostwo Polski (8 spotkań). Cleber zasłynął m.in. z pięknej bramki
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Z Sandecji odchodzą trenerzy, którym
zarzuca się korupcje, w czasie gdy
jeszcze byli piłkarzami. Klub nie przedłużył z nimi umów.

Cleber na
Sądecczyźnie

strzelonej słynnej Barcelonie (sezon 2008/2009). Wisła wygrała
wtedy 1–0. Do Ligi Mistrzów nie
awansowała, bo wcześniej Barcelona wygrała u siebie 4–0.
Swoją zawodniczą karierę ze
względu na poważną kontuzję zakończył pod koniec 2010 r. Teraz
jednak zastanawia się nad możliwością powrotu na boisko w niższej klasie rozgrywkowej. Cleber od
niedawna jest również menadżerem
piłkarskim i być może również pod
tym względem byłby przydatny dla
Limanovii.
Były piłkarz Wisły wziął już
udział w jednym z treningów Limanovii.
(JABU)
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OPRAWIAMY
OBRAZY:
olejne, akwarele, hafty,
grafiki, dyplomy, papirusy,
plakaty, fotografie, lustra

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:
farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia,
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)
tel: 018-444-13-23
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Na koniec tygodnia

Odwiedź portal: www.sacz.in

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Kaśka robi się niegrzeczna
N I E DY S K R E C J E . Co sława robi
z ludźmi? Pochodząca ze Starego Sącza Kasia Zielińska jest żywym
przykładem na to, że zmienia ich
diametralnie. Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że według przyjaciół
i współpracowników aktorki, delikatna woda sodowa uderzyła jej do głowy i stała się opryskliwa i wybredna.
Ostatnie dni pokazały natomiast, że
Zielińska nie potrafi już radzić sobie
z przegraną, a każdą krytykę przesadnie bierze sobie do serca.
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„Zielińska nie umie przegrywać”
– pisała prasa kolorowa po Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze. Aktorka najwyraźniej wierzyła
we własną wygraną, bo gorąco reklamowała swój występ na internetowym blogu i kokieteryjnie pisała:
„Trzymajcie kciuki! Duża trema…”.
Tymczasem laureatem festiwalu został Krzysztof Respondek, wygrywając Złoty Samowar i 50 tys. zł. Zielińska, gdy usłyszała werdykt jury,
pobladła i… pospiesznie uciekła ze
sceny, choć wszyscy inni przegrani artyści pozostali na niej, żeby zaśpiewać wraz z Respondkiem zwycięską piosenkę.
Wkrótce potem na blogu Kaśki
pojawił się wpis, którym chciała zapewne odbić piłeczkę po fali krytyki
dotyczącej tej niefortunnej ucieczki
oraz innych uszczypliwych komentarzy na temat jej kariery i życia osobistego, jakie przetoczyły się w mediach ogólnopolskich. Aktorka jasno
zasugerowała, że „prasa bulwarowa oraz pochodne jej portale internetowe” to niewiarygodne źródła

informacji, których świat kręci się
wokół „krwi, spermy i łez”. Co więcej, stała się wyjątkowo niechętna
rozmowom z wszelkimi dziennikarzami. Ci, którzy mieli przyjemność
w ostatnim czasie z nią rozmawiać,
określają ją nawet jako „niegrzeczną” i „gruboskórną”.
Ale na zachowanie aktorki narzekają także sąsiedzi, współpracownicy i znajomi Zielińskiej. Według nich
starosądczanka czuje się tak wielką
gwiazdą, że nie poznaje ich na ulicy, wpycha się do kolejek w sklepach, a na planie notorycznie robi
awantury.
Mimo tych pojawiających się
z coraz większą częstotliwością informacji, producenci programu telewizyjnego „Taniec z Gwiazdami”
wybrali ją jako jedną z uczestniczek
jesiennej edycji tego popularnego show. O wygraną konkurować
będzie między innymi z Michałem
Szpakiem, Kacprem Kuszewskim,
Weroniką Marczuk, Sebastianem
Karpielem–Bułecką i Jagną Marczułajtis. Partnerem Zielińskiej będzie
Rafał Maserak.
W najbliższych dniach rozstrzygnąć się ma natomiast, czy Zielińska
poprowadzi nowy show TVP 2 „Voice of Poland”. O posadę konkuruje
z Agnieszką Szulim, Magdaleną Mielcarz, Agnieszką Włodarczyk i Alicją
Bachledą–Curuś. Jak donoszą serwisy internetowe, Zielińska na tle koleżanek na razie wypada całkiem nieźle. Szanse, i to podobno spore, aby
sprzątnąć Zielińskiej robotę sprzed
nosa ma jedynie Włodarczyk.
(TASS)
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