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CHŁOPIEC Z SĄCZA MISTRZEM USA
Michał Smoleń jest mistrzem USA seniorów w kajakarstwie górskim. 
Reprezentuje USA w światowej klasy zawodach, z nadzieją na start 
w Igrzyskach Olimpijskich 2012 w Londynie. W Polsce niemal nikt nie 
wie o jego sukcesach. Dlatego jego udział w Olimpiadzie stoi pod znakiem 
zapytania, bo kadra niewiele pomaga mu w zdobyciu amerykańskiego 
obywatelstwa, a Polska nie wiadomo, czy zechce go powołać. J Str. 15
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Tydzień w kalendarzu

11  S IERPNIA  ( 1943)  w odwe-
cie za atak partyzantów na patrol 
niemiecki i zabicie wachmistrza 
żandarmerii, Niemcy rozstrzelali 
w Młodowie 10 zakładników.

12 S IERPNIA  ( 1866)  nowa 
ustawa samorządowa regulowa-
ła ustrój gmin i ich działalność 
w Galicji. Ustawa uzależnia-
ła skład liczbowy rady miej-
skiej od ilości uprawnionych do 
głosowania.

13 S IERPNIA  ( 1889)  Stani-
sław Wyspiański znalazł na stry-
chu kościoła w Krużlowej XV–
wieczny posąg Matki Boskiej, 
znany jako Madonna z Krużlowej. 
Obecnie jest on własnością Mu-
zeum Narodowego w Krakowie.

14 S IERPNIA  ( 1892)  w są-
deckiej dzielnicy Wólki utwo-
rzony został Ogród Jordanowski, 
tzw. „Jordanówka”. Inicjatorem 
jej powstania był nauczyciel An-
toni Kowalski.

15 S IERPNIA  ( 1937)  w No-
wym Sączu podczas obchodów 
Święta Czynu Chłopskiego od-
czytano rezolucję, która nawo-
ływała do tygodniowego straj-
ku chłopskiego. Tego samego 
dnia chłopi przerwali komunika-
cję telefoniczną na linii Łukowica 
– Stary Sącz.

16 S IERPNIA  (2000)  Andrzej 
Chronowski został powołany 
przez premiera Jerzego Buzka na 
stanowisko ministra skarbu. Za-
jął on miejsce odwołanego Emila 
Wąsacza. 27 lutego 2001 Chro-
nowski podał się do dymisji.

17  S IERPNIA  ( 1562)  Rada 
Miasta Nowego Sącza zawar-
ła umowę w sprawie budowy ra-
tusza z muratorem włoskim 
Lodovico.

Daj się 
złowić 
w sieć: 
www.sacz.in

Szanowny 
Pan Redaktor 
Krzysztof Jurkowski,

Wreszcie Pan w swoim arty-
kule „Podzielniki dzielą loka-
torów” poruszył temat proble-
mów z opłatami za ogrzewanie 
na osiedlu Milenium. Ja też, po-
dobnie jak Pan Andrzej Szarek, 
czuję się oszukana znaczną do-
płatą. Jednakże argumenty po-
dane jako uzasadnienie tego 
faktu jeszcze bardziej mnie 
przerażają.

Jak to jest, że ponoszę – i we-
dług pani Marioli Wójcik będę 
ponosić – nawet jeszcze więk-
sze koszty ogrzewania mo-
jego mieszkania, ponieważ 
mam nienormalnych sąsia-
dów, którzy wolą zaduch i wil-
goć, żeby „zarobić” na zimnych 
kaloryferach. 

Czy tak się może dziać 
w normalnym pań-
stwie? A gdzie nadzór budow-
lany? Przecież nieogrzewanie 
pomieszczeń prowadzić może 
do ich dekapitalizacji. A za-
tem szykuje nam się w przy-
szłości mieszkanie w slamsach? 
Czy nie powinno się pomyśleć 
o rozwiązaniach, które zapew-
nią równomierne ogrzewanie 
naszych mieszkań w naszym 
klimacie? Czy tym brudasom 
(wiem, co mówię) i amato-
rom „nadpłat” pozwolimy się 
wyzyskiwać i terroryzować? 
Mam nadzieję, że mój głos bę-
dzie jednym z wielu. I mam na-
dzieję, że nadejdzie czas na 
dobre zmiany. Dla zwykłych lo-
katorów, którzy w zimne dni 
po prostu włączają w mieszka-
niach ogrzewanie. 

Łączę pozdrowienia
(nazwisko i adres do 

wiadomości redakcji)

Czytelnicy piszą do DTS

Wszystkie osoby, chcące złożyć wiceprezydentowi 
życzenia urodzinowe, mogą to zrobić osobiście 
lub wpisując je na portalu sacz.in. DTS pragnie 
zaś życzyć Panu Prezydentowi Gwiżdżowi dużo 
zdrowia i dystansu do medialnych doniesień.

DTS przy tym był…
W środę wiceprezydent Jerzy Gwiżdż niespodziewanie wygłosił 
w ratuszu przemówienie z okazji swoich 57. urodzin:
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– Z okazji urodzin nie życzę sobie żadnych złośliwości ze strony mediów.

– Nie życzę sobie również podszczypywania mnie przez polityczną konkurencję.

– Nie życzę sobie, by 
krytykowano moje 
pomysły i inicjatywy.

– Życzę sobie natomiast, 
by Nowy Sącz był takim 
potężnym miastem.

– No i żeby rycerzyka spod zamku wpisano na listę światowego dziedzictwa kultury.
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KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

BIURO OBS UGI KLIENTA

ul.Tarnowska 120
33-300 Nowy S cz
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

Corocznie w grudniu w ród naszych Klientów 
LOSUJEMY NAGROD  - TELEWIZOR 42”

R E K L A M A

NOWO 
OTWARTA 
STACJA 
PALIW
+48 602 355 221

ZATANKUJ NAJTA SZY 
OLEJ NAP DOWY 
W NOWYM S CZU

BAZA NOX-POL UL. JANA PAW A II

od 30 lipca 
do 13 sierpnia 

2011 r
Z KUPONEM 
0,10 z  TANIEJ

Czytaj 
nas 

też na 
portalu: 
www.

sacz.in

Wydarzenia

Z  POL ICJ I .  Na Jeziorze Rożnowskim 
utonęła 70–letnia mieszkanka Tar-
nowa. Jak twierdzą żeglujący, przy-
czyną wywrócenie się kajaku, na któ-
rym płynęła, mogły być fale wywołane 
przez motorówki i skutery wodne.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 
6 sierpnia, ok. godz. 15. 70–let-
nia mieszkanka Tarnowa płynęła 
w okolicy Gródka–Koszarki ka-
jakiem, który nagle wywrócił się. 
Na brzeg wyciągnęły ją przypad-
kowe osoby. Nieprzytomna, była 
przez nie reanimowana do przy-
jazdu karetki pogotowia. Nieste-
ty, lekarz stwierdził jej zgon.

– Kajak może przewrócić się 
tylko, gdy rozbujają go duże fale. 
W sobotę wiatr nie był na tyle 
mocny, żeby do tego stopnia 

wzburzyć jezioro, ale w okoli-
cy Koszarki pływało kilkanaście 
motorówek i skuterów wodnych. 
Przy dużych prędkościach powo-
dują one tworzenie się napraw-
dę sporych rozmiarów fal, które 
mogą przewrócić kajak – mówi 
pan Tomasz (nazwisko do wiado-
mości redakcji), żeglarz z wielo-
letnim doświadczeniem.

– Możliwe jest też, że do wy-
padku doszło, ponieważ ta pani 
popełniła jakiś błąd, ale z całą 
pewnością woda w okolicy Ko-
szarki była wczoraj wyjątkowo 
rozfalowana – relacjonował nam 
w niedzielę pan Stanisław z War-
szawy, który przyjechał nad Je-
zioro Rożnowskie na wypoczynek.

Faktycznie, między Gródkiem 
nad Dunajcem a Koszarką, czyli 

w pobliżu miejsca, w którym wy-
wrócił się kajak 70–latki, znajdu-
je się oznaczona żółtymi bojami 
strefa ciszy. Nie mogą poruszać się 
po niej łodzie motorowe i skutery, 
ale to właśnie jej granica jest celem 
wielu motorowodniaków pływa-
jących po Jeziorze Rożnowskim.

Policja, ustalająca przyczyny 
tragicznego wypadku prawdopo-
dobnie zbada i ten wątek.

– W toczącym się postępowa-
niu będą brane pod uwagę wszyst-
kie okoliczności, które mogły przy-
czynić się do wypadku, – zapewnia 
sierż. Justyna Basiaga z Komendy 
Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

 (TASS)

Więcej czytaj także na portalu 
sacz.in

NASZA INTERWENCJA.  Kilkunastu 
mężczyzn notorycznie wyłudza od prze-
chodniów pieniądze na alkohol. Pro-
ceder rozkwita na reprezentacyjnym 
deptaku ulicy Jagiellońskiej i w okoli-
cach ulicy Kazimierza Wielkiego. Proszą 
o drobne sumy na jedzenie lub po pro-
stu chcą bilon o konkretnym nominale.

– Czasami zaczepiają klientów 
w sklepie, ale tak nachalnie, że aż 
wstyd. Straż Miejska przyjedzie raz 
czy dwa, a później znowu to samo. 
Co, zamkną ich? A mandat z czego 
zapłacą? No to zgarniają ich tutaj, 
a wysadzają po drugiej stronie Plant 
albo na Wólkach – mówi pracownica 
jednego ze sklepów.

– Zaczepiają klientów pod pa-
rasolkami. Przeważnie są spokoj-
ni, jest tylko taki jeden agresyw-
ny, ale jak ich pogonimy, to dają 
spokój na jakiś czas – skarży się 
kelnerka w pobliskiej restauracji.
Niedawno wdrożyli sprytną metodę 
zdobywania drobnych. Kopiują fil-
mową zabawę w „dobrego” i „złego”, 
z tym że już nie policjanta. Wybiera-
ją samotną ofiarę, którą ten „dobry” 
prosi o konkretną sumę (zwykle jest 
to „złotóweczka”). W czasie rozmo-
wy ten „zły”, zaczyna wołać jakie-
goś „Mariana”, sprawiając wrażenie 
wrogich zamiarów wobec zaczepio-
nej osoby, która przestraszona płaci.

Służby porządkowe twierdzą, że 
od kilku lat starają się ograniczyć zja-
wisko żebractwa, ale bezskutecznie. 

– Monitoring nie obejmu-
je wszystkich miejsc, gdzie oni się 
grupują, bo kamer mamy tyle, ile 

mamy. A nawet jak widzimy, że 
do kogoś podchodzą, to nie wie-
my, o czym mówią, a ja muszę mieć 
świadka, żeby interweniować. Ina-
czej jest, gdy na przykład piją alkohol 
– mówi Dariusz Górski, komendant 
Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Jego podwładnym pokazaliśmy 
zdjęcie mężczyzny, który żebrząc, 
jest – jak to określiła cytowana kel-
nerka – „agresywny”. Stwierdzi-
li, że ten człowiek nie jest im jeszcze 
znany, choć nasi rozmówcy z Ja-
giellońskiej i Kazimierza Wielkie-
go jednogłośnie i bez zastanowienia 
wskazywali go, jako najbardziej do-
kuczliwego. (KF)

PS. Tym tekstem, zamieszczonym rów-
nież na portalu sacz.in, zmobilizowali-
śmy Straż Miejską do walki z nachalnymi 
pijanymi mężczyznami przesiadującymi 
na ulicy Jagiellońskiej i Kazimierza Wiel-
kiego. Patrol strażników wylegitymo-
wał człowieka, którego cytowane przez 
nas osoby określały jako „agresywnego”. 
Spożywał on alkohol w miejscu publicz-
nym i nachalnie zaczepiał przechodniów. 
Teraz sprawą zajmie się policja. Zostaną jej 
przekazane materiały zebrane przez nas 
i Straż Miejską.

POL ITYKA.  Kazimierz Sas będzie 
otwierać listę wyborczą Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej w Nowym Są-
czu – zdecydował w piątek Zarząd 
Krajowy SLD. Józef Oleksy nie przy-
jął propozycji bycia liderem. Były 
premier miał czas do 5 sierpnia, by 
zdecydować, czy chce być jedynką 
SLD w okręgu nowosądeckim. 

– Mam ogromny szacunek do Jó-
zefa Oleksego, nie tylko dlate-
go, że jest sądeczaninem. To wy-
bitna postać polskiej polityki. 

Decyzja należała do niego i par-
tii. Ja przyjmuję ją z szacunkiem 
– mówił portalowi sacz.in, tuż po 
posiedzeniu Zarządu, Kazimierz 
Sas, który, tak jak pierwotnie za-
kładano, otworzy listę wyborczą 
SLD w Nowym Sączu. – Pierwsze 
miejsce to na pewno promocja, 
zrobię wszystko, by nie zawieść 
wyborców i partii – deklaruje.
Kolejnym na liście wyborczej SLD 
jest Rafał Kukla z Gorlic, któ-
ry w wyborach samorządowych 
ubiegał się o fotel burmistrza. 

O mandat posła walczy także Bo-
żena Kiemystowicz, prezes sto-
warzyszenia Europa Donna w No-
wym Sączu, która od wielu lat 
działa na rzecz kobiet, w tym moc-
no aktywizując je do udziału rów-
nież w życiu politycznym. Na liście 
znalazło się także nazwisko byłe-
go posła z Gorlic Jana Knapika oraz 
sądeczanki Grażyny Cempy. Sze-
fem sztabu SLD w sądeckim okrę-
gu będzie Paweł Badura, dyrektor 
MOSiR w Nowym Sączu.

(KAMP)

Sas liderem, Badura szefem sztabu

Motorowodniacy odpowiedzialni 
za utonięcie?

Piją i żebrzą w centrum 
Nowego Sącza
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JEDYNE
w Nowym S czu 

USG genetyczne ci y 
z certy  katem FMF 

(Fetal Medicine Foundation)

Program diagnostyki 
prenatalnej 

USG+ test PAPP-A
USG 4D

Nowy S cz 
ul. Lwowska 20
(wej cie od ul. Wa owej)

REJESTRACJA:

tel. 18 442 36 87

www.diagmed.info.pl

rabatu na badania odp atne pobrane 
w nowym Punkcie Pobra  w Nowym S czu 
ul. ó kiewskiego 10 
(przychodnia NZOZ Remedium)10%

PIERWSZE ZDJ CIE 
TWOJEGO DZIECKA W 4D
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Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in

KONKURS DTS.  Tenis zaczęła tre-
nować, gdy miała 5 lat. Gra też w siat-
kówkę i… szachy, jeździ na nartach, 
snowboardzie i rolkach. Sport to jed-
nak nie jedyne zajęcie Katarzyny Gadzi-
ny, naszej kolejnej kandydatki do tytułu 
Dobra Twarz Sądecczyzny. Konkurs or-
ganizujemy wraz z krakowską agencją 
Rores Models.

Kasia uczęszcza do Gimnazjum nr 2 
w Nowym Sączu. Z dumą podkre-
śla, że jej szkoła kultywuje trady-
cje i uczy patriotyzmu. Kandydatka 
może pochwalić się licznymi suk-
cesami na polu sportowym, a ściślej 
mówiąc na korcie. W tenisa gra bo-
wiem od 5. roku życia. Co roku wy-
grywa szkolny turniej tenisowy, na 
Słowacji w ostatnich zawodach rów-
nież zdobyła pierwsze miejsce. Wyso-
kie wyniki osiąga również w biegach 
przełajowych czy w siatkówce. Jeździ 
na nartach, snowboardzie, rolkach. 
Prócz sprawności fizycznej rozwi-
ja się też intelektualnie. Corocznie 
za dobre wyniki w nauce i za udział 
w licznych konkursach otrzymuje 
nagrodę dyrektora szkoły. Zdobyła 
również pierwsze miejsce w konkur-
sie recytatorskim i ortograficznym.

Kolejnymi pasjami Kasi są taniec 
i śpiew. Należy do grupy tańca no-
woczesnego. W wolnych chwilach 
wstępuje do biblioteki, by wypoży-
czyć komiksy. Gra w szachy. O mło-
dzieży z Sądecczyzny wypowiada się 
raczej pozytywnie. Zwraca uwagę na 
otwartość młodych ludzi i chęć na-
wiązywania nowych znajomości. Nie 
toleruje natomiast agresji i wulgar-
ności. Wzburzyła ją wiadomość, że 

ktoś zniszczył dopiero co postawio-
ny plac zabaw pod ratuszem. 

Akceptuje polityków, dla których 
ważne jest dobro Polski. Gdyby zo-
stała prezydentem, chciałaby dać 
szansę ludziom zdolnym i mądrym, 
którzy z uwagi na to, że pochodzą 
z ubogich rodzin, nie mają szansy 
się wybić w świecie, w którym rzą-
dzi tylko pieniądz. (URO)

Nie toleruję agresji

ULUBIONE: potrawa - ryż z owocami 
i bitą śmietaną; napój - sok poma-
rańczowy; sportowiec - Mariusz Pu-
dzianowski;  polityk - Jarosław Ka-
czyński; aktor - Andrzej Młynarczyk; 
pisarz (poeta) - Adam Mickiewicz; 
piosenkarz - Piotr Kupicha; książ-
ka – „Zmierzch”; film – „Unicestwie-
nie”; samochód – lamborghini; kraj 
– Norwegia; miasto - Nowy Sącz; au-
torytet moralny – mama.

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 udzia-
łu 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!

SPOŁECZEŃSTWO. Trzydzieści trzy 
rodziny otrzymały w sobotę klucze 
do mieszkań komunalnych w nowych 
blokach wybudowanych przy ul. 29. 
Listopada. Sądeckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, które jest 
właścicielem budynków, oddało rów-
nież komplety kluczy do 111 mieszkań 
własnościowych.

Budowa bloków z częścią rekreacyj-
ną, pełną infrastrukturą, placami 
zabaw i boiskiem ze sztuczną na-
wierzchnią trwała blisko dwa lata. 
Jak podaje prezes zarządu STBS An-
drzej Kita, koszt inwestycji zamknął 
się kwotą 20 mln zł. Inwestycję czę-
ściowo pokryło miasto. Władze No-
wego Sącza przekazały także teren 
pod nowo wybudowane bloki. We-
dług wiceprezydenta miasta Jerzego 
Gwiżdża ten wydatek był konieczny, 
a także wyjątkowo korzystny dla lu-
dzi, którzy otrzymali dziś klucze.

– Cieszy mnie, że te pięk-
ne budynki są teraz własnością 

wyłącznie ich mieszkańców 
– mówi wiceprezydent.

Słów zadowolenia nie kryli tak-
że mieszkańcy bloku 18 H. 

– Wcześniej mieszkaliśmy w dom-
ku, który wynajmowaliśmy, a teraz 
nareszcie możemy powiedzieć, że je-
steśmy na swoim – cieszył się Tomasz 
Lewiński, na którego czekało miesz-
kanie w pierwszej klatce budynku.

Ojciec Józef Birecki, pro-
boszcz parafii kolejowej, poświę-
cił budynek.

– Dzionek mamy piękny, ściany 
proste i budynek cudowny. Chciał-
bym życzyć wszystkim mieszkań-
com, aby to osiedle stało się dla 
nich prawdziwym domem – powie-
dział jezuita.

Władze miasta już zapowiadają, 
że w przyszłym roku ruszy budo-
wa kolejnego bloku na osiedlu Bło-
nia, w którym 14 lokali będą stano-
wić mieszkania komunalne. (DI)

Zobacz również na portalu sacz.in

Nie bądźmy 
małostkowi
Na długo wyczekiwany urlop nad Bał-
tykiem wyjeżdżałem z duszą na ra-
mieniu. Kolejarze właśnie kończyli 
strajk ostrzegawczy, bo nikt nie chciał 
z nimi jeździć. No cóż, „podłość ludz-
ka nie ma granic”, jak mawiała boha-
terka komedii „Wyjście awaryjne”. Ale 
nic to, bo do akcji protestacyjnej, tyle, 
że na „zakopiance” sposobiły się pie-
lęgniarki. Pomyślałem, że jak się inne 
branże rozłożą na torach i autostra-
dach, to nad morze zajedziemy pod 
sam koniec turnusu. Na szczęście je-
dynym spowalniaczem były nasadzo-
ne gęsto niczym drzewa w młodniku 
gminne fotoradary. A trzeba wiedzieć, 
iż niektóre z miejscowości uczyni-
ły z tego biznesu prawdziwą żyłę zło-
ta, a nawet główną gałąź swoich do-
chodów. Na ten przykład malutka 
Rzeczenica chwali się w necie, że tyl-
ko w ubiegłym roku nałożyła manda-
ty za okrągły milion złociszy (co pole-
camy refleksji sądeckim włodarzom). 
Oczywiście prócz cudeniek techniki, 
rolę klasycznych lejców pełniły dziury, 
pęknięcia i pofałdowania, słowem to, 
co od zawsze jest mocną stroną kra-
jobrazu polskich szos. Niektórzy ad-
ministratorzy w trosce o kierowców, 
oznaczali je bądź to odpowiednimi 
znakami, bądź to specjalną widocz-
ną z daleka obwódką wykonaną far-
bą fluorescencyjną. Co ciekawe, wiele 
z tych dróg, przed którymi przestrze-
gano użytkowników, znajdowało się 
w o niebo lepszym stanie, niż nasze 
rodzime, gdzie o żadnych znakach na-
wet się nikomu nie śniło. Na pociesze-
nie dorzucę jedno. Rację mają ci, któ-
rzy lubią porównywać Nowy Sącz do 
Wrocławia. W jednym jesteśmy nie-
mal identyczni. Przez Wrocław (z A2 
na Poznań) jedzie się dokładnie tyle 
samo, co z Biegonic w stronę Krako-
wa. I nie czepiajmy się, iż jesteśmy ja-
kieś 10 razy mniejsi od stolicy Dolnego 
Śląska. Wszak życie nieraz już pokaza-
ło, że mniejszy może i więcej i dłużej. 
I tylko bez skojarzeń proszę. (JARO)

SMS 144 rodziny na swoim
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ZAPRASZAMY  DO  WSPÓ PRACY!

Ma opolski O rodek Ruchu Drogowego w Nowym S czu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy S cz
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, kwali  kacja wst pna, uzupe niaj ca, 
przyspieszona, ADR, „za punkty karne”.

j  W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI  BADANIA 
dla kierowców, operatorów suwnic, operatorów sprz tu ci kiego,

j  ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY LEKARZY OKULISTÓW. 
Nowoczesna Pracownia Psychologiczna oferuje wykonywanie bada  
zmierzchowych i wra liwo ci na o lepianie. Zapraszamy na badanie 
widzenia stereoskopowego. Profesjonalny sprz t gwarantuje wysoki 
poziom wiadczonych us ug.

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

R E K L A M A

www.sacz.in – klikaj i czytaj

Informacje

SENSACJA ORNITOLOGICZNA. 
Kilka dni temu na wałach Dunajca 
w Nowym Sączu zamieszkał bocian 
czarny. I choć ten gatunek z natu-
ry należy do płochliwych, on niewie-
le sobie robi z powszechnego zainte-
resowania spacerowiczów i spokojnie 
prezentuje im swoje wdzięki.

Bociek nie stroni od towarzy-
stwa ludzi. Ze stoickim spo-
kojem pozuje do zdjęć. Nie 
przeszkadzają mu nawet przejeżdża-
jące kilka metrów od niego quady.
– Obserwuje się, że bociany czarne 
coraz częściej pojawiają się w śro-
dowiskach związanych z ludźmi, 
bo tam o wiele łatwiej jest im zna-
leźć pożywienie. Może być tak, że 
i ten osobnik jest nauczony, że lu-
dzie nie zrobią mu krzywdy. Ale, 
oczywiście, możliwym jest też, że 
ten ptak jest chory lub na tyle mło-
dy, że się nie boi tak, jak pta-
ki już dorosłe – mówi Kazimierz 
Walasz z Małopolskiego Towarzy-
stwa Ornitologicznego. Zaintere-
sowany nietypowym zjawiskiem, 
postanowił przyjechać do No-
wego Sącza i sprawdzić, dlacze-
go ptak zachowuje się inaczej niż 
mają to w zwyczaju czarne bociany. 
– Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby 
bocian czarny żerował w mieście, 

tym bardziej w tak ruchliwym 
miejscu. To ewenement – mówił 
następnego dnia o nowym miesz-
kańcu wałów Dunajca.

Według niego, bocian najpraw-
dopodobniej niedawno opuścił 
gniazdo rodziców i przyleciał pro-
sto do Nowego Sącza. To tutaj bę-
dzie gromadził siły do wylotu do 
ciepłych krajów.

– Nie ma co liczyć, że wróci tu-
taj po zimie w okresie lęgowym. 
Gniazdo uwije gdzie indziej. Ale je-
śli nikt nie będzie go tutaj straszył 
i zakłócał jego spokoju, są spore 
szanse, że przyleci, gdy odchowa 
swoje młode i wtedy znowu będzie 
tutaj żerował – dodaje ornitolog.

Bocian czarny jest gatunkiem 
niezwykle rzadkim i objętym ści-
słą ochroną. W Polsce występu-
je tylko ok. 1200 osobników, z cze-
go znaczna część zamieszkuje lasy 
w terenach górskich, oczywiście 
w pobliżu rzek, strumieni lub sta-
wów. Inaczej niż bociany białe, któ-
re zwykle budują swoje gniazda na 
kominach, w bezpośrednim są-
siedztwie ludzi, bociany czarne wy-
bierają raczej drzewa liściaste, od-
dalone od człowieka.

(TASS)

więcej na www.sacz.in

INTERWENCJA.  Sądeczanin Wa-
cław Jamróz od 6 lat próbuje prze-
konać władze miasta, by podjęto 
uchwałę w sprawie obniżenia do 70 
lat wieku uprawnionych do bezpłat-
nych przejazdów liniami MPK. – Ulgi 
dla innych oznaczają większy koszt 
poniesiony przez pozostałych podat-
ników – uważa wiceprezydent miasta 
Jerzy Gwiżdż. 

Jamróz przegrał już wiele bitew, ale 
w walce o bezpłatne przejazdy dla 
osób, które mają już 70 lat, nie za-
mierza się poddać. Uważa, że Nowy 
Sącz znajduje się na niechlubnej li-
ście miejscowości, które taką ulgę 
gwarantują dopiero po ukończe-
niu 75. roku życia. W większości 
polskich miast 70–latkowie jeżdżą 
za darmo. – Są i takie, w których 
i od 65 lat można jeździć bezpłat-
nie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek 
– wylicza nam, pytając: Dlacze-
go inaczej niż w innych miastach 
traktuje się starych ludzi w Kró-
lewskim Grodzie – Nowy Sącz? 
Czujemy się dyskryminowani. 

Pan Wacław ukończył już 75 lat. 
Może jeździć za darmo i mógłby za-
niechać starań o ulgi dla innych. 
– Ale ja nie robię tego dla siebie. Na 
szczęście czuję się dobrze, jeżdżę 
nawet samochodem, ale gros mo-
ich znajomych nie radzi sobie tak 
dobrze. Przy skromnych emery-
turach nie stać ich na wydanie ok. 
2 zł na przejazd. To dla nich boche-
nek chleba. Znam ludzi, którzy od 
kilku lat nie widzieli rynku, bo nie 
mogą sobie pozwolić na taki wy-
datek – mówi. 

Dodaje także, że dla 70–latka 
samo wejście do autobusu wiąże 
się z ogromnym trudem i stresem. 
– W tym wieku nie jest się już tak 
sprawnym i fizycznie, i psychicz-
nie. Jak babcia, która w jednej ręce 
trzyma zakupy, w drugiej laskę, 

ma jeszcze kasować bilet, czy iść po 
niego do kierowcy? – pyta.

Sprawą próbował zainteresować 
polityków. Może liczyć na poparcie 
senatora Stanisława Koguta, któ-
ry już w 2008 r. apelował do pre-
zydenta Ryszarda Nowaka o wpro-
wadzenie bezpłatnych przejazdów 
dla 70–latków. 

– Wówczas otrzymałem odpo-
wiedź odmowną. Jeśli jest taka po-
trzeba społeczna, nadal będę in-
terweniował i bezpłatne bilety się 
znajdą – mówi DTS senator Kogut. 
– Na sprawę trzeba spojrzeć od 
strony ludzkiej. Emeryt liczy każdy 
grosz, nie stać go często na wyku-
pienie lekarstw, więc nie pozwoli 
sobie na dodatkowy wydatek, by 
dojechać gdziekolwiek autobusem. 

Jerzy Gwiżdż patrzy na sprawę 
z punktu widzenia ekonomiczne-
go. – Faworyzowanie jednej gru-
py, oznacza odebranie innym. Dla-
czego ulgi mają być od 70 lat, a nie 
na przykład 60? Znam 60–latków, 
którzy są sprawni jak 75–latkowie, 
i 75–latków, mogących pochwalić 
się zdrowiem 60–latka. Nowy Sącz 
nie ma bezpłatnych biletów dla 70–
latków, ale proponuje inne ulgi, 
których nie mają pozostałe miasta 

i to również należy wziąć pod uwa-
gę – mówi wiceprezydent. 

Nie przekreśla jednak spra-
wy. Dodaje, że jeśli MPK, wystą-
pi z wnioskiem o obniżenie wie-
ku uprawniającego do bezpłatnych 
biletów i przedstawi przekonujące 
argumenty, Rada Miasta podejmie 
stosowną uchwałę. 

– Z mojego punktu widzenia, nie 
byłoby to rozsądne działanie i moc-
no uderzyłoby w finanse miasta. 
Przy obecnej sytuacji gospodarczej 
Polski to znaczny problem – mówi 
Andrzej Górski, prezes MPK w No-
wym Sączu. Dodaje, że pan Wacław 
nie jest jedyną osobą, która już w tej 
sprawie interweniowała u niego. 
Zaznacza jednak, że konsekwencją 
ulg dla osób, które ukończyły 70 lat, 
byłby prawdopodobnie wzrost cen 
biletów dla pozostałych pasażerów 
autobusów. 

– Może więc zacząć obniżanie 
progu wieku uprawniającego do 
bezpłatnych przejazdów co roku 
o rok. Jeśli władze wcieliłyby to 
w życie sześć lat temu, kiedy po 
raz pierwszy poruszyłem sprawę, 
dziś 70–latkowie jeździliby za dar-
mo – mówi Wacław Jamróz. 

(KG)

70–latkowie czują się dyskryminowani

FO
T.

 (K
G)

Czarny bocian nad Dunajcem

Wacław Jamróz przegrał już wiele bitew, ale w walce o bezpłatne 
przejazdy dla osób, które mają już 70 lat, nie zamierza się poddać
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Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Antidotum
Sp. z o.o. Nowy S cz, ul. Broniewskiego 3

wiadczy us ugi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w ramach umowy z NFZ
tel. 18 441 55 85 lub 441 56 76

–  11 LEKARZY: RODZINNI, PEDIATRZY, 
INTERNI CI

– GABINET ZABIEGOWY
– PUNKT SZCZEPIE
–  PROGRAM PROFILAKTYCZNY

chorób uk adu kr enia

Ponadto wiadczy us ugi 
komercyjne w zakresie:

– LOGOPEDII
– LARYNGOLOGII
– PSYCHOLOGII
– DERMATOLOGII
– DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH 
   porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

PRZYCHODNIA 
jest nowocze nie wyposa ona, 
dogodny dojazd, parking, winda

oferuje mo liwo  fototerapii
skutecznej w leczeniu:

–  USZCZYCY
– ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY
– BIELACTWA
– LISZAJU P ASKIEGO
– innych chorób skóry

Zabiegi odbywaj  si  w obszernej 
kabinie wyposa onej 
w lampy UVA i UVB.

Istnieje równie  mo liwo  
PUVA–terapii (fotochemioterapii)

Rejestracja na miejscu 
oraz telefonicznie:
tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ.

Zapraszamy

Poradnia 
dermatologiczna

R E K L A M A

www.sacz.in – zamów reklamę na portalu: 18 544 64 40, 18 544 64 41

GOŚCINNY NOWY SĄCZ. 
W naszym cyklu dzisiaj 
rozmowa z Włochem 
ANDREĄ ANNUNZIATĄ.

- Od jak dawna mieszkasz w Nowym 
Sączu?

- Na stałe od sześciu i pół roku. 
Sprowadziłem się tutaj z powodu 
żony, Ewy. Poznałem ją we Wło-
szech piętnaście lat temu, gdzie pra-
cowała w barze. Zakochałem się i po 
długich zabiegach z mojej strony po-
braliśmy się. Urodziła się nam tam 
dwójka dzieci - Diego i Jessica. Po 
kilku latach trzeba było podjąć osta-
teczną decyzję, który kraj wybrać na 
miejsce stałego zamieszkania. Zbie-
gło się to akurat w czasie z wprowa-
dzeniem euro we Włoszech. Sytuacja 
ekonomiczna znacznie się tam pogor-
szyła – wyraźnie wzrosły ceny przy 
nie zmienionych zarobkach. Perspek-
tywa zamieszkania w zmieniającej się 
Polsce była wtedy bardzo obiecująca. 
- Jakie były twoje pierwsze wrażenia po 
przyjeździe do Nowego Sącza?

- Pierwszy raz przyjechałem tu-
taj dwanaście lat temu. Wtedy to 
była katastrofa - nie było nic, żad-
nych większych sklepów czy su-
permarketów typu Real lub Euro-
pa. Nie mogłem się przyzwyczaić do 
polskiej kuchni – jest dla mnie zbyt 
tłusta, a w tutejszych sklepach nie 
mogłem kupić żywności, do któ-
rej byłem przyzwyczajony. Więc na 

początku nie jadłem tu prawie nic – 
tylko słodycze. 
- Z którego regionu Włoch pochodzisz?

- Z San Giuseppe Vesuviano nie-
daleko Neapolu – pod samym Wezu-
wiuszem. To był pierwszy okręg we 
Włoszech, który dwadzieścia pięć 
lat temu przyjął z otwartymi rękami 
dużą ilość Polaków. Nasze miejscowe 
władze były wam bardzo przychylne.
- Gdzie pracowałeś we Włoszech?

- W fabryce Alfa Romeo, które się 
później stało częścią Fiata.
- Ilu Włochów mieszka w Nowym Sączu?

- Znam sześciu- siedmiu: Sycylij-
czyk, mediolańczyk, trzech neapoli-
tańczyków. Dwóch jest emerytami, 
jeden fryzjerem.

- Jakie są według ciebie największe róż-
nice między Włochami a Polską?

- Mentalność jest największą róż-
nicą - inaczej podchodzimy do róż-
nych rzeczy, inaczej załatwiamy 
sprawy. Na przykład we Włoszech 
matka dla syna jest prawdziwą świę-
tością. Więź między matką a synem 
jest szczególnie silna. 
- Co twoja rodzina i znajomi we Włoszech 
mówią na to, że zamieszkałeś w Polsce?

- We Włoszech ciągle jeszcze funk-
cjonuje stereotyp biednej Polski, po-
chodzący z czasów komunizmu. 
Włosi często mi nie wierzą, gdy mó-
wię im, że w Polsce się żyje dostatnio, 
dobrze. Nie ma barykad wokół do-
mów, murów, nie ma strachu przed 

kradzieżami. We Włoszech jest ina-
czej – dużo murów, zabezpieczeń, 
ludność jest inna, różnorodna – wie-
lu imigrantów Albańczyków, Maro-
kańczyków, Tunezyjczyków. 
- Czym się u nas zajmujesz?

- Jestem na rencie – nie mogę pra-
cować. Pomagam mojej żonie pro-
wadzić sklep z modą włoską przy 
Plantach. Pięć, sześć lat temu było 
dobrze, ale obecnie handluje się co-
raz ciężej. Po części jest to wyni-
kiem kryzysu, a po części mentalno-
ści klientów. We Włoszech tego typu 
handel jest w większości oparty na 
stałych klientach, którzy są wier-
ni przez lata. Tutaj mamy głównie 
klientów z ulicy. Ponadto w Nowym 
Sączu jest dużo ciucholandów. U nas 
podobne sklepy nazywały się „nego-
zio americano”. Pamiętam je z czasów 
dzieciństwa, jak jeszcze Amerykanie 
przysyłali paczki z darami do Włoch. 
One niszczą normalny handel ubra-
niami. We Włoszech podobna sytu-
acja byłaby nie do pomyślenia. Istnie-
ją kongregacje kupieckie, które dbają 
o interesy swoich członków i nie do-
puściłyby do tego. 
- Gotujesz w domu?

- Tak: spaghetti carbonarra, 
gnocchi, a moją specjalnością są frutti 
di mare, najlepiej, jak mi się uda przy-
wieźć je prosto z Włoch – palce lizać. 
Na co dzień jadamy w domu po wło-
sku, ponieważ również żona, miesz-
kając kilka lat we Włoszech, nauczy-
ła się doskonale gotować po naszemu.

- Lubisz piłkę nożną?
- Trochę oglądam, ale nie jestem 

zapalonym kibicem. Kibicuję Napoli. 
- To dlatego syn ma na imię Die-
go – na pamiątkę występów Maradony 
w Neapolu?

- Wcale nie – dlatego, że mi się to 
imię podobało i było krótkie. Wy-
obraź sobie wołać na chłopaka Mas-
similiano – nie doczekałbym się, żeby 
przyszedł. 
- Chodzisz na mecze Sandecji?

- Chodziłem na mecze juniorów, 
kiedy grał tam Diego. Zafudowali-
śmy wtedy nawet koszulki drużynie. 
- Czym się zajmujesz w czasie wolnym?

- Domem, ogrodem, sam wy-
konałem wszystkie prace wykoń-
czeniowe wewnątrz – kupiliśmy 
go w stanie surowym. Robię ozdo-
by z kamienia do ogrodu – moja 
ostatnia praca to Słońce Neapo-
lu (widoczna na zdjęciu – przyp. 
red). Lubię również wszelkie prace 
w ogrodzie. Wszystkiego nauczyłem 
się tutaj – we Włoszech mieszkałem 
w bloku i nie miałem o nich zielo-
nego pojęcia. 
- Jak często jeździsz do Włoch?

- Co miesiąc, dwa miesiące. Nowy 
Sącz jest pięknym miastem, ale na 
pierwszym miejscu u mnie zawsze 
będzie Neapol. Kiedy jestem w Ne-
apolu, brakuje mi Nowego Sącza, kie-
dy jestem w Nowym Sączu, braku-
je mi Neapolu.

Rozmowa i tłumaczenie z języka włoskiego 
- PIOTR GRZEŚKÓW

Słońce Neapolu
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Jak żyć z psem pod jednym dachem 
bez konfliktów, bez konieczności wy-
dawania bezsensownych komend 
– tego uczy swoich kursantów sąde-
czanka Adriana Mirecka.

Szkolenie psów nie jest jej zawodem. 
To jej pasja, którą zaraziła się od swo-
jej przyjaciółki Magdaleny Łęczyc-
kiej, behawiorystki. Obie studiowa-
ły zootechnikę w UP we Wrocławiu 
i razem też mieszkały. Pewnego dnia 
Magda przyprowadziła do ich miesz-
kania owczarka belgijskiego.

– Oboje byli moimi najlepszy-
mi nauczycielami. Miło było pa-
trzeć, jak rodzi się między nimi 
więź, prawdziwa przyjaźń – opo-
wiada Ada. – Sama zaczęłam zgłę-
biać temat szkolenia psów, psiej 
psychologii, i teraz tę wiedzę sta-
ram się przekazać osobom, które się 
do mnie zwracają o pomoc. 

Jak przekonuje trenerka, by żyć 
w harmonii z psem, pod jednym da-
chem, trzeba poznać potrzeby zwie-
rzęcia. Pracuje więc z czworonogami 
w oparciu o podstawowy termin zoo-
techniczny welfare, czyli dobrostan. 

– W wieloletniej dyskusji nad 
dobrostanem zwierząt ważny jest 
aspekt etyczny, co związane jest 
ze wzrastającą wrażliwością spo-
łeczeństw na ból i cierpienie. Żeby 
pies wykazywał objawy stanu do-
brobytu, nie może czuć żadnego 
dyskomfortu, ani fizycznego, ani 
psychicznego – przekonuje szkole-
niowiec. – Należy więc zapewnić 
mu komfortowe warunki. Począw-
szy od prawidłowego żywienia, po 
poznanie jego mowy ciała. Nasze-
mu czworonogowi musimy dostar-
czyć odpowiednie składniki odżyw-
cze, w przeciwnym razie, jeśli coś 
leży na żołądku, pies nie chce z nami 
współpracować. 

Niezrozumienie psich potrzeb 
przez właściciela, to podłoże kon-
fliktów między człowiekiem a zwie-
rzęciem. Pracę ze swoimi kursantami 

Ada rozpoczyna więc od uczenia roz-
poznawania tych potrzeb, w myśl 
słów Edwarda Hoaglanda: „Aby wła-
ściwie nacieszyć się psem, nie wy-
starczy po prostu nauczyć go być 
prawie człowiekiem, chodzi o to, by 
otworzyć się na możliwość stania się 
po części psem”. 

– Pies jest niższy rangą w ewo-
lucji, więc on nas nie zrozumie, to 
my musimy zrozumieć jego – do-
daje Ada.

Na spacerze ze swoją suczką Mi-
ley, często obserwuje, jak właścicie-
le złoszczą się na swoich pupilów, gdy 
nie są na zawołanie przy nodze pana. 
Niejednokrotnie używają przemocy. 

Tymczasem pies wysyła tzw. sygna-
ły uspokajające, których nieznajo-
mość powoduje narastającą frustra-
cję właściciela. 

– Bo oto pies w końcu przychodzi 
do swego pana. I co się dzieje? Da-
lej jest karcony. Po kilkakrotnym ta-
kim zdarzeniu zaczyna mieć złe sko-
jarzenia. Kiedy właściciel wyciąga 
smycz, pies ucieka lub zaczyna wy-
syłać sygnały uspokajające. Pierw-
szym z nich jest odwrócenie głowy. 
Pies nie rozumie, dlaczego pan się 
wścieka, zaczyna więc spowalniać 
ruchy, idzie do niego z przygaszoną 
miną. Tu najczęściej rodzi się kolej-
ne nieporozumienia, bo właściciel 

odczytuje to jako złośliwość. Dla-
tego pierwsze lekcje z kursantami 
poświęcam na naukę znaków poro-
zumiewawczych – mówi trenerka. 

Czasem ta wiedza wystarczy, by 
nawiązać dobre relacje z psem. Nie 
jest do tego potrzebna nauka ko-
mend, pies bowiem lepiej zrozu-
mie nasze sygnały optyczne. Ko-
lejny etap szkolenia zależy już od 
właściciela i tego, co chce osiągnąć 
z czworonogiem. 

– Zajmuję się szkoleniem tylko 
w oparciu o metody pozytywnego 
wzmocnienia. Nie używam żadnych 
środków przymusu: kolczatek, dła-
wików. Mój pies robi coś dla mnie, 
bo tego chce, a nie dlatego, że jest do 
tego zmuszany – mówi. 

Przekonuje, że dzięki tej meto-
dzie, da się wyrugować wszelkie złe 
zachowania psa, które właściciele 
sami je w czworonogu wypracowa-
li. Obala przy tym mity, że na przy-
kład skłonność do agresji idzie w pa-
rze z rasą.

– Niektórzy zwalają winę na 
uwarunkowania genetyczne psa. 
Moim zdaniem agresję wywołują 
konkretne czynniki środowiskowe 
i je należy rozpoznać, by móc wy-
pracować z psem właściwe zacho-
wanie. Bo mały york potrafi pokazać 
ząbki, gdy ktoś zajmie jego miejsce 
na kanapie, nie dlatego, że jest yor-
kiem, ale dlatego, że pan pozwalał 
mu siedzieć na kanapie, i pies uznał 
to za swoje terytorium. Taka nie-
konsekwencja właścicieli to kolejne 
podłoże konfliktów, które wyzwa-
la w psie tzw. agresję kontrolującą. 
Musimy pamiętać, że to my usta-
lamy zasady w domu, nie zwierzę. 

Zdaniem trenerki problem agresji, 
to problem behawioralny. To cecha 

– owszem dziedziczona, ale w dużej 
mierze kształtowana przez środowi-
sko. Szkolenie psa ze skłonnością do 
agresji, rozpoczyna więc od rozpo-
znania, co ją wywołuje.

– Spotkałam się z przypadkami, 
że pies reagował agresywnie tyl-
ko na mężczyzn, albo tylko na czar-
ne psy, białe już nie. Ogromnie mnie 
ciekawi, co siedzi w umyśle psa, że 
tak się zachowuje… Jedno jest pewne 
– agresja bierze się ze złych skojarzeń 
i do nich trzeba dotrzeć – mówi Ada. 

Jak stwierdza, za bardzo lubi pra-
cować z psami, by mogła się tylko 
temu poświęcić. 

– Taka praca niesie ryzyko szyb-
kiego wypalenia zawodowego. Ko-
cham to robić, nie udźwignęła-
bym ciężaru porażek. Właściciele 
są różni, jedni w pełni zaangażują 
się w szkolenie, inni oczekują ode 
mnie, że podam psu magiczną piguł-
kę i już będzie zachowywał się tak, 
jak chcemy. Ja nie wyszkolę im psa, 
mogę jedynie ich poinstruować, jak 
oni mają to robić, bo to oni żyją z tym 
czworonogiem. Tylko od właścicieli 
zależy, czy osiągną zamierzony cel. 
Wielu niestety ma słomiany zapał, 
a ja, nie widząc efektów swojej pra-
cy, szybko bym się wypaliła. 

Na co dzień Adriana pracuje więc 
w Sądeckim Bartniku w Stróżach, 
gdzie zajmuje się pszczołami.

KATARZYNA GAJDOSZ

Poleć ten adres znajomym: www.sacz.in

Pasje
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O K N A  –  D R Z W I 
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 tel. 18 443 69 98
 ul.Ciećkiewicza 7, tel. 18 449 08 60
Krynica ul. Kościuszki 56, tel. 18 471 31 13
Gorlice ul. Bardiowska 5, tel. 18 353 52 61
 ul. Michalusa 26, tel. 18 545 00 45
Bobowa Centrum Handlowe  tel.18 354 61 20
Limanowa ul. Zygmunta Augusta 12, tel. 18 337 01 57
 ul. Piłsudskiego 7, tel. 337 26 55

PODR CZNIKI

U YWANE
i NOWE

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

5procent rabatu

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

OGLOSZENIE DROBNE

:: wwwwwwwwwwwwww

R E K L A M A

Stań się psem

Mój pies robi coś dla mnie, bo tego chce, a nie dlatego, że jest do tego 
zmuszany FOT. (KG)
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Sztuka

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

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA

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

G A B I N E T Y
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa 
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny, 
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny, 
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieci cy, 
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

P R A C O W N I E
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA 
(leczenie kr gos upa i stawów)
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczy , 
plam, przebarwie , znamion, kurzajek, zmarszczek)
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nad erki, naczynia
ANALITYKA OGÓLNA

Prac Mariusza Burdka nie ogląda 
się zza szyby. Jego zdaniem rzeź-
ba ma oddziaływać na wszyst-
kie zmysły, dlatego trzeba ją do-
tknąć, poczuć, a nawet się w niej 
zanurzyć. Ekstrawaganckimi re-
alizacjami chłopak z Wilkowi-
ska nie bez kompleksów wchodzi 
w artystyczny świat.

Stół
Podstawowy sprzęt domowy, 

ale też przedmiot symboliczny, 
wokół którego toczy się codzien-
ne życie, synonim domu, koja-
rzony z ciepłem, rodziną. W pra-
cy Mariusza stół jest zimny, jego 
nakrycie wykonane jest z alumi-
niowej blachy, a zamontowana 
instalacja chłodząca sprawia, że 
rzeźba zamiast ciepłem domo-
wego ogniska poraża mroźnym 
chłodem.

Modlitewnik to u młodego 
artysty ogromny bęben–pozy-
tywka z wytłoczonymi punkta-
mi – tekstem Dekalogu w alfa-
becie Braille’a. Do tego cylindra 
można wejść, zasunąć ruchome 
drzwi, poczuć ciemność, tajem-
nicę, namacalnie dotknąć Biblii, 
ale też, ponieważ bęben się krę-
ci, iść do przodu lub się cofać, 
błądzić, wśród towarzyszącym 
temu podążaniu przypadkowych 
dźwięków.

Delikatny
Pochodzi z podlimanowskiego 

Wilkowiska w gminie Jodłownik. 

Rocznik 1985. W dzieciństwie lu-
bił bawić się w warsztacie sto-
larskim dziadka. Coś tam sobie 
strugał, rzeźbił. Później wybrał 
Liceum Plastyczne im. Kenara 
w Zakopanem, klasę snycerską. 
Miał zdawać na Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie, ale trafił 
na ASP w Gdańsku. Z wyróżnie-
niem ukończył wydział rzeźby. 
Mieszka w Gdańsku. Ma zostać 
na uczelni jako asystent. Utrzy-
muje się ze sztuki. Bierze udział 
w konkursach, jak choćby na po-
mnik papieża na Westerplatte czy 
pomnik Zbigniewa Religi.

– Człowiek z małej miejsco-
wości rzucony w wielki świat 
artystyczny czuje się… mały. 
Z pewnością nie mam takiej siły 
przebicia, pewności siebie, jak 
niektórzy koledzy – przyznaje. 

Ma mocny uścisk dłoni, wy-
robiony pewnie od trzymania 
dłuta, i ciepły, trochę nieśmia-
ły uśmiech. O swoich pracach 
mówi… jakby rzeźbił w słowie.

Pamiętnik
Z wykształcenia jest rzeźbia-

rzem i oczywiście potrafi wyko-
nać portret, realistyczną postać. 
Teraz na przykład pracuje nad za-
mówieniem – naturalnej wielko-
ści siedzącą babcią, którą wyku-
wa w granicie. Motywuje go już 
sam materiał, bo lubi rzeczy, któ-
re stawiają opór. Nie jest mu też 
obca ceramika czy rysunek, cze-
go przykładem jest choćby mo-
numentalny 7,5–metrowy obraz 
„Rodzina”. Mimo że z konieczno-
ści podejmuje się prac może przy-
pominających rzemiosło, woli 

prawdziwe działania artystycz-
ne, rzeźbiarskie instalacje, które 
prowokują do myślenia i poszuki-
wania. Trudno zdefiniować, skąd 
czerpie oryginalne pomysły. To 
„coś” po prostu w nim jest.

– Inspiruje mnie to, co mnie 
spotyka. Rzeźba jest rodzajem 
mojego pamiętnika, w niej za-
pisuję swoje emocje, lęki. Sta-
ram się, by to, co mówię poprzez 
swoje prace, było czytelne, ale 
nie dosłowne – tłumaczy.

Dotyk
Jego prace powstają trochę dla 

samego aktu tworzenia. Są prze-
strzenne, nieraz monumentalne, 
więc trudno je wyeksponować 
w galerii czy na wystawach. Cięż-
ko też znaleźć na nie nabywców. 
To go jednak nie zraża.

– Zawsze raziło mnie, że eks-
ponatów muzealnych nie można 
nawet musnąć. A przecież zmysł 
dotyku jest jednym z najistotniej-
szych w doznawaniu świata. Dla-
tego chcę, by moje prace można 
było poczuć wszystkimi zmysła-
mi, by reagowały z otoczeniem, 
zaczepiały przechodnia. Dzięki 
temu są one dotykane przez czło-
wieka, ale też… dotykają człowie-
ka. Interesuje mnie gra z odbiorcą 
myślącym. Ważniejsze dla mnie 
jest, żeby rzeźba zadała pytanie 
niż udzieliła odpowiedzi. Dlatego 
zawsze szukam rozwiązań, które 
intrygują, drażnią, zmuszają do 
poszukiwań. Nie lubię sugero-
wać interpretacji, tym samym ją 
ograniczać. Rzeźba ma być swe-
go rodzaju rebusem.

JOLANTA BUGAJSKA

Rzeźba jak rebus
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FIATA 

seicento van 
kupię 

607 03 79 25Zg oszenia tel. 667 667 911

W Nowym S czu - przy drodze wylotowej

zdecydowanie kupi  dzia k
o pow. min. 0,5 ha z dobrym dojazdem (tir)
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Podróże nie tylko wakacyjne

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

ROZMOWA z ANDRZEJEM 
KULIGIEM – profesorem 
Politechniki Warszawskiej, 
z zamiłowania 
podróżnikiem

– Wrócił Pan z podróży do Australii i No-
wej Zelandii. Po wcześniejszych wypra-
wach, m.in. w Andy, do Afryki (Tanzania, 
Uganda, Maroko), Peru, Islandii, to kolej-
na wyprawa Pana Profesora w ostatnich 
latach. Skąd ta fascynacja podróżami?

– Najkrócej mógłbym odpowie-
dzieć słowami Leonardo da Vinci: 
„Cóż zmusza cię, człowieku, abyś 
opuścił własne schronienie w mie-
ście, porzucił krewnych i przyjaciół 
i udał się w wędrówkę poprzez góry 
i doliny? Cóż, jeśli nie przyrodzone 
piękno świata”. Szerzej należałoby 
szukać „korzeni” moich fascynacji 
w dzieciństwie, kiedy w latach 60. 
ubiegłego stulecia mieszkałem jesz-
cze w rodzinnej Limanowej. Wy-
cieczki w Beskidy i Tatry, zwiedzanie 
ciekawych miejsc, np. Kopalni Soli 
w Wieliczce, Zamku Lubomirskich 
i Potockich w Łańcucie (z kolekcją 
pojazdów konnych), Wojewódzkiego 
Parku Kultury i Wypoczynku w Cho-
rzowie (m.in. ze Śląskim Ogrodem 
Zoologicznym oraz pierwszym i naj-
większym planetarium w Polsce), 
a także literatura (m.in. książki Al-
freda Szklarskiego, Aliny i Czesława 
Centkiewiczów) rozbudziły moją cie-
kawość świata. W owym czasie o po-
dróżach po całej Polsce mogłem jedy-
nie marzyć. Dlatego zainteresowanie 
ojczystym krajem narastało w okre-
sie nauki w technikum w Marcinko-
wicach oraz podczas studiów w Po-
litechnice Warszawskiej. W latach 
80. przyszedł czas głównie na pracę 
zawodową i związane z nią wyjaz-
dy w „teren” oraz życie rodzinne. 
Większy program rodzinnego zwie-
dzania Polski zrealizowałem dopie-
ro w latach 90. Poznaliśmy wtedy 
liczne interesujące miejsca położo-
ne prawie we wszystkich regionach 
kraju (przyroda, skanseny, zam-
ki, muzea itd.). I znowu było miej-
sce na marzenia, m.in. o wyprawie 
na Kilimandżaro czy podróży naj-
dłuższą linią kolejową na świecie 
– koleją transsyberyjską. Inspiracją 
do egzotycznych wypraw było tak-
że przypadkowe spotkanie, przed 
laty, z podróżnikiem Markiem Ka-
mińskim i Jaśkiem Melą. Obecnie 
mam możliwość realizować plany 

wielkich wypraw. W dalszym ciągu 
są one fascynujące.
– Dlaczego?

– Dlaczego? …bo fantastyczna 
przyroda i zachodzące w niej proce-
sy, bo ciekawi ludzie, bo interesująca 
historia. Ja się wciąż uczę świata i sie-
bie. Zawodowo zajmuję się ochroną 
środowiska, dlatego, nawiasem mó-
wiąc, niektóre nowe informacje wy-
korzystuję podczas zajęć ze studen-
tami, np. w przedmiocie „Ochrona 
powierzchni ziemi”. Przyczyny de-
gradacji gleb, zarówno te naturalne, 
jak i antropogeniczne (powodowane 
przez człowieka), w różnych regio-
nach świata są jednak trochę różne. 
W tym roku prowadziłem zajęcia dla 
studentów m.in. z Tanzanii, Nigerii 
i Chin – dla nich ta wiedza jest bar-
dzo ważna, a równocześnie przeka-
zana jest w wiarygodny, bo nie tyl-
ko książkowy, sposób. Przykładowo, 
w marcu bieżącego roku w Austra-
lii miałem okazję obejrzeć (bo cho-
dzić po nich nie wolno), położone 
ok. 25 km od słynnej skały Uluru (Ay-
ers Rock), monolity skalne Kata Tju-
ta (Mount Olga), przedstawione na 
okładce „Encyclopedia of Soil Scien-
ce”. Uluru – Kata Tjuta tworzą park 
narodowy, wpisany na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO. Moje po-
dróże to także aktywny wypoczy-
nek, bo zawsze staram się wyznaczyć 

sobie cel „sportowy” – w Nowej Ze-
landii był nim 20–kilometrowy trek-
king w malowniczym wulkanicz-
nym regionie Tongariro, a w Australii 
była nim Góra Kościuszki, góra nie-
wielka, która jednak dała nam tro-
chę „w kość” z uwagi na niekorzyst-
na pogodę – deszcz, grad i wichurę.
– Pierwsze skojarzenia z Australią to 
kangury, „misie” koala, opera w Syd-
ney i Wielka Rafa Koralowa. Te skojarze-
nia pokrywają się z tym, co Pan Profe-
sor zobaczył?

– Te skojarzenia z Australią są bar-
dzo trafne. Wszystko miałem okazję 
zobaczyć z bliska, jedynie rafę kora-
lową wschodniego wybrzeża Austra-
lii obejrzałem w oceanarium, ale sko-
jarzenia mogą być różne. Mnie szósty 
kontynent kojarzy się także z pusty-
niami, Górą Kościuszki, krokodyla-
mi (pamiętny telewizyjny „Powrót do 
Edenu”) i hodowlą owiec oraz Abo-
rygenami i przygodami Tomka Wil-
mowskiego. W związku z wyprawą 
na antypody, po czterdziestu latach, 
z przyjemnością przeczytałem ko-
lejny raz książkę pt. „Tomek w kra-
inie kangurów”, zwłaszcza, że rów-
nież „kręciliśmy” się m.in. po stanie 
Nowa Południowa Walia.
– Marek Tomalik – podróżnik i dzien-
nikarz, twierdzi, że Australia to kraj 
wszechobecnych kontrastów, nieprze-
widywalnej przyrody, wzbudzającej 

jednocześnie podziw i lęk, współistnie-
nie żywiołów i pejzaży, których nie znaj-
dziemy gdzie indziej. To chyba trafne 
określenia?

– Uważam za trafne. Nie chciał-
bym jednak „recenzować” M. To-
malika, pasjonata i znawcy Austra-
lii, do której jeździ systematycznie 
od 1989 roku i dla którego ten kon-
tynent to jego „miejsce na ziemi”. 
Zgadzam się z tą opinią, ponieważ 
sam doświadczyłem „nieprzewidy-
walności przyrody” w postaci gwał-
townych opadów deszczu i burz w … 
pustynnym „Czerwonym Środku 
Australii”, które spowodowały, że 
musieliśmy pokonać dodatkową 
okrężną drogę długości ok. 150 km, 
kierując się na słynną Stuart High-
way, gdyż szosa, którą chcieliśmy 
się udać z Kings Canyon w Watar-
rka National Park do Alice Spring, 
była w interiorze dla samochodów 
terenowych nieprzejezdna. Rów-
nież w Polsce z takimi problemami, 
zwłaszcza w ostatnich latach, mamy 
sporo doświadczeń. Mnie stwier-
dzenie M. Tomalika bardzo „pasu-
je” także do innego „wyspiarskie-
go” państwa – Islandii.
– Nowa Zelandia z kolei to dla przecięt-
nego zjadacza chleba przede wszyst-
kim wiecznie zielone lasy podzwrotni-
kowe. Ale to chyba bardzo uogólnione 
skojarzenie?

– Tak, lasy podzwrotniko-
we w Nowej Zelandii wypromo-
wał chyba tolkienowski Władca 
Pierścieni. Działalność człowie-
ka spowodowała ograniczenie po-
wierzchni leśnych do 27 procent 
powierzchni kraju (w Polsce ok. 
30 proc.). Lasy zostały wyparte 
przez łąki i rozległe pastwiska oraz 
uprawy zbóż. Natomiast w rze-
czywistości wielka Nowa Zelan-
dia to mała Islandia, ale zielona. 
Ten odległy dla nas kraj zachwy-
ca niewysokimi wulkaniczny-
mi górami, lodowcami, fiordami 
oraz gejzerami, gorącymi błotny-
mi źródłami, fumarolami siarko-
wymi i źródłami geotermalnymi. 
Miasto Rotorua, położone w po-
bliżu wulkanu Tarawera, uważa-
ne jest za nowozelandzką stolicę 
zjawisk geotermalnych.
– Jeśli ktoś miałby do wyboru wyprawę 
do Australii albo Nowej Zelandii, to które 
miejsce Pan Profesor bardziej by polecał?

– Trudne pytanie. Oczywiście, 
wyprawa na antypody to podróż 
daleka. Stąd też, po pierwsze, trze-
ba zarezerwować sobie trochę wię-
cej czasu niż na tygodniowe wczasy 
nad Adriatykiem. Po drugie, war-
to określić precyzyjnie, co chce się 
zobaczyć. Na wszystko nie wystar-
czy nawet kilkumiesięczna wypra-
wa. Członkowie wyprawy, w któ-
rej uczestniczyłem w marcu br. 
doszli do wniosku, że na antypody 
nie lata się często i wybrali wariant 
„dwa w jednym”. I to się udało, 
głównie dzięki precyzyjnym pla-
nom Leszka Cichego i … samolo-
tom (w sumie wykorzystaliśmy 10 
połączeń lotniczych). Uważam, że 
Australia jest bardziej różnorodna 
niż Nowa Zelandia, ale byłoby mi 
trudno wskazać wyraźne prefe-
rencje. Tak jak nie byłbym w stanie 
wskazać preferencji np. dla Grecji 
i Hiszpanii. Mimo wszystko są to 
jednak różne doświadczenia, cho-
ciaż w obu przypadkach biorę pod 
uwagę tylko przyrodnicze atrak-
cje. Na koniec chciałbym też do-
dać, że wyprawa do Australii i na 
Nową Zelandię nie miała nic z tra-
perskiej wędrówki – są to bardzo 
dobrze zorganizowane kraje o eu-
ropejskiej kulturze i doskonałej in-
frastrukturze. Czytelnikom „DTS” 
życzę śmiałych decyzji podróżni-
czych i wspaniałych wrażeń z wy-
praw, np. na antypody.

Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA

Uczę się świata i siebie

Kres wspinaczki na krawędź czynnego wulkanu Mt Ruapehu, co w języku maoryskim znaczy Wybuchające Jezioro 
(2797 m n.p.m.) - pod warstwą chmur kłębiastych zielona Nowa Zelandia (na przedzie A.K., trzeci L. Cichy) 
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Opinie

L 
ato tego roku 
mamy fatalne. Są 
tacy, którzy winą 
za ten stan rze-
czy obarczają efekt 
cieplarniany, są 

i tacy, dla których jest oczywi-
ste, że odpowiedzialny jest Do-
nald Tusk. Tak czy inaczej – ból 
głowy. Nawet gdyby od dzisiaj 
pogoda się ustabilizowała, na-
stały piękne, słoneczne dni i już 
tak by zostało do końca sierp-
nia, to reputacja tego lata nie-
wiele by się poprawiła. Najbar-
dziej daje się ona we znaki tym, 
którzy doświadczają wątpliwej 
przyjemności mieszkania w te-
renach zalewowych albo osuwi-
skowych. Współczujemy im, so-
lidaryzujemy się, ale niewiele 
możemy im pomóc. Osobną ka-
tegorią doświadczoną przez nie-
łaskawą aurę jest młodzież, któ-
ra zamiast ładować akumulatory 
przed kolejnym rokiem szkol-
nym, korzystać ze słońca, ślęczy 
przed monitorem komputera, 
przeżuwając papkę informacyj-
ną, ewentualnie „gadugadu-
jąc”. „W czasie deszczu dzieci 
się nudzą” – mawiał klasyk Je-
remi Przybora, a jak wiadomo 
nuda to rzecz straszna, bo popy-
cha znudzonych do zajęć nieroz-
tropnych. Mam przeświadczenie 
graniczące z pewnością, że wła-
śnie w tej chwili gros młodych 
ludzi siedzi na Onecie i zgłębia 
wiedzę pozorną. Jaką? Wystar-
czy spojrzeć na tytuły: Imponu-
jące piersi Anny Muchy, Marta 
Krupa w sexy szortach, umię-
śnione ciało w bikini Cameron 
Diaz, gorąca latynoska otwar-
cie o nastoletniej ciąży. Z ca-
łym szacunkiem (i podziwem) 
dla biustu Muchy, ale tę infor-
mację trudno uznać za news, 
który do naszej wiedzy o świe-
cie wniesie coś wartościowego. 
Jako człek trochę naiwny pró-
bowałem przed wakacjami prze-
konywać, żeby w razie niepo-
gody czytać książki, lektury, bo 

to się przyda, zwłaszcza wte-
dy, gdy wrzesień ruszy z kopyta, 
a dni do matury będą coraz bar-
dziej nerwowo odliczane. Naiw-
ny jestem także dlatego, że sam 
mam wątpliwość, czy pierś falu-
jąca Izabeli Łęckiej (to ta z „Lal-
ki”!) może wytrzymać konku-
rencję z obfitością organizmu 
Muchy. Tym trudniej przekonać 
młodego czytelnika, że Izabe-
la była sexy, zwłaszcza, że była 
zapięta po samą szyję, a może 
i wyżej. Dość żartów. Chcę wie-
rzyć, że to co tu nagadałem, jest 
tylko złośliwością starego zgre-
da, a młodzież mimo wszystko 
ma jakiś pomysł na permanentną 
niepogodę. Przykładów daleko 
szukać nie muszę. Oto mój syn, 
Piotr, wraz z dwoma przyjaciół-
mi pojechał do Wiednia w celach 
zarobkowo – turystycznych. 
Nie, nie będą zasuwać przy pra-
cach murarsko – ciesielskich, bo 
nie potrafią, będą koncertować. 
Jako grajkowie uliczni. I nie by-
łoby w tym nic nadzwyczajne-
go, gdyby nie to, na czym będą 
grać: na instrumentach wyko-
nanych z przemysłowych odpa-
dów. Skonstruował je student 
AGH Kamil Kędzierski (donosi-
ły o tym niektóre sądeckie me-
dia) i od razu stał się popularny, 
zwłaszcza na You Tube. Wie-
deń, miasto Straussów, Mozar-
ta i Beethovena, na pewno doce-
ni to artystyczne nowatorstwo. 
Z całym szacunkiem dla mu-
zycznych tradycji Austriaków, 
ale butlogitary czy butlobas-
su na pewno nie widzieli. Jeśli 
wszystko się uda, recyklingowo 
– muzyczne trio powędruje da-
lej, aż do Italii. Sam jestem cie-
kaw, co z tego wyniknie. Moje 
własne pomysły na niepogodę są 
nieco inne. Jako osobnika doj-
rzałego, pracującego i zarabiają-
cego, stać mnie na inne rozwią-
zania i jak tylko na horyzoncie 
pojawiają się nawałnice, deszcz, 
grad i pioruny, wieję w inne re-
jony świata. Za słońcem. Zdąży-
łem już nawiedzić Turcję, a wy-
bieram się jeszcze do Włoch. 
Może tam skrzyżują się na-
sze drogi. Póki co jest nietypo-
wa, ładna pogoda, kontempluję 
świat z nadzieją, że już tak zo-
stanie, a dobry nastrój potęguje 
fakt, że właśnie dzisiaj odwiedził 
mnie w domu Jan Kanty Pawluś-
kiewicz. Było miło i twórczo. Nie 
było mowy o nudzie.

L 
udzie starzy mówią, że 
starość się Panu Bogu nie 
udała. Ludzie starzy po-
wtarzają to jak mantrę, 
oczekując miesiącami na 
przyjęcie do lekarza spe-

cjalisty (niektórzy już pewnie się nie do-
czekają), stojąc w aptece i zastanawiając 
się, które lekarstwa wykupić, a z któ-
rymi może się wstrzymać do następ-
nej wypłaty emerytury itp., itd. Ludzie 
starzy są w błędzie, bo to nie wina Pana 
Boga, że żyjemy dłużej – ale postępu me-
dycznego (choć korzystanie z jego do-
brodziejstw bywa, jak już wspomniałam, 
utrudnione) i technicznego. A starość 
mają nieudaną też nie z winy Pana Boga, 
a wszechwładnego ZUS i polityków, któ-
rzy mocno główkują i nad moją eme-
ryturą. A z tego główkowania wynika 
tyle, że jak już przejdę w stan zasłużone-
go spoczynku, to niebawem czeka mnie 
stan wieczny, bo z głodowej pensji, nie 

da się żyć. Z analiz wynika, że emerytury 
dzisiejszych nastolatków (tu trochę so-
bie pochlebiam) będą o połowę niższe niż 
obecnie. Zarabiając, daj Bóg, ok.3,5 tys. 
zł dostanę może niewiele ponad 1000. 
I będę mówić, że starość się Panu Bogu 
nie udała, apelując do prezydenta mia-
sta Nowego Sącza o bezpłatne przejazdy 
autobusowe dla osób, takich jak ja, któ-
re ukończyły 70 lat. Na propagandowe 
hasło, że starość się Panu Bogu nie uda-
ła, będę próbować wyżebrać w MOPS 
miejsce w Domu Pomocy Społecznej, bo 
opłacanie mieszkania przewyższy koszt 
mojej emerytury.

Jeden z polityków pokroju dzisiejsze-
go senatora Stanisława Koguta wstawi się 
za mną, bo przecież na kwestie darmo-
wych biletów dla emerytów, którzy led-
wie wiążą koniec z końcem – a większość 
to już raczej sznur na szyi – trzeba spoj-
rzeć ze strony ludzkiej…

Tylko jakoś w politykach, przeprowa-
dzających kolejne reformy dla reform, 
nie mogę dostrzec tego czynnika ludz-
kiego. A w Boga–ZUS przestałam wierzyć 
będąc dzieckiem, bo już wtedy widzia-
łam, że starość to mu się nie udała. Mo-
noteizm, a raczej monopol(izm) nie jest 
religią dla mnie. Czuję się dyskrymino-
wana, nie mogąc zmienić „wiary”. Chcę 
być 70–latkiem, który nie żebra, bo to 
się kłóci z religią, której zabrania mi się 
wyznawać.

Starość się Bogu 
nie udała

W czasie deszczu 
dzieci się nudzą

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

Damy radę, czyli bogatemu wolno
Miała być wspaniała, nowoczesna i funkcjonalna. Tak 10 lat temu mówiło się o no-
wej siedzibie sądu rejonowego przy ul. Strzeleckiej w Nowym Sączu. Wkrótce oka-
zało się, że prawda jest trochę inna, a życie brutalnie zweryfikowało niedostatek 
wyobraźni planistów. Od samego początku prawdziwą zmorą był brak miejsc par-
kingowych, a sznury aut niczym blaszana pętla zaciskały się wokół sądu (do któ-
rego prócz Temidy wprowadził się także wydział geodezji starostwa), że o oko-
licznych mieszkańcach już nie wspomnę. Dziś pojawia się zapowiedź zastąpienia 
obecnej kolejną, jeszcze nowszą siedzibą, tyle że przy Grunwaldzkiej, za cirka 50 
baniek. A co tam, stać nas! Prawie pięć dych wrzucono w modernizację Straży 
Granicznej, tylko po to, by zaraz później snuć plany jej likwidacji, a w najlepszym 
razie poważnej redukcji. Tyle samo wyłożono na nowy gmach Policji, a w trakcie 
budowy znajduje się jeszcze komenda Straży Pożarnej z budżetem opiewającym 
na 25 milionów, jakkolwiek to podobno grubo za mało. Monstrualne środki po-
chłania instytut kultury fizycznej PWSZ, choć to ponoć dla wuefistów perspekty-
wy pracy rysują się w nader ciemnych kolorach. Tych kilka zdań to suma summa-
rum jakieś ćwierć miliarda. I pomyśleć, że w tym samym czasie ponad 100 tysięcy 
ludzi nie może przejechać z jednego brzegu rzeki na drugi, bo jakoś nigdy nie było 
dobrego momentu na wysupłanie 50 milionów na most i drugie tyle na obwodni-
cę. Zaś wszystkim decydentom polecamy niezwykle pouczającą kreskówkę z cy-
klu „Bob budowniczy”. 

(JARO)

SMS
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Z 
adzwonił do mnie ze 
szpitala nasz stały fe-
lietonista Maciej Kurp, 
który w wyniku kolar-
skiej kontuzji wylądo-
wał na łożu boleści (przy 

okazji życzymy szybkiego powrotu do 
zdrowia). Solidne siniaki nie odebra-
ły jednak Maćkowi wrodzonego opty-
mizmu i (nabytego) poczucia humo-
ru. Żartował oto Kurp, iż trochę żałuje, 
że informacja o jego wypadku nie zo-
stała zamieszczona na portalu sacz.in, 
bo uczyniłaby go prawdziwie sławnym. 
Oto bowiem jego sąsiad z łóżka obok 
przywieziony z wypadku na kombajnie, 
w ciągu kilku godzin doczekał się 555 
czytelników chcących dowiedzieć się 
coś o jego nieszczęściu. Kurp – urodzo-
ny komentator i analityk – hasając po 
Internecie przy użyciu telefonu komór-
kowego, szybko zauważył, że w tym 
samym czasie co losy wspomniane-
go kombajnisty, polityczne scenariu-
sze Józefa Oleksego zainteresowały le-
dwie garstkę internautów. Informacja 
o planach kandydowania byłego pre-
miera do Parlamentu Europejskiego 
obeszła ledwie 55 osób wciągu kilku go-
dzin. Jak łatwo policzyć do kombajnisty 

brakowało mu jednej 5 (słownie piąt-
ki), czyli pół tysiąca czytelników. Nie 
wypływa z tego oczywiście wniosek, że 
ów feralny kombajnista miałby więk-
sze szanse np. w wyborach parlamen-
tarnych, a jedynie taki, że przeciętny 
czytelnik zmęczony jest polityką i szu-
ka raczej informacji o wydarzeniach lo-
kujących się bliżej realnego życia. Nie 
czas tu i miejsce na analizy socjolo-
giczne czytelniczych gustów współ-
czesnych Polaków, a jest to co najwy-
żej dobra okazja, by wrzucić politykom 
do ogródka niewielki kamyczek. Może 
będzie on okazją do plażowej refleksji, 
nad tym, co dla wyborców AD 2011 jest 
ważne.

Tego wątku ciągnąć nie zamierzamy, 
bo będzie na to czas w kampanii wy-
borczej. Ważniejszy wydaje się tu głos 
naszego Czytelnika, który zadzwonił 
zdumiony i zasmucony bałaganem ko-
munikacyjnym panującym w centrum 
miasta podczas ubiegłotygodniowe-
go Odpustu Przemienienia Pańskiego 
w sądeckiej bazylice. Pan Paweł upo-
ważnił mnie do postawienia publicznie 
pytanie, co stało na przeszkodzie, by 
– tu cytuję – choćby na jeden dzień naj-
ważniejszego religijnego święta w mie-
ście – pozwolić tłumom zmierzającym 
do św. Małgorzaty, parkować auta na 
płycie rynku? Chodziło głównie o lu-
dzi starszych, którzy musieli albo wy-
siadać gdzieś w środku ruchliwej ulicy, 
albo wspinać się po stromych schodach 
z dolnego parkingu. Czytelnik pyta, 
a my to ważne dla części lokalnej spo-
łeczności pytanie przekazujemy dalej. 
Może ktoś zna odpowiedź?

Sława 
kombajnisty

T 
ak to już jest 
od wieków, że 
wszelkie świę-
ta państwo-
we tudzież inne 
ważne uroczy-

stości lubią stępić, a nawet cał-
kowicie uśpić uwagę fetujących, 
ze skutkiem dla owej radości 
opłakanym. Gajusz Juliusz Ce-
zar zlekceważył prorocze wizje 
i ostrzeżenia wieszcza, uznając, 
że w dzień tak szczególny jak 
idy marcowe, bardziej od pre-
toriańskiej straży, czuwają nad 
nim rzymscy bogowie. Nieste-
ty nie czuwali ani jedni, ani dru-
dzy. Zjazd książąt dzielnicowych 
w Gąsawie (1227), w którym po-
kładano nadzieje na rychłe zjed-
noczenie kraju zapowiadał się na 
wielką fetę. Jednakże imprezu-
jących w łaźni Piastowiczów za-
skoczył podstępny atak Świę-
topełka pomorskiego, w trakcie 
którego zginął książę krakow-
ski Leszek Biały – wspaniały ry-
cerz i władca, który jako jedy-
ny poprosił papieża o zwolnienie 
z obowiązku udziału w kru-
cjatach, tłumacząc to bra-
kiem w Ziemi Świętej przednie-
go piwa. W noc św. Bartłomieja 
1572 Paryż radował się zaślubi-
nami księżnej Małgorzaty Wale-
zy (protestantki) oraz Henryka 
Burbona (katolika). Niestety po-
jednawczy ożenek spłynął krwią 
tysięcy hugenotów, zamordo-
wanych na rozkaz panujących 
Francją Walezjuszy. W 1973 Egipt 
oraz Syria wykorzystując jed-
no z najważniejszych świąt ży-
dowskich – Jom Kippur (Dzień 
Pojednania) – dokonali niespo-
dziewanego uderzenia na Izrael. 
Bodaj najbardziej kuriozalnym 
przykładem zadrwienia z rewo-
lucyjnej czujności był fakt wy-
lądowania niewielką awionetką 
na moskiewskim Placu Czer-
wonym, którą pilotował mło-
dziutki pilot niemiecki Mathias 
Rust (1987). Pikanterii sprawie 
dodawał szczegół, iż incydent 

wydarzył się w dniu święta ra-
dzieckiego lotnictwa wojsko-
wego. Ale po co szukać dale-
ko. Mój śp. wujek, który podczas 
okupacji pełnił zaszczytną służ-
bę w krynickiej straży pożar-
nej opowiadał mi ongiś kulisy 
akcji gaśniczej kina zdrojowego 
na deptaku. Otóż budynek miał 
tego pecha, że stanął w płomie-
niach w jakiegoś popularnego 
Władysława lub Stanisława, a jak 
wiadomo co trzeciemu przed 
wojną było Władek bądź Staszek. 
Nie trzeba też dodawać, że pra-
wie wszyscy druhowie leżeli po-
kotem i wyszło na to, że mój wuj 
jako najtrzeźwiejszy w drużynie 
miał pokierować akcją. Ale naj-
pierw musiał pokierować wozem 
bojowym. Jak wspominał było 
to dla niego iście traumatyczne 
przeżycie, bo po raz pierwszy, 
a zarazem jedyny w swym życiu 
siedział za samochodowym kół-
kiem. Na szczęście z remizy na 
deptak (tak jaki i dziś) jechało się 
z górki, dzięki czemu nie musiał 
zapuszczać silnika, a nawet kie-
dy samochód nabierał rozpędu, 
na wszelki wypadek lekko zwal-
niał. Już na miejscu, czyli jakiś 
kilometr w linii prostej okaza-
ło się, że w międzyczasie zdą-
żył tam dotrzeć zastęp z Nowego 
Sącza. Na dodatek, chcąc wysa-
dzić, a raczej zrzucić chłopaków 
jak najbliżej płonącego budynku, 
podjechał tak blisko, że omal nie 
spalił ich żywcem. Ale jak dodał, 
osmagani przez ogień koledzy 
wytrzeźwieli szybciej niż po ku-
ble zimnej wody. Niestety, na nic 
się zdały sikawki i z drewnianej 
konstrukcji zostały tylko zglisz-
cza. W minionym tygodniu bo-
haterką sądeckich mediów sta-
ła się drewniana karuzela pod 
wzgórzem zamkowym. Najpierw 
pisano o tym, że ją zainstalowa-
no, potem, że uszkodzono, a na 
koniec w ogóle zdewastowano. 
A wszystko to działo się mniej 
więcej podczas kulminacji miej-
skich uroczystości święta poli-
cji, kiedy to średnie zagęszczenie 
mundurowych na płycie ryn-
ku wynosiło z grubsza jeden gli-
niarz na kilometr kwadratowy 
plus premier Donald Tusk. To, że 
„kiedy koty śpią – myszy harcu-
ją” – znałem. Od dziś przyjdzie 
nam chyba powiadać, że „gdy 
psy świętują – złodzieje grasu-
ją”. Tylko co komu zawiniła ta 
karuzelka?

Święta dla 
nie-świętych

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

… a prawo moralne jest w nas
„Po czynach, nie po słowach ich poznacie” – mówi Pismo. W minionym tygodniu podczas 
Święta Przemienienia Pańskiego w bazylice św. Małgorzaty, biskup Wiktor Skworc po raz dru-
gi z rzędu pokazał żółtą kartkę władzom samorządowym Nowego Sącza. Rok temu, na staro-
sądeckich błoniach wypomniał obecnym gospodarzom, że pomimo ich chrześcijańskiego ro-
dowodu i wartości do których się odwołują, ponoszą moralną odpowiedzialność za lawinowy 
przyrost punktów serwujących alkohol. I rzeczywiście. Tylko w minionej kadencji ilość trun-
kowych lokali zwiększyła się niemal dwukrotnie. Paradoksalnie, za przyrostem koncesji opto-
wali radni PiS, przeciwko byli zaś reprezentanci PO. Tym razem gromy na „magistrackich” 
posypały się akonto przyszłej jaskini hazardu. Jeśliby doliczyć do tego takie wpadki, jak za-
wstydzające (i notabene przegrane) procesy sądowe z dyrektorami przedszkoli niepublicz-
nych czy niedawne podwyżki czesnego w placówkach należących do miasta, biskup Skworc 
ma się nad czym zafrasować. No cóż. Dwie żółte kartki na boisku oznaczają tylko jedno – wy-
kluczenie z dalszej gry. Polityka rządzi się jednak innymi prawami i niekoniecznie obowiązuje 
w niej maksyma: „vox populi, vox Dei” (głos ludu, głosem Boga). Tylko po co mieszać do poli-
tyki Pana Boga, skoro samemu wie się wszystko lepiej od niego? 

(JARO)

SMS
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Karnet nie tylko kulturalny

Rekomendacje

11 SIERPNIA (CZWARTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10, 
Sala Kameralna MOK – projek-
cja filmu pt. „AVATAR” w ra-
mach akcji Bezpieczne Wakacje; 
X godz. 12, Galeria BWA SO-
KÓŁ – Wakacje z kredką i po-
mysłem, warsztaty plastyczne 
dla dzieci; X Miasteczko Galicyj-
skie, KRAJOBRAZ I PRZYRODA 
GÓR – TATRY POLSKIE, wysta-
wa fotografii autorstwa Jerze-
go Zembrzuskiego, realizowa-
na we współpracy z Zarządem 
Ligi Ochrony Przyrody w No-
wym Sączu.

12 SIERPNIA (PIĄTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 12, ga-
leria BWA SOKÓŁ, Wakacje 
z kredką i pomysłem, warsztaty 
plastyczne dla dzieci; X godz. 18, 
Galerii BWA SOKÓŁ, „Wrzecio-
no czasu”– Elżbieta Zając–Zbro-
żek, „Międzyczas”– Piotr Zbro-
żek – wernisaż wystawy rzeźby 
zorganizowanej z okazji 100–le-
cia Związku Polskich Artystów 
Plastyków; X godz. 19.30, Ba-
zylika św. Małgorzaty, X Festi-
wal Muzyki Organowej LARTE 
ORGANICA: „Poważnie i ra-
dośnie”, ostatni z koncertów 
w ramach festiwalu; Miastecz-
ko galicyjskie, KONCERT KA-
PELI FOLKOWEJ BURDON wy-
konującą muzykę inspirowaną 

wschodnioeuropejskim i kar-
packim folklorem.

13 SIERPNIA (SOBOTA)

r KRYNICA ZDRÓJ,  X Pierwszy 
dzień Europejskiego Festiwalu im. 
Jana Kiepury.
 
14 SIERPNIA (NIEDZIELA)

r KRYNICA ZDRÓJ,  Europejski 
Festiwal im. Jana Kiepury, 
r TYL ICZ , X godz. 11, Farma 
LaMa, ul. Konfederatów Bar-
skich – zawody kategorii Ju-
nior i Senior. Rywalizacja 10 
największych stadnin w regio-
nie! Największa impreza jeź-
dziecka w Beskidu Sądeckiego. 
Dodatkowe atrakcje: pokazy 
jazdy konnej, konkursy i zaba-
wy dla dzieci, rękodzieło ar-
tystyczne, grill i zabawa przy 
muzyce. 
r NOWY SĄCZ,  X godz. 16, Ry-
nek, V Sądecki Jarmark Aniel-
ski, w programie koncerty ze-
społów i wokalistów MOK, oraz 
Studia „WIR DANCE”, gwiazda 
wieczoru: zespół Plateau (projekt 
Grechuta).
 
15 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK) 

r NOWY SĄCZ,  X godz. 9, Ko-
ściół Matki Bożej Niepokala-
nej, oraz cmentarz komunal-
ny w Nowym Sączu, uroczystości 

związane z 91. rocznicą Bitwy 
Warszawskiej – Dniem Wojska 
Polskiego.
 
16 SIERPNIA (WTOREK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 12, Ga-
leria BWA SOKÓŁ, Wakacje z kred-
ką i pomysłem, warsztaty plastycz-
ne dla dzieci; X godz. 18.30, sala 
Kameralna MOK, Klub Miłośników 
Muzyki Progresywnej – koncert na 
dużym ekranie QUEEN+ at Freddie 
Mercury Tribute Concert London 
Wembley Stadium, April 20th, 1992.

17 SIERPNIA (ŚRODA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 12; Gale-
ria BWA SOKÓŁ, Wakacje z kredką 
i pomysłem, warsztaty plastyczne 
dla dzieci.

REPERTUAR KIN 

12 SIERPNIA – 18 SIERPNIA 2011

r KINO SOKÓŁ
KUNG FU PANDA 2 – 3D, USA, 
animacja/przygodowy/dubbing, 
12 – 18 sierpnia g. 12:30, 16:30; 
KUBUŚ I PRZYJACIELE, USA, ani-
mowany/ familijny/musical/dub-
bing, 12 – 18 sierpnia g. 13:00, 
14:15, 15:45; weekendowe poran-
ki: 11:00; AUTA 2 – 3D, USA, ani-
macja/przygodowy, 12 – 18 sierp-
nia g. 14:20; MAGICZNA PODRÓŻ 
DO AFRYKI – premiera, Hiszpa-
nia, przygodowy/familijny, 12 – 18 
sierpnia g. 14:30, 16:15; PRAW-
DZIWA MIŁOŚĆ – premiera, Fran-
cja, sensacja/romans, 12 – 18 
sierpnia g. 17:00, 19:00; OSZU-
KAĆ PRZEZNACZENIE 5 – premie-
ra 3D, USA, horror/thriller, 12 – 18 
sierpnia g. 18:30, 20:30; weeken-
dowe wieczory: 12 – 14 sierpnia 
g. 22:15; FRYZJERKA – premie-
ra, Niemcy, komedia/dramat, 12 
– 18 sierpnia g. 18:40, 20:40; NA-
ZNACZON, USA, horror/thriller, 
12 – 18 sierpnia g. 21:00; 8. WA-
KACYJNE PODRÓŻE FILMOWE (12 
– 18 sierpnia), MADE IN POLAND, 
Polska 2010, 90’, dramat, kome-
dia obyczajowa, 12 – 14 sierpnia g. 
15:30 [kino Galeria], 15 – 16 sierp-
nia g. 18:00 [sala studyjna]l; 17 
– 18 sierpnia g. 20:30 [sala studyj-
na]; MATKA TERESA OD KOTÓW, 
Polska 2010, 95’, dramat, sean-
se: 12 – 14 sierpnia g. 18:00 [sala 
studyjna]15 – 16 sierpnia g. 20:30 
[sala studyjna],17 – 18 sierpnia g. 
15:30 [kino Galeria], ERRATUM, 
Polska 2010, 90, dramat, psycho-
logiczny, seanse:  12 – 14 sierp-
nia g. 20:30 [sala studyjna], 15 
– 16 sierpnia g. 15:30 [kino Gale-
ria], 17 – 18 sierpnia g. 18:00 [sala 
studyjna]

r KINO KROKUS
SUPER 8 USA 2011, 112’, thriller/
science–fiction, 12 –18 sierpnia g. 
16:30, 20:30, STREFA X, Wielka 
Brytania 2010, 94’, thriller/scien-
ce–fiction, 12 –18 sierpnia g. 18:45
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„Kochać dziecko, to pomóc mu żyć 
samodzielnie. Obowiązkiem ro-
dziców jest wychowanie dzie-
ci w taki sposób , aby były one 
zdolne, w odpowiednim momen-
cie, rozpocząć życie na własny 
rachunek”

P. Pellegrino

Drogi Rodzicu!
 Czy pamiętasz moment, kiedy 

twoje dziecko po raz pierwszy samo: 
wypowiedziało słowo, zjadło po-

siłek, ubrało się, zasznurowało buty, 
jechało na rowerze, zrobiło zakupy. 
Jest to rodzaj samodzielności tzw. 
„funkcjonalnej”, z której rodzice 
najczęściej bardzo się cieszą, przy-
prawia ich o zachwyt, kiedy mogą 
się pochwalić osiągnięciami swoje-
go bobasa. Z dumą opowiadają do 
znajomych: „Moje dziecko już samo 
chodzi”. Bywa jednak i tak, że po-
zbawiamy dzieci samodzielności, bo 
zbyt boimy się, np., że się wywróci, 
ciągle trzymamy go za rączkę albo 
zbyt się spieszymy i wyręczmy go 
z samodzielnego jedzenia (bo wtedy 

jest znacznie szybciej), czasami jeste-
śmy zdenerwowani, zabiegani i na-
wet nie słyszymy kiedy dziecko pro-
si: „Ja s i a m a się ubiorę”, (pomijamy 
chęci dziecka i wyręczamy go, choć 
wiemy, że potrafi coś zrobić bez na-
szej pomocy). Bywa też, że przeszko-
dą jest zbyt perfekcyjna postawa ro-
dzica, wmawiamy sobie wówczas: 
„Zrobię to dokładniej, bardziej pre-
cyzyjnie” i pomijamy pierwsze chwi-
le gotowości dziecka do wypełnienia 
obowiązków domowych (umycie na-
czyń, poukładanie ubrań, itp). Kie-
dy zaś dostrzegamy brak inicjaty-
wy ze strony dziecka, a widzimy, że 
inne dzieci same się ubierają, sprzą-
tają, itp. Mówimy: „Och czemu na-
sze dziecko jest takie leniwe”?

Drogi rodzicu, zastanów się, czy 
czasami nie przeoczyłeś pierw-
szych chęci dziecka do wykonywa-
nia czynności samodzielnie? 

Drugi rodzaj samodzielności tzw. 
„decyzyjnej”, polega na umiejętno-
ści podejmowania decyzji. Są to sy-
tuacje, kiedy dziecko samodzielnie 
wybiera, z kim będzie się przyjaź-
niło, wybiera kierunek studiów, do-
konuje wyboru swojego zawodu, 
wyboru męża, żony, wyboru powo-
łania życiowego itp. 

Z reguły bywa tak, że rodzice do-
świadczają ogromnej dumy i radości, 
kiedy dziecko samodzielnie stawia 
pierwsze kroki na tym świecie. Nieco 
inaczej jednak doświadczają niektó-
rych powziętych decyzji, szczegól-
nie, jeżeli to nie jest po myśli rodzica, 
np. wyjście na pierwszą dyskotekę, 
wybór partnera życiowego, wybór 
kierunków studiów lub wybór pra-
cy. Rodzic, odwołując się do swoich 

doświadczeń porażek i sukcesów, 
chciałby uchronić dziecko przed po-
tknięciami życiowymi i czasami za-
czyna ograniczać decyzje dziecka, 
a próbuje narzucać swoje, np. „Z tym 
chłopcem możesz się spotykać, ale 
od tego trzymaj się z daleka”. Ma-
jąc czasami na uwadze właściwy cel 
wychowawczy, np. chcemy wycho-
wać dziecko na szlachetnego, uczci-
wego człowieka, pozbawiamy córkę 
czy syna na siłę pewnych wyborów 
i podejmujemy za nich decyzje, na-
rzucając im rozwiązanie i zmusza-
jąc do uległości. Takie reakcje rodzi-
ca często wprawiają dziecko w bunt, 
w złość, chęć zemsty, a czasami po 
prostu czynią je uległymi i podpo-
rządkowanymi, co w konsekwencji 
też rodzicowi się nie podoba. Zbyt-
nie uzależnienie dziecka od rodzica, 
powoduje w perspektywie nieza-
dowolenie i złość, również w rodzi-
cu. Zwłaszcza, kiedy rodzic porów-
na własne dziecko do dzieci, które 
w tym samym wieku stają się śmia-
łe, otwarte, czasami widzimy, że inne 
dzieci są bardziej dojrzałe w swoich 
wyborach. 

Pamiętaj więc rodzicu: nie za-
kaz – a rozmowa, nie obojętność 
– a wspólne rozwiązanie proble-
mu, nie rada – a empatyczna posta-
wa, może naprowadzić dziecko na 
zdroworozsądkowy wybór. W roz-
mowach z nastolatkami warto od-
woływać się do umiejętności, która 
dopiero zaczyna się w nich rozwijać 
tzw. długomyślności. Możesz więc 
zachęcić nastolatka, mówiąc: „Zo-
siu, pomyśl, jaki skutek będzie mia-
ła twoja decyzja za tydzień, miesiąc 
rok...”, „Wypisz swoje korzyści, ale 

też straty przy tak podjętej decyzji”, 
„Kiedy będziesz miała gotowe pomy-
sły, przyjdź i porozmawiamy o tym”. 
Ważne tutaj jest nastawienie i empa-
tyczna postawa wobec dziecka, na-
wet jeśli decyzja jest nie do przyjęcia 
ze względu ne hierarchię wartości, 
spróbuj rozmawiać z dzieckiem, po-
święć mu czas, aby samo do tego do-
szło, aby mogło uczyć się przy tobie 
odpowiedzialności za podjęte de-
cyzje i doświadczyć konsekwencji 
z nich wypływających. Bądź cier-
pliwy, wysłuchaj, co dziecko ma do 
powiedzenia, nie doradzaj, ale wier-
nie towarzysz dziecku. Pozwól mu 
doświadzyć trudnych emocji, nie-
zdecydowania, rozdarcia, zagubie-
nia, lęku, obawy, może złości (bądź 
zwierciadłem uczuć). Pozwól dziecku 
odkryć nowe, jasne uczucia i nowe 
pomysły, a później decyzje, z których 
wypłyną konsekwencje.

Dla prawidłowego, dojrzałego 
rozwoju dziecka potrzebna jest za-
równo samodzielność funkcjonalna, 
kształtowana od najmłodszych lat, 
jak i samodzielność decyzyjna, po-
legająca na kształtowaniu umiejęt-
ności podejmowania decyzji. 

W zachęcaniu dzieci do samo-
dzielności pomocne mogą okazać 
się następujące metody:
N  pozwól dziecku dokonać 

wyboru:
„Potrzebuję pomocy w sprząta-
niu. Wolisz odkurzać czy zmywać 
podłogę”
N  Okaż szacunek do dziecięcych 

zmagań:
„Odkurzanie pod meblami nie jest 
łatwe, czasami pomaga, gdy odsu-
niemy krzesła na bok”

N  Nie zadawaj zbyt wielu pytań?
Zamiast: „A czy odkurzyłeś koło 
meblościanki, a pod komodą, a za 
komodą, a koło kominka, a pod 
stołem? Powiedz: „Dziękuję za od-
kurzenie salonu” 
N  Nie spiesz sie z dawaniem 

odpowiedzi:
Dziecko pyta: „Mamo, co mam 
ubrać na urodziny do Kasi?”
N  Spróbuj odwrócić pytanie: „A ty 

co o tym myślisz?, albo „A co 
miałbyś ochotę włożyć?”

Zachęć dziecko do korzystania 
z cudzych doświadczeń (nie udzie-
laj rad):
Nastolatek: „Mamo, musisz mi coś 
poradzić na trądzik, nie mogę już 
na siebie patrzeć”.
Zachęć: „Może wybierzemy się do 
dermatologa i on fachowo coś ci 
podpowie”.
N  Nie odbieraj nadziei:
Dziecko: „ Jak dorosnę, to zostanę 
piosenkarką”.
Rodzic: „Marzysz o tym, aby wy-
stępować na scenie, śpiewać i stać 
się sławną”.

Zadanie domowe:
N   Zastanów się, jakie masz opo-

ry jako rodzic w pozwalaniu 
dziecku na samodzielność? Po-
rozmawiaj o tym z autory-
tem dla ciebie w dziedzinie 
wychowania

N  Bądź czujny i wykorzystaj mo-
menty, kiedy dziecko przejawia 
chęci do samodzielności, zasto-
suj zaproponowane metody za-
chęcania do samodzielności.
POWODZENIA!

HALINA CZERWIŃSKA

Wszystko co najważniejsze znajdziesz na: www.sacz.in

olejne, akwarele, hafty, 
grafiki, dyplomy, papirusy, 
plakaty, fotografie, lustra

farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia, 
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:

te l :  018 -444 -13 -23    www.opr awa .p l

OPRAWIAMY
OBRAZY:

R E K L A M A

LEKCJA 8.

Czy twoje dziecko 
jest samodzielne?

WAKACYJNA SZKOŁA 
DLA RODZICÓW Z DTS 

N A J L E P S Z E  M I E J S C E  N A  T W O J Ą  R E K L A M Ę

„Dobry Tygodnik Sądecki” 
Zadzwoń: 18 544 64 40, 18 544 64 41 albo napisz: i.legutko@dts24.pl

Ogłoszenia drobne za 5 zł!
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Więcej sportu na: www.sacz.inSport

KAJAKARSTWO GÓRSKIE . 
17–letni Michał Smoleń jest mi-
strzem USA seniorów w kaja-
karstwie górskim. Reprezentuje 
Stany Zjednoczone w świato-
wej klasy zawodach, z nadzie-
ją na start w Igrzyskach Olimpij-
skich 2012 w Londynie. W Polsce 
niemal nikt nie wie o jego suk-
cesach. Dlatego jego udział 
w Olimpiadzie stoi pod znakiem 
zapytania, bo kadra niewiele po-
maga mu w zdobyciu amery-
kańskiego obywatelstwa, a Pol-
ska nie wiadomo, czy zechce go 
powołać.

Z kraju wyjechał wraz z rodzi-
cami siedem lat temu, kiedy oj-
ciec, Rafał Smoleń, były kajakarz 
kadry narodowej Polski, dostał 
pracę jako trener w amerykań-
skim klubie Nantahala Racing Club 
w Północnej Karolinie. Michał za-
miłowanie do sportu wyssał do-
słownie z mlekiem matki, która 
była z kolei reprezentantką kadry 
narodowej w piłce ręcznej. Kaja-
karstwo górskie zaczął uprawiać 
w wieku 12 lat i jak informuje na 
swojej stronie internetowej, ta 
dyscyplina szybko zajęła większą 
część jego życia. Ciężkie trenin-
gi pod okiem wymagającego tre-
nera – ojca – przynoszą sukcesy. 
Rok temu dostał się na światowe 

mistrzostwa juniorów we Francji 
i otarł się o podium. W klasyfika-
cji był drugi, ale w finale zarobił 
dwa punkty karne, co przekreśliło 

zdobycie medalu. Ostatecznie za-
jął 4. miejsce. 

– Dawno Stany nie mogły 
się pochwalić takim wynikiem 

– mówi kajakarz. Kilka miesięcy 
temu został powołany do kadry 
narodowej USA w kajakarstwie 
górskim, w czerwcu br. udało mu 

się zdobyć mistrzostwo USA se-
niorów. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie trenerem kadry zo-
stał jego ojciec.

 – Nie ma w tym jednak żad-
nego powiązania – od razu pro-
stuje Michał. – Poza tym bycie 
synem trenera nie jest takie ła-
twe. Ojciec jest wobec mnie bar-
dziej wymagający, a co więcej 
jest także „trenerem” w domu.

Michał Smoleń dziś sta-
wia przed sobą tylko jeden cel 
– awans na Igrzyska Olimpij-
skie 2012 w Londynie. Bez oby-
watelstwa amerykańskiego nie 
będzie jednak mógł reprezen-
tować USA. 

– Jeśli nie dostanę obywa-
telstwa, nie wystartuję. Kadra 
jednak niewiele pomaga w jego 
uzyskaniu. Alternatywą może 
być reprezentowanie Polski na 
igrzyskach – mówi Michał. 

Dodaje jednocześnie, że w Pol-
sce konkurencja jest znacznie 
większa i nie wiadomo, czy plan 
B się powiedzie. 

– W Stanach kajakarstwo gór-
skie nie jest aż tak popularne 
jak w Polsce, stąd i konkuren-
cja mniejsza – stwierdza. Nie 
ukrywa, że wolałby reprezento-
wać USA, które są mu dziś bliż-
sze niż Polska.

(PEK)

Drugie nocne kryterium kolar-
skie ulicami Nowego Sącza oka-
zało się bardzo udaną imprezą. 
Dopisali nie tylko kolarze z ca-
łej Polski, których 70 stanę-
ło na starcie, ale również kibice, 
dla których ściganie przy świe-
tle ulicznych latarni okazało się 
wielką atrakcją.

Trasa prowadziła alejami Wolno-
ści i Batorego, ze startem i metą 
na wysokości Miejskiego Domu 
Kultury. Już pierwsze z dwudzie-
stu 2,5–kilometrowych okrążeń 
nieco ustawiło cały wyścig. Z po-
wodu groźnie wyglądającej krak-
sy Jacka Zalewskiego porwał się 
peleton. Część zawodników stra-
ciła kontakt z szybko uciekającą 
grupą i… do końca już tego dy-
stansu nie nadrobiła. Po kilku 
okrążeniach i mało zdecydowa-
nych atakach z peletonu, mia-
ła miejsca akcja, która okaza-
ła się decydującą. Z dużej grupy 
odjechał Kamil Tokarczyk. Mło-
dy sądeczanin jeżdżący w bar-
wach WLKS Krakus narzucił tak 
mocne tempo, że z każdym okrą-
żeniem powiększał przewagę 

nad rywalami. Niedługo potem 
od peletonu oderwało się jesz-
cze dwóch kolarzy Mayday Team 
Lublin – Mikołaj Gutek i Robert 
Krawczyk (ten pierwszy miał 15, 
drugi 47 lat), próbujących gonić 
Tokarczyka. Mimo pasjonującej 
pogoni Kamil Tokarczyk dojechał 
z dużą przewagą do mety, a lubel-
ska dwójka wjechała na nią rów-
nocześnie, choć sędziowie czuj-
nie wychwycili, że Gutek zrobił 
to o kilka centymetrów przed 
Krawczykiem, zajmując drugie 
miejsce.

Profesjonalizm coraz liczniej-
szych wyścigów kolarskich orga-
nizowanych przez Sądeckie To-
warzystwo Cyklistów zauważył 
przewodniczący Komisji Masters 
Polskiego Związku Kolarskiego 
– Jan Bestry, który był pod wra-
żeniem wyścigu.

– Wasz wysiłek wkładany 
w organizację imprez kolar-
skich widać w Warszawie, dla-
tego ponad bankiet podsumowu-
jący Tour de Pologne w Wieliczce 
postawiłem obejrzenie nocnego 
kryterium w Nowym Sączu – po-
wiedział po imprezie dr Bestry. 

Przedstawiciel PZKol. oprócz 
zwycięzców poszczególnych 
kategorii uhonorował również 
dwóch zawodników za postawę 

fair play. Daniel Skałka i Se-
bastian Chłanda zostali doce-
nienie za to, iż po kraksie Jac-
ka Zalewskiego zatrzymali się, 

udzielając mu pomocy, co prak-
tycznie wyeliminowało ich z dal-
szego wyścigu.

(MICZ)

Sądeczanin mistrzem USA

Atrakcyjni nocni kolarze

FO
T.

 P
IO

TR
 S

KR
ZY

N
IA

RZ

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 M
IC

H
AŁ

A 
SM

O
LE

N
IA



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   11 sierpnia 201116

Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Andrzej Romanek

R E K L A M A

Odwiedź portal: www.sacz.in

Globalna III liga
Nie wiem, kto wymyślił powiedzonko, że współczesny świat sta-
je się globalną wiochą (a nie miastem na ten przykład), ale coś 
w stwierdzeniu jest na rzeczy. Na wiosce jak to na wiosce. Od za-
wsze wiadomo było, kto kradnie kury, kto podpala chałupy, kto 
komu dał po gębie i za co, z kim sypia Maryśka i czy dziecko jest 
Staszka czy Józka. Ale od jakiegoś czasu wieś się nam maso-
wo zglobalizowała i tak się zastanawiam, czy nie jest to aby na-
stępne, wyższe stadium kolektywizacji, czyli takiego swoistego 
mega–kołchozu. Oto bowiem miejscowe chłopaki naraz zaczę-
li chodzić w kapturach i „zować się” „blokersami”, choć jedyny-
mi blokami, jakie przetrwały w zbiorowej pamięci ich rodziców 
oraz dziadów były te na kartki, z osolonego masła albo chałwy. Ki-
bice miejscowych drużyn w rodzaju „Zdyszani Kozia Wólka” (wzo-
rem tych z miasta ma się rozumieć) utworzyli ligę „chuligans”, 
a dawne mordobicie w remizie zastąpili przedmeczowymi ustaw-
kami. Nawet kultowe i nieosiągalne kiedyś Bony M dotarło w koń-
cu pod strzechy i zagościło jednego razu na święcie kwitnącej ja-
błoni. Nawet wiejski „bomber” pojawił się jako karykatura glob 
– szaleńców. Tyle, że ten na szczęście konstruował ładunki na ba-
zie nawozów. O „szopach”, „najt–klubach” i tańcach na ludowej 
rurze nawet nie wspomnę. Właśnie dowiaduję się, że z zamiarem 
występów w III–ligowej Limanovii nosi się brazylijska eksgwiazda 
– Cleber. Wprawdzie z dossier futbolisty wynika, że ma on już swój 
wiek oraz przebieg, co w piłkarskiej hierarchii plasuje go bardziej 
wśród weteranów niż pełnych werwy młodzieniaszków, jednak od 
czasów antycznych wiadomo, że nie tylko wino im starsze tym 
lepsze. W trzecim szeregu legionów rzymskich stawali bowiem 
najbardziej doświadczeni żołnierze, prawdziwi weterani, których 
ciało zdobiły pamiątki dawnych ran i niezliczone blizny. Właśnie 
oni wzbudzali największy respekt, stanowiąc dla przeciwnika za-
porę wprost nie do przebycia. To też przykład dziejowego globali-
zmu, tyle, że w innym wydaniu.

(JARO)

SMS


