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DRAMAT NA WYSPIE JERSEY
30-letni sądeczanin Damian Rz. jest prawdopodobnie sprawcą krwawej
zbrodni, do której doszło w niedzielę na wyspie Jersey. W masakrze od
ciosów nożem zginęła żona Damiana Rz., jego dzieci – 18-miesięczny Kacper
i 6-letnia Kinga, jego teść oraz przyjaciółka rodziny i jej córka. J Str. 4 - 5

j Zapowiedzi na cały
tydzień
J Str. 12

j Co się dzieje

FOT. CTV NEWS
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z Sandecją
J Str. 15
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B. U. T.
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
Tydzień w kalendarzu
18 SIERPNIA
(1876) do Nowego Sącza w rocznicę urodzin cesarza Franciszka Józefa - wjechał pierwszy
pociąg. W pierwotnych planach
kolej miała omijać Nowy Sącz,
prowadząc z Grybowa przez Krynicę do Muszyny.
(1949) Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał na śmierć
ks. Władysława Gurgacza, Stefana Balickiego, Stanisława Szajnę i Michała Żaka (ostatecznie
karę zamieniono mu na dożywocie). Wszyscy byli członkami Polskiej Podziemnej Armii
Niepodległościowej.
(2001) zakończono budowę hali
sportowej przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu. Oficjalnego
otwarcia dokonano 13 września.
19 SIERPNIA
(1597) ks. bp. Jerzy Radziwiłł przeprowadził wizytację
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Tydzień w kalendarzu

SMS
Przyjdzie walec i wyrówna
Ponoć skuteczność władzy poznaje się po umiejętności rozwiązywania poważnych spraw i problemów, nieskuteczność zaś – po indolencji radzenia sobie z tymi błahymi. Jest w Krynicy ulica Nadbrzeżna, gdzie jak
w soczewce od lat skupia się niechlujstwo, bałagan i urzędnicza niemoc. Ot taki modelowy przykład mentalnego uścisku starych i nowych czasów. Przez całe powojenne półwiecze na Nadbrzeżnej nie zmieniało
się nic lub prawie nic. Wokół wyrastały wielkie soc-osiedla, podczas gdy dolina Kryniczanki wciąż urzekała swą sielskością. Wraz z kapitalizmem, prócz pszenicznych łanów i rzadkich domostw rozkwitły tu liczne
firmy i biznesy, a polna droga nie wytrzymywała już próby czasu. Bodaj w epoce późnego Golby Nadbrzeżną
obrzeżono krawężnikami, zaś bitą ziemię posypano kilkoma wywrotkami kamieni i wywalcowano. Niestety
na wylanie asfaltu zabrakło albo czasu albo pieniędzy, ale czego dokładnie, nie pamiętają nawet najstarsi
mieszkańcy. Skutek zastosowania półśrodka był taki, że po paru latach, ludziska znów tonęli w błocie, a na
Nadbrzeżnej najlepiej radziły sobie terenówki z napędem na cztery koła. Miniona władza, po zainkasowaniu kilogramów monitów, próśb i petycji, zdecydowała pochylić się nad niedolą poddanych, a tym samym
ulżyć sfatygowanym nogom i rozczłapanym butom Nadbrzeżan. Przy okazji wyszło, że położone za ciężkie
pieniądze krawężniki trzeba wyjąć i zastąpić nowymi, a całość po raz któryś z rzędu utwardzić. Przez zupełny przypadek na asfaltowe szczęście nałożyło się dobrodziejstwo powodzi, dzięki której nieustannie łatany, drutowany i zbijany gwoździami most, pod naporem żywiołu wziął i rozleciał się. Nolens volens trzeba
było zbudować nowy, z betonu. I wszystko byłoby prawie tak piękne jak w bajce, gdyby rok temu ekipa kładąca jakieś rury nie zdarła świeżo położnej nawierzchni. Niby nic wielkiego. Jakieś 3 – 4 metry kwadratowe w poprzek drogi. Powstały wykop wciąż jednak nie może doczekać się naprawy. A przez asfalt na Nadbrzeżnej zdołały się przebić jakieś wiotkie roślinki. Mieszkańcy, wykazując się postawą świadomą, nie tylko
zaalarmowali urzędników, ale (ku ich zresztą zdumieniu) przypomnieli o upływającym właśnie okresie reklamacyjnym. Chwali się. Gdyby jeszcze sami zalepili tę wyrypę, władza mogłaby naprawdę spać spokojnie,
mając pewność, że nad jej niezmąconym snem czuwa „samo-rządzący”, o przepraszam, „samo-zaspakajający” się obywatel. Czuwaj!

A

Przepraszamy Panią Katarzynę
Zielińską oraz jej rodzinę, iż tekstem „Kasia robi się niegrzeczna”
naruszyliśmy jej dobra osobiste.
Nie było naszą intencją narażenie
na szwank jej dobrego imienia,
a w naszej publikacji posłużyliśmy się niesprawdzonymi informacjami stawiającymi Panią Katarzynę Zielińską w złym świetle.
WYDAWNICTWO DOBRE SP. Z O.O.
WYDAWCA
„DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO”

Daj się
złowić
w sieć:
www.sacz.in

środowiska kościelnego w Nowym
Sączu. Wynikiem podjętych przez
dostojnika decyzji było osłabienie wpływów reformacyjnych na
Sądecczyźnie.
20 SIERPNIA
(1942) w Białej Niżnej Niemcy rozstrzelali 360 Żydów z getta w Grybowie. Pozostałych, ok.
2 tysiące osób, doprowadzili do
getta w Nowym Sączu.
21 SIERPNIA
(1941) wśród 40 innych osób zginął rozstrzelany przez Niemców
w Biegonicach wybitny sądecki malarz Bolesław Barbacki. Jego
imieniem nazwany został Teatr
Robotniczy działający przy Domu
Kultury Kolejarza. Barbacki urodził
się 10 października 1891 r.
22 SIERPNIA
(1993) premier Hanna Suchocka odwołała Józefa Jungiewicza
ze stanowiska wojewody nowosądeckiego. Funkcję tę pełnił od 4
czerwca 1992 r., kiedy to w ostatnim dniu swojego urzędowania
powołał go premier Jan Olszewski.
23 SIERPNIA
(1656) Szwedzi napadli i zrabowali Stary Sącz. Od spalenia miasto uratował wójt Marcin Szablik,
który oddał im cały swój majątek.
(1942) w Nowym Sączu nad Dunajcem w pobliżu mostu kolejowego Niemcy zgromadzili kilkanaście tysięcy Żydów, których
(za wyjątkiem tysiąca młodych
mężczyzn) wywieziono do obozu
śmierci w Bełżcu. Był to początek
likwidacji sądeckiego getta.
24 SIERPNIA
(1809) zmarł Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Wielkiego, ostatni starosta sądecki.
(1813) niespodziewany wylew Popradu sprawił, że w Piwnicznej
utonęły 52 osoby.

Wydawca: Wydawnictwo
DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25.
ISSN 2082–209X
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”,
tel. 18 544 64 40, tel./fax. 18 544 64 41
Redaktor naczelny:
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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Rozmaitości

Za czym kolejka
ta stanie
T E AT R . Tegoroczna, 15. edycja Jesiennego Festiwalu Teatralnego będzie rekordową pod względem ilości
przedstawień i czasu trwania. W ciągu 15 dni od 9 do 23 października sądeczanie będą mieli okazję zobaczyć
17 sztuk, w tym spektakl Teatru Narodowego w Warszawie, który po raz
pierwszy zagości w Nowym Sączu.

Mistrzowska żonglerka Golonki
S U KC E S . Rok temu na Mistrzostwach Europy Freestyle Football
w Pradze zdobył tytuł wicemistrza,
teraz Krzysztof Golonka, znany z programu „Mam Talent” tęgoborzanin,
powrócił ze stolicy Czech jako mistrz
świata.
Freestyle Football to nowa dyscyplina sportu polegająca na wykonywaniu przeróżnych trików piłkarskich, wykorzystując wszystkie
części ciała. 21-letni Krzysztof Golonka w piłkę gra od 9. roku życia,
ale freestyle football zainteresował się sześć lat temu. Jak przekonuje, wszystko zaczęło się od serii
reklam telewizyjnych Joga Bonito z udziałem Ronaldinho. Później
w Internecie znalazł filmik młodego Holendra, który wykonywał
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podobne triki. - Bardzo mnie zaskoczył, wcześniej myślałem, że
tylko zawodowi piłkarze są w stanie wyprawiać takie rzeczy z piłką – mówi Golonka.
Zrozumiał, że chęć i upór są
najlepszymi trenerami. Kilka godzin dziennie kopał piłkę, ucząc
się nowych tricków. Stał się sławny w Polsce, gdy swoje umiejętności zaprezentował w telewizyjnym
show „Mam Talent”. W niedzielę jego sława zatoczyła znacznie
szerszy krąg – jest mistrzem świata w Freestyle Football. Pokonał
blisko 200 najlepszych piłkarskich
żonglerów m.in. z USA, Brazylii,
Kenii, Francji, którzy w miniony
weekend zjawili się w Pradze na
pierwszych Oficjalnych Mistrzostwach Świata Trików Piłkarskich,

organizowanych przez Światową
i Czeską Federację. Golonka wystartował w dwóch konkurencjach.
W The Best Show, podczas którego zaprezentował trzyminutowy
pokaz, gdzie każdy wykonywany
trik dopasowany był do muzyki,
oraz w duecie z Szymonem Skalskim z Olkusza. W pierwszej okazał się bezkonkurencyjny, w drugiej freestylerzy zajęli 3. miejsce.
- Do indywidualnego występu
przygotowywałem się trzy miesiące. Ćwiczyłem po cztery-pięć
godzin dziennie – opowiada mistrz
świata. Jego pokaz, podczas którego między innymi skakał na skakance i jednocześnie odbijał piłkę
głową, urzekł jury, w skład którego wchodzili mistrzowie z lat ubiegłych.
(KG)

Oczywiście pod warunkiem, że uda
im się dostać bilety. Ich sprzedaż
rusza 1 września, o godz. 8. Doświadczenie lat ubiegłych uczy, by
dostać wejściówkę, trzeba swoje
odczekać. Niektórzy ustawiają się
w kolejce do kasy MOK już na dzień
przed rozpoczęciem sprzedaży.
- Nigdy nie ukrywaliśmy, że
część biletów, prawie połowa,
jest wykupywana przez sponsorów. Ale staramy się tę liczbę stale ograniczać. Ponadto prawie każde przedstawienie grane jest dwa
razy, aby jak najwięcej osób mogło
je zobaczyć – wyjaśnia Janusz Michalik, dyrektor artystyczny MOK.
Zapewnia, że organizatorzy robią co
w ich mocy, by nikt, kto zjawi się
1 września przed kasą, nie odszedł
z pustymi rękami. Prawdopodobnie zostaną wprowadzone limity
i jedna osoba będzie mogła wykupić
ograniczoną ilość biletów.
A jest i po co i dla kogo zająć
kolejkę. Program tegorocznego Festiwalu prezentuje się bogato
i różnorodnie. Na scenie zobaczymy takie gwiazdy jak Janusz Gajos,

Na Jesiennym Festiwalu
Teatralnym zawsze można
było liczyć na gwiazdorską
obsadę FOT. A. RAMS
Danuta Szaflarska (oboje wystąpią w przedstawieniu „Daily Soup”
Teatru Narodowego w Warszawie, który po raz pierwszy wystąpi w Nowym Sączu), Nina Repetowska, Jan Kobuszewski czy Ewa
Ziętek i wschodzące gwiazdeczki: Katarzyna Cichopek, Katarzyna Zielińska czy Karolina Fortuna,
która swoje pierwsze kroki stawiała na scenie sądeckiego MOK, a dziś
gra w Teatrze im. S.I. Witkiewicza
w Zakopanem.
Sprawdź program XV Jesiennego Festiwalu Teatralnego na www.
sacz.in
(KG)

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

Dramat sądeczan
30-letni sądeczanin jest prawdopodobnym sprawcą krwawej zbrodni w Jersey. Damian Rz. (angielskie media podają pełne nazwisko
oraz publikują zdjęcia domniemanego sprawcy) miał zamordować swoją żonę, 18-mesięcznego synka Kacpra, 6-letnią córeczkę Kingę, teścia
i dwie osoby z kręgu przyjaciół rodziny – sądeczanki i jej córki. Policję zaalarmowali sąsiedzi, których
zaniepokoił krzyk dzieci. Później
zauważyli, że wokół domu, w którym Damian i Izabela wynajmowali mieszkanie, biega mężczyzna
i usłyszeli damski głos krzyczący:
„O Boże! Pomocy! Pomocy!”. Gdy
wyszli na zewnątrz, zobaczyli młodą kobietę leżącą w kałuży krwi.
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FOT. CTV NEWS

M O R D E R S T WO . Szok, niedowierzanie i smutek. Przyjaciele, znajomi i sąsiedzi sądeczan mieszkających
w Jersey, Damiana i Izabeli Rz., starają się zrozumieć, dlaczego w minioną niedzielę doszło do tragedii w ich
rodzinie.

Udzielając jej pierwszej pomocy, spostrzegli, że młody mężczyzna dźga
nożem drugą kobietę. Pozostałe ofiary znaleziono wewnątrz budynku.
Mężczyzna uciekł z miejsca zbrodni
przed przyjazdem policji i – jak podaje BBC – próbował popełnić samobójstwo. Schwytany przez funkcjonariuszy, trafił do szpitala, gdzie
przeszedł operację. W tej chwili jego
stan jest stabilny.

***
W sobotę rodzina wróciła
z wakacji z Polski. Podczas pobytu w kraju zatrzymali się u rodziców Damiana, na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu.
- Jeszcze w piątek mama Damiana
spacerowała pod blokiem z Kacperkiem i Kingą. Takie śliczne były
i wesołe… - mówi Maria Pyto, znajoma rodziców mężczyzny. – I on

A

też był takim przystojnym chłopakiem. I grzecznym. Nigdy nic nikomu złego tutaj nie zrobił, ani problemów żadnych z nim nie było.
Nie wierzę, że on coś takiego zrobił świadomie… - głos pani Marii
załamuje się, a w jej oczach pojawiają się łzy.
- Zanim poznał Izę, dużo czasu spędzał u babci i niewiele osób
go znało dobrze, ale wszyscy lubili – mówi Justyna Oracz, która mieszka w klatce obok rodziców Damiana. - I potem tę żonę
też miał bardzo fajną. W wojsku się poznali. A niedługo mieli
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wracać na stałe do Polski. Już nawet mieszkanie kupili – kobieta kręci głową z niedowierzaniem.
Podobnie mówi o Damianie jego nauczycielka z liceum.
- Był dobrym uczniem, ale niczym
się nie wyróżniał. Nigdy nie sprawiał też żadnych problemów – zapewnia, prosząc o anonimowość.
Sami rodzice Damiana Rz. nie chcą
rozmawiać z dziennikarzami. Jak
udało nam się ustalić, jego ojciec
jest pod opieką lekarzy.
***
Koledzy z pracy Damiana mówią o nim z kolei „przystojniak”,

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%
Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

rabatu na badania odpatne pobrane
w nowym Punkcie PobraĽ w Nowym Sƅczu
ul. đókiewskiego 10
(przychodnia NZOZ Remedium)

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!
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Informacje

na wyspie Jersey
„kochający tata”, „cudowny
mąż”. Nikt nie potrafi uwierzyć,
że był zdolny do zamordowania
żony, dwójki dzieci i trzech innych osób. Również przeglądając profile pary na portalach społecznościowych, trudno uwierzyć
w to, co się stało. „Kocham Cię
nad życie… Razem trzymając się
za ręce zniesiemy wszystko, bo jesteś moją miłością, wiarą, pokorą, a przede wszystkim, moją drugą połową…” – napisała niespełna
miesiąc temu na swoim profilu na
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portalu społecznościowym Izabela Rz. Pod postem zamieściła zdjęcie uśmiechniętego męża, Damiana. Miesiąc temu mężczyzna
próbował popełnić samobójstwo.
- Rodzina była dla niego najważniejsza. Od kilku tygodni coś jednak było nie tak między nim i jego
żoną. Przechodzili jakiś kryzys.
Damian był przekonany, że ona
ma romans i podejrzewał, że jest
w ciąży z innym mężczyzną. Być
może stało się coś złego… Coś co
utwierdziło go w tym przekonaniu

i tak potwornie załamało… - zastanawia się kolega Damiana z pracy (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).
Jednak policja z Jersey oficjalnie
zaprzecza, że Izabela spodziewała się dziecka – miał to stwierdzić
biegły lekarz podczas sekcji zwłok.
- On cierpiał na depresję. Od kilku
miesięcy leczył się psychiatrycznie, ale zachowywał się spokojnie,
był pogodny i uśmiechnięty. Wiedzieliśmy, że ma jakieś problemy
małżeńskie, ale on nie dawał po

sobie poznać, że przechodzi załamanie i nic nie wskazywało na
to, że zrobi coś takiego – zapewnia inny mężczyzna, który pracował z Damianem (nazwisko również
do wiadomości redakcji).
***
Jak podaje TVN24, choć Damian
Rz. został już formalnie aresztowany, policja jeszcze przez kilka dni
nie będzie mogła go przesłuchać,
ponieważ po przebytej operacji jest
on pod wpływem silnych leków
przeciwbólowych i uspokajających.

Wczoraj i dzisiaj przesłuchano natomiast rodziny, znajomych i sąsiadów Izabeli i Damiana Rz.
- Materiały te przesłano do Anglii – mówi Dariusz Nowak, rzecznik prasowy małopolskiej policji.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, istnieje prawdopodobieństwo, że gdy tylko stan Damiana Rz.
na to pozwoli, może nastąpić jego
ekstradycja do Polski i to tutejsza
prokuratura przejmie postępowanie w sprawie.
(TASS)
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OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu

OGŁASZA PRZETARG
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i prawa własności budynków stanowiących odrębną
nieruchomość, położonych w Nowym Sączu przy ul. Zielonej nr 27.
Przetarg dotyczy terenu, na który składają się :
h działka ewidencyjna nr 176/1 obr. 107, o pow. 07434
ha, położona w Nowym Sączu przy ul. Zielonej 27 (działka
będąca w użytkowaniu wieczystym Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu wraz z budynkiem hali będącym odrębnym od gruntu przedmiotem własności) obj. KW nr:
NS1S/00032138/2
h działka ewidencyjna nr 177 obr. 107, o pow. 0.4407
ha, położona w Nowym Sączu przy ul. Zielonej 27 ( działka
będąca w użytkowaniu wieczystym Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu) obj. KW nr: NS1S/000039347/9
h działka ewidencyjna nr 178 obr. 107, o pow.0,0783 ha
położona w Nowym Sączu przy ul. Zielonej 27 (działka będąca w użytkowaniu wieczystym Wyższej Szkoły Biznesu
– National Louis University (WSB – NLU)
Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu posiada umocowanie do reprezentowania WSB – NLU w sprawie dotyczącej
sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 178
w obr. 107. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza, „Nowy
Sącz – 1”, działki położone są w terenach o symbolach
III.3.UN(1) oraz III.4.U/S(1). W dniu 01.09.2008r. został
złożony Wniosek o wprowadzenie zmian do MPZP „Nowy
Sącz – 1” (wnioskowane przeznaczenie podstawowe terenu – teren usług typu: laboratoria, pracownie, ochrona
zdrowia, gastronomia, rzemiosło; handlu o powierzchni
sprzedaży do 2000m2; obiekty o charakterze biurowym)
Hala zlokalizowana na działce nr 176/1 w obr. 107 zajęta
jest obecnie na podstawie umowy dzierżawy zawartej na
okres do dnia 31.08.2012r., na cele prowadzenia w niej
szkoły tenisa ziemnego.
Szczegółowe informacje na temat stanu prawnego nieruchomości można uzyskać w sekretariacie Miasteczko Multimedialne Spółka z o.o. w Nowym Sączu, ul. Zielona 27,
budynek C, pok. nr 135 (tel.: 18 44 99 463, fax: 18 44
99 461; biuro@miasteczkmultimedialne.pl)
Przetarg będzie miał formę otwartej licytacji. Jedno postąpienie w licytacji wynosi 10.000 zł.

Cena wywoławcza wynosi:
3.700.000 zł (+ VAT).
Osoby mające zamiar wzięcia udziału w licytacji zobowiązane są do wpłacenia tytułem wadium kwoty równej 2,5
% ceny wywołania, tj. kwoty 92.500 zł.
Pieniądze mają zostać wpłacone na rachunek bankowy
Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, nr rachunku
: 98 1050 1722 1000 0023 5050 2858 ING Bank Śląski
Oddział w Nowym Sączu, w terminie do dnia 29.08.2011r.
(data zaksięgowania wpłaty na koncie Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
W tytule przelewu proszę wpisać: „Przetarg na sprzedaż
nieruchomości – ul. Zielona 27”.
Przed przystąpieniem do licytacji osoby, które będą miały
zamiar brać w niej udział zobowiązane będą do podpisania oświadczenia, iż wyrażają zgodę, by wpłacone wadium, w przypadku wygrania przez tę osobę przetargu,
stanowiło zadatek zgodnie z przepisem art. 394 kodeksu
cywilnego. Oświadczenia te, w przypadku osób prawnych
muszą być złożone przez osoby i w sposób właściwy dla
reprezentowania danego podmiotu. Prawidłowość reprezentacji ma wykazać każdy z oferentów.
Oświadczenia zostaną podpisane w obecności komisji
przetargowej lub mogą zostać przedstawione w formie
pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne pozostające
w związku małżeńskim zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu przez drugiego małżonka zgody na zaciągnięcie przez nie zobowiązania nabycia nieruchomości. Podpis pod oświadczeniem małżonka
złożony ma być przed komisją przetargową lub poświadczony notarialnie.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium
oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1. dowodu wpłaty wadium;
2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych;
3. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji:
a) aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących

podmiot oraz
b) Uchwały Wspólników, Zgromadzenia Wspólników lub
Akcjonariuszy lub innego właściwego organu o wyrażeniu
zgody na nabycie nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, budynek C, pok. 132, w dniu
30.08.2011r. o godz. 11.00 .
Warunkiem rozstrzygnięcia przetargu, jest uzyskanie ceny
wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
Przetarg odbędzie się niezależnie od liczby osób przystępujących do przetargu. Przetarg wygra osoba, która zaoferuje cenę najwyższą. W przypadku jednakowej oferty
kilku oferentów wygrywa osoba, która pierwsza zgłosiła
cenę w tej wysokości.
W przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu lub w przypadku unieważnienia przetargu wadium wpłacone przez oferentów zostanie zwrócone w tym samym lub następnym
dniu na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
W przypadku rozstrzygnięcia przetargu wadium wpłacone
przez osobę, która wygra przetarg stanowić będzie zadatek w rozumieniu przepisu art. 394 kc.
Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie
im zwrócone w tym samym lub następnym dniu na wskazane przez nich rachunki bankowe.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie do
7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Warunkiem zawarcia
umowy będzie wpłata, na dzień przed podpisaniem umowy, na rachunek bankowy Sprzedającego pozostałej części
ceny sprzedaży. Nie wpłacenie ceny w tym terminie traktowane będzie jako nie przystąpienie do umowy, dające
podstawę do przepadku zadatku.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz ewentualnej umowy przedwstępnej ponosić będzie kupujący.
Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Oświadczenie o unieważnieniu przetargu może zostać złożone w terminie do 3 dni od dnia licytacji.

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

Dlaczego lokaty
w Banku Spółdzielczym w Limanowej
są bezpieczne?

Działania mające na celu zapewnienie
b e z p i e c z e ń s t wa
wkładów pieniężnych zwanych
depozytami, przypominają wielopoziomowy system zabezpieczeń
skonstruowany na bazie dyrektyw
i standardów Unii Europejskiej,
rozwiązań ustawowych, regulacji Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a ponadto dobrych
praktyk bankowych i profesjonalizmu personelu.
Do najważniejszych elementów
bezpieczeństwa należą następujące rozwiązania:
- wkłady pieniężne zwane depozytami, są objęte
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- od momentu wydania postanowienia o upadłości banku nie są
już naliczane odsetki,
- cała procedura wypłat środków gwarantowanych powinna się
zakończyć w ciągu trzech miesięcy
od dnia zawieszenia działalności
banku. W wyjątkowych przypadkach na mocy postanowienia sądu
może być przedłużona do roku.

systemem gwarantowania depozytów utworzonym ustawą
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Klientom są wypłacane
zdeponowane przez nich środki
pieniężne w wysokości określonej w ustawie, gdyby bank ogłosił upadłość,
- gwarancjami Funduszu
w 100 proc. są objęte środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro liczone łącznie, bez względu na liczbę umów
rachunku bankowego zawartych
z bankiem,
- system chroni środki pieniężne zgromadzone na wszystkich
rodzajach imiennych rachunków
bankowych, prowadzonych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych,
- rachunki wspólne, np. małżeńskie, są objęte gwarancjami
w ten sposób, że dla każdego
współposiadacza przysługuje odrębna kwota gwarantowana.

Bank Spółdzielczy w Limanowej jest objęty obowiązkowym systemem gwarantowania
depozytów, ponadto podejmuje inne działania w zakresie zachowania bezpieczeństwa działalności. Do najważniejszych z nich
należą:
- bank stosuje zasady dobrej
praktyki banków w zakresie informowania klientów o swojej sytuacji finansowej w drodze
publikowania najistotniejszych
kategorii finansowych,
- bank stosuje obowiązujące
standardy w zakresie kapitałów
własnych, akcji kredytowej itp.

Klient musi też pamiętać
o pewnych niedogodnościach:

FOT. (MICZ)

Wybierając bank, w którym chcemy
ulokować pieniądze, zastanawiamy się, czy są one tam bezpieczne.
Wiemy, że każda działalność gospodarcza niesie ryzyko. Banki, które
są instytucjami zaufania publicznego, zarządzają ryzykiem, przestrzegając rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, chroniących zarówno
klientów, jak i sam bank.

Śmiertelny wypadek
w Kąclowej

Z P O L I C J I . 22-letni mieszkaniec
Kąclowej, jadąc motocyklem w kierunku Grybowa uderzył w passata, którym podróżowało młode małżeństwo z dzieckiem z Grajewa na
Mazurach. Motocyklista zginął na
miejscu.
Jak udało nam się ustalić, 22-latek motocykl posiadał od dwóch
tygodni. W chwili wypadku
nie miał kasku i kombinezonu.
- Jechał bardzo szybko.
Nie wyrobił na łuku i zderzył się czołowo z passatem

– mówi Józef Lichoń z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grybowie.
Mimo prób reanimacji, motocyklista zmarł na miejscu. Pasażerka passata w szoku została przewieziona do sądeckiego szpitala.
Na miejsce przyjechał prokurator.
Droga była całkowicie nieprzejezdna przez około dwie godziny.
Przyczyny wypadku bada policja. Najprawdopodobniej zawiniła brawura motocyklisty. Licznik
prędkości motoru wskazywał po
wypadku blisko 170 km/h.

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

(TASS)
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Informacje

Walka Dawida z Goliatem
P O L I T Y K A . Rozmowa z posłem Kazimierzem Hajdą, byłym burmistrzem
Jordanowa
- Wystartuje Pan jako lider listy Polska Jest Najważniejsza w okręgu nowosądeckim. Co wiąże Pana z Nowym
Sączem?
- Właściwie tylko to, że mieszkam na granicy okręgów tj. w Jordanowie, niedaleko Rabki-Zdroju.
W Oświęcimiu, moim macierzystym okręgu, PJN ma Grzegorza
Gołdynię, znanego działacza, bardzo profesjonalnego polityka, który ma ochotę wystartować i pewnie
osiągnie dobry wynik. Paweł Kowal
poprosił więc mnie, bym otwierał
listę w waszym okręgu. Nie uśmiechało mi się to na początku, ale po
dwóch dniach namysłu, zgodziłem się.
- Ma Pan świadomość, że nasz okręg
to zagłębie zwolenników PiS. Jak Pan,
który odszedł z tej partii, chce przekonać do siebie wyborców?
- Mam świadomość, że ludzie
chcą spróbować czegoś nowego, nie
tylko dwóch dużych partii. Robi się
oczywiście propagandę, że jeśli się
nie zagłosuje na większych, to będzie głos stracony. Raczej trzeba
mówić, że w walce Goliata z Dawidem, trzeba popierać Dawida.
Odszedłem z PiS, bo wyrzucenie
z partii Elżbiety Jakubiak i Joanny
Kluzik-Rostkowskiej wydało mi się
za bardzo brutalne, szczególnie po
dobrze prowadzonej kampanii. Napisałem mejla do pani Jakubiak, ale
ona pewnie nie wiedziała nawet co
to za jeden. Jeśli poseł nie jest medialny, praktycznie ginie w tłumie
na Wiejskiej.
- Odsunięcie pań z PiS było jedynym
powodem Pana odejścia z partii?
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KO N K U R S DT S . Daria Biernat, kolejna kandydatka do tytułu Dobra Twarz
Sądecczyzny, relaksuje się fotografując,
sama też lubi pozować do zdjęć. Konkurs organizujemy wraz z krakowską
agencją Rores Models.

- W moim przypadku tak. Nie
byłem zideologizowanym członkiem
PiS. Wstąpiłem do partii w 2005 r.
Wcześniej prowadziłem sobie mały
biznesik w Jordanowie, przez 15
lat. Szwagier namawiał mnie, bym
wstąpił do PO, ale stwierdziłem, że
może będzie coś chciał w zamian za
to, że mnie wprowadza w struktury partii i zapisałem się do PiS. To był
czas, kiedy mówiono o koalicji POPiS. Było mi więc obojętne, do której partii będę należeć. Skończyłem
60 lat i pomyślałem, że może spróbuję wystartować w wyborach na
burmistrza Jordanowa. Udało mi się
i w 2007 r. wystartowałem w wyborach parlamentarnych. Do Sejmu wszedłem za Pawła Kowala, który został europosłem.
- Wiódł Pan sobie spokojne życie
w Jordanowie, miał Pan swój sklepik.
Na co Panu polityka?
- Prowadzenie sklepu przy
domu to ciężka praca. Robota od
6 rano do północy. Zero wakacji.

W moim wieku nie ma się już siły.
Kiedy zaczynałem, na początku
lat 90. jeszcze jakoś szło. W 2006
r. sklepik już nie przystawał do
realiów.
- Kiedy nie mamy siły pracować, powinniśmy więc się zająć się polityką…
- To nie tak. Ochota na wystartowanie w wyborach samorządowych zrodziła się we mnie już
w 2000 r. Chciałem się sprawdzić.
Są tacy, którzy dziesięciolecia startują w wyborach i im się nie udaje.
A taki jak ja, spróbował raz i wyszło. Nie znaczy, że czuję się przez
to lepszy.
- Czym Pan się zajmie, jeśli nie zostanie Pan ponownie posłem?
- Myślę, że istnieją realne szanse na zdobycie mandatu. Skończyłem już 65 lat i jestem emerytem.
Dostaję 2,2 tys. zł emerytury. Jeżeli podliczy się okres mojego posłowania, to może jeszcze 200, 300
zł do tego dojdzie.
Rozmawiała (PEK)

A

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

Daria jest uczennicą 5 Gimnazjum
w Nowym Sączu. W przyszłości
chciałaby studiować pedagogikę. Jest
otwarta na nowe znajomości, chętnie
spędza czas z przyjaciółmi. Najlepiej
jednak relaksuje się, pływając (brała nawet udział w zawodach pływackich), jeżdżąc na rowerze, rolkach
czy biegając. Uwielbia fotografować,
ale też pozować do zdjęć. Wieczorami
słucha muzyki, szczególnie upodobała sobie rap i reggae.
Na temat rówieśników wypowiada
się pozytywnie, choć potrafi dostrzec
i wady młodzieży. – Wiele osób nie
potrafi się bawić bez używek, alkoholu czy narkotyków – przyznaje
Daria. Nie podoba się jej, że jest duża
grupa młodych ludzi, którzy w ogóle nie myślą o przyszłości.
– Skupiają się na tym, co jest teraz i postępują, jak im wygodnie, nie
zważając na innych – dodaje kandydatka. – Czasem trzeba się poświęcić, aby coś osiągnąć w życiu.
Za to bardzo ceni w innych poczucie humoru i otwartość. – A tego
akurat sądeckiej młodzieży nie brakuje – stwierdza.
Gdyby była prezydentem Nowego Sącza, zapewniłaby więc młodym
więcej miejsc, gdzie mogliby miło
i bezpiecznie spędzać wolny czas.
Jej zdaniem brakuje w mieście akcji na rzecz osób chorych. Niemniej
uważa, że obecny gospodarz miasta
dobrze sprawuje swoje obowiązki

OGLOSZENIE DROBNE

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

Nowy Sącz

Młodzi nie myślą
o przyszłości

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

i stara się, żeby mieszkańcom żyło
się jak najlepiej.
(URO)
U L U B I O N E : potrawa – kebab; napój –
sprite; sportowiec - Otylia Jędrzejczak;
polityk - Janusz Korwin Mikke; aktor Johnny Depp; pisarz (poeta) - Jan Twardowski; piosenkarz - Miuosh; książka – „My, dzieci z dworca ZOO”; film
- „Charlie St. Cloud”; samochód – ferrari; kraj – Polska; miasto - Nowy Sącz;
autorytet moralny – mama.
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ZNIKI
tu

a
procent rab

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

Z dworem jak z miłością
przyjechać, odwiedzają nas wycieczki i pojedyncze osoby. Większość jest naprawdę bardzo sympatyczna, ale niektórzy o dziwnych
porach przyjeżdżają i różnie się zachowują - może z niewiedzy, może
z zuchwałości. Zdjęliśmy tabliczkę „teren prywatny”, żeby nie odstraszać odwiedzających, ale to powoduje, że niektórzy traktują dwór
jak obiekt ogólnie dostępny, wchodzą nawet do naszych prywatnych
pomieszczeń. Czasem też ktoś dziwi się, że właścicielami dworu są
tacy zwykli ludzie – uśmiecha się
pani Maria.

Prawie dziesięć lat temu sprzedali nowy
dom, wysupłali wszystkie oszczędności, zaciągnęli kredyt, zadłużyli się u rodziny i kupili ruinę, w której nie dało się
zamieszkać. Niektórzy patrzyli na nich
jak na szaleńców. Ale oni zakochali się
w starym dworze i postanowili ratować
go przed dewastacją.

Wyzwanie

Ciężka praca
Dwór był w opłakanym stanie.
Zdjęcia, które to obrazują, mogą dziś
szokować. W posiadłości nie dało się
przebywać. Przez rok przemieszkiwali jeszcze w sprzedanym domu
w Owieczce i równocześnie prowadzili remont. Krzysztof Twardowski lubi nietypowe wyzwania,
stolarka, renowacja to jest to, co kocha. Po roku wprowadzili się. Sześcioosobową rodziną zamieszkali
w pokoju z kuchnią. Później stopniowo własną pracą i dzięki nowym
środkom finansowym remontowali
kolejne pomieszczenia, oczywiście

To jest to

FOT. JOMB

Dębowa alejka, brzozowy gaj,
bielone ściany, kolisty podjazd pod
wejściowy ganek - klimat jak z mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”.
Pochodzący z 1752 r. dwór w Świdniku robi wrażenie. Dlatego gdy
w 2001 r. potomek, który odzyskał
włości przodków, wystawił „sarmacką perełkę Limanowszczyzny”
na sprzedaż, chętnych nie brakowało. Z zewnątrz bryła robiła wrażenie, ale przy bliższych oględzinach
okazywało się, że dach jest dziurawy, okna wybite, w środku nie
było nic oprócz rumowiska i smrodu. To zniechęcało potencjalnych
nabywców.
- Zniszczone, to nie znaczy tanie. Pierwsza suma była dla nas
nieosiągalna. Pan Śmiałowski po
pół roku sam się odezwał, czy jesteśmy nadal zainteresowani kupnem.
Cena spadła. Zorganizowaliśmy
pieniądze. Wystarczyło – wspomina Maria Twardowska.
Ich decyzja wzbudziła zdumienie, sprzedali nowy dom, by „iść
na gorsze”.
- To rzeczywiście była odważna decyzja, ale zawsze popierałam męża we wszystkich krokach.
Jedyne, czego się obawiałam to,
żeby mężowi zdrowia nie brakło, bo
byliśmy wtedy z małymi dziećmi.
Wierzyłam jednak, że się uda. Tamto inne życie odchodziło, a my staneliśmy przed nowym wyzwaniem.

przy konsultacjach z konserwatorami zabytków.
W najgorszym stanie był dach,
który wyglądał katastrofalnie dziurawy, łatany czymkolwiek, byle
nie przeciekał. Dopóki był nienaprawiony, wszystkie prace okazywały się stratą czasu. Dopiero w 2007
r. dostali dotację z Urzędu Marszałkowskiego na jego remont. Na
dowód, że utrzymanie zabytku to
kosztowna inwestycja, wystarczy
przywołać, że całkowity koszt odnowienia dachu wyniósł, bagatelka, ponad 350 tys. zł.
W tym roku z dotacji będzie wykonane odwodnienie. Do renowacji
zostało jeszcze jedno pomieszczenie
– prywatny pokój gościnny. Na remont kiedyś w przyszłości czeka też
całe poddasze.

Melancholia
Jak mieszka się w starym dworze?
- Jest cisza, spokój, sielska atmosfera, wrażenie zatrzymanie czasu.
Oczywiście także poczucie, że mieszkały tu całe pokolenia, to wywołuje
melancholijne nastroje. Nocą… księżyc świeci, odzywają się sowy, można wybrać się na spacer do kapliczki,
która, jak wieść niesie, jest cmentarzyskiem zamordowanych arian…

Wyobraźnia podsuwa różne obrazy… Czasem, zwłaszcza zimą, odzywają się w dworze jakieś dźwięki…,
choć mąż racjonalnie tłumaczy, że
to przeprężenia belek stropowych.
Z czasem po prostu przechodzi się do
codzienności.
Ta codzienność w dworze jest…
mało intymna. Dwór w Świdniku
R
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należy też do Szlaku Architektury
Drewnianej. W te wakacje na przykład jest obiektem otwartym dla
turystów.
- Nie izolujemy się od ludzi.
Dwór jest szeroko otwarty. Zwykle
takie obiekty są otoczone wysokim
murem, my pozdejmowaliśmy bramy. Można w każdej chwili do nas

Maria i Krzysztof Twardowscy
prowadzą w dworze gospodarstwo
agroturystyczne, organizują wesela,
imprezy okolicznościowe, starają się
też tworzyć w tym miejscu oazę kultury. To ich sposób na życie. Nikogo
nie zatrudniają, utrzymują wszystko
sami z pomocą dzieci. Mówią, że pracy się nie boją, a prowadzenie dworu daje im wielką satysfakcję - jakby
dwór odwdzięczał się za uratowanie
przed całkowitym zniszczeniem.
- Wiele osób pyta, dlaczego wtedy zdecydowaliśmy się na jego kupno. Trudno to racjonalnie wytłumaczyć. To jest jak z miłością. Po prostu
zakochujemy się w kimś i świata
poza tym kimś nie widzimy. Dlaczego akurat wybieramy tego mężczyznę a nie innego? A jednak wiemy, że
to jest to i koniec.
(JOMB)

A

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

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

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

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

SITA NOWY SĄCZ – RAZEM DLA NASZEGO ŚRODOWISKA
RODO
OW
O
WISKA
A
ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:
momepkeZfWZmaeckdWbdoY^"i[]h[]emWdoY^_]hkpk
eZX_ehk_kjob_pWY`_eZfWZmc[ZoYpdoY^"fhp[coiemoY^
_d_[X[pf_[YpdoY^
pWaWZWd_W_kjhpocWd_Wj[h[dmp_[b[d_"moY_daWZhp[m
b[jd_[]eifhpùjWd_W"p_cem[]ekjhpocWd_Wkb_Y"fbWYm
_Y^eZd_am

SITA Nowy
N
Sącz Spółka z o.o.
ul. Lwowska 135,
33-300 Nowy Sącz,
tel./fax.: 18 441 52 85,
18 441 19 83

sita.nowysacz@sitapolska.com.pl
si
s
i

www.sitanowysacz.pl

9

18 sierpnia 2011 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Styl życia

Żyje w dwóch światach. Jeden tworzy muzyka, drugi studia i praca.
– Boję się chwili, gdy będę musiał
wybrać jeden z nich – mówi 23-letni sądeczanin Marcin Stasiak.
Jest gitarzystą w zespole Michała Turnaua, brata Grzegorza,
pracuje nad kolejnym projektem
muzycznym z inną grupą, której nazwy na razie nie chce zdradzać, jednocześnie studiuje automatykę i robotykę na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
i pracuje już w tym zawodzie. – Nie
mam czasu na życie prywatne,
ale to mi na razie nie przeszkadza
– przekonuje.
Pasja muzyczna zrodziła się
w nim, gdy miał 9 lat i po raz pierwszy wziął do ręki gitarę. Długo nudził rodziców o własny instrument. Później trafił na lekcje nauki
gry na gitarze do Pałacu Młodzieży
w Nowym Sączu do Pawła Niecia.
Uczył on w tym czasie innego młodego amatora gitary Kubę Kosakowskiego. Razem stworzyli nieformalny duet.
- Jeździliśmy z Kubą na różnego rodzaju festiwale ogólnopolskie
i zawsze wracaliśmy z nich z trofeami – wspomina Marcin. – Raz,
co jest dość zabawne, trafiliśmy na
przegląd Partyrura w Krakowie,
gdzie zdobyliśmy 3. miejsce w kategorii… zespoły rockowe.
W 2004 r. zrezygnował z lekcji
i sam postanowił szkolić swoje umiejętności. Na jednym z koncertów poznał Jacka Królika,

FOT. ARCH. MARCINA STASIAKA

Muzyka tworzy się sama

znakomitego polskiego gitarzystę,
który grał m.in. w zespole Grzegorza Turnaua. – Takich ludzi jak on
jest niewielu na świecie – twierdzi Marcin. Nawiązali dobry kontakt
i raz w miesiącu udawało się Marcinowi wyrwać do Krakowa na zajęcia
do Królika. – To był czas próby, chodziłem wówczas do liceum, zdałem
sobie sprawę z moich braków i niedociągnięć – mówi Marcin.
Nie czuł się na tyle pewny swoich umiejętności, by pójść na studia muzyczne.
- Bałem się, a jednocześnie nie
chciałem zawieść rodziny, która

zawsze mi powtarzała: Marcin rób
co chcesz, ale nauka i wykształcenie
są najważniejsze. Wybrałem więc
praktyczne rozwiązanie i studia na
AGH – wyjaśnia. Dodaje, że teraz nie
żałuje swojej decyzji, szczególnie gdy
patrzy na swoich kolegów, którzy tak
jak on kochają muzykę i w tym kierunku podjęli również dalszą edukację. Dziś są sfrustrowani. Świetnie
grają, śpiewają, ale nie wszyscy potrafią się odnaleźć na rynku. Marcin,
zanim trafił do zespołu Turnaua, też
miał pod górkę.
- Nowe środowisko, obstawione miejsca, wyrobione nazwiska.
R

SMS
Umowa w kapsule czasu
Jakoś nie przemawia do nas wariant umowy, przewidującej wieczystą dzierżawę działki po dawnej spółdzielni „Twórczość”, z tytułu której, zamiast 30 milionów w gotówce, do kasy miasta skapywałoby od nabywcy coś około 360
tysięcy rocznie. I nawet nie idzie tu o to, że duży pieniądz może więcej, niż
ten rozproszkowany na setne kawałki. 99 lat, bo na tyle w myśl prawa opiewa dzierżawa wieczysta, to horyzont tak abstrakcyjnie długi, że aż prawie niewyobrażalny. Przypuśćmy, że ktoś podobną transakcję przeprowadził w roku
1910, kiedy nic nie zapowiadało jeszcze końca cesarsko – królewskiej monarchii, I wojny światowej i odrodzenia niepodległej Polski. A potem… Potem to już
było prawdziwe dziejowe tsunami połączone z bezlitosną grabieżą wszystkiego i wszystkich, po wojnie zaś dalszy ciąg rabowania tego co zrabować jeszcze się dało. I znów trudna niepodległość, i ponowna mordercza walka, tym
razem o odzyskanie tego co pozostało z półwiecznej pożogi. Kto, komu i ile płaciłby dziś za podobną działkę, jeden Pan Bóg wie, zważywszy, że pieniądze i ich
siła nabywcza ulegały w ciągu minionego wieku sinusoidalnym wahaniom, raz
robiąc za makulaturę (vide: marka polska czy złotówka „jaruzelska”), innym
zaś, za wartą grzechu lokatę międzynarodową (vide: złotówka międzywojenna). Może pan prezydent miał jakiś proroczy sen, kiedy wieścił transakcję 100
– lecia. Szkoda tylko, że ani słowem nie wspomniał, iż planujemy ją aż na 100
lat! Pozostaje nam żywić nadzieję, że hasła „dobrze wróży” nie pokrzyżują meandry i wichry historii. Bo gdyby nawet dziś zabawić się w „bukmacherkę” o to
jaki będzie finał finałów tego „geszeftu”, wszystkie kupony (wraz z tekstem
umowy) musielibyśmy zapisać w spadku swym wnukom i prawnukom, których (jako tej kasiory) też jeszcze nie mamy. Ba! Dla zwycięzcy gotowi jesteśmy
dorzucić konia z rzędem gratis! Tylko kto za 100 lat będzie wiedział o co chodzi
z tym koniem, bo o rzędzie już dziś niewielu ma pojęcie.
(JARO)
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Nie żałuje swojej
decyzji, szczególnie
gdy patrzy na swoich
kolegów, którzy tak
jak on kochają muzykę
i w tym kierunku
podjęli również dalszą
edukację. Dziś są
sfrustrowani. Świetnie
grają, śpiewają, ale nie
wszyscy potrafią się
odnaleźć na rynku

Przez trzy lata ciężko było się przebić nowicjuszowi - przyznaje.
W końcu poznał kilku muzyków, z którymi spotykał się na
tzw. jamach w krakowskim klubie Ptasiek, ale przełomem w jego
muzycznej karierze był telefon od
Michała Turnaua. Szukał gitarzysty,
a o Marcinie dowiedział się od Jacka
Królika. Po 10 latach nieobecności
na scenie muzycznej Turnau przygotowuje nowy projekt rockowy
Endorphine Machine.
- Pierwsze próby z nowym
zespołem nie były łatwe. Gram
z ludźmi znacznie starszymi od

A

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

siebie, na początku w ogóle nie
mogłem wyczuć klimatu, ale teraz projekt posuwa się naprzód
i niebawem wydamy demo – zapowiada sądeczanin.
Udział w projekcie Turnaua nie
przeszkadza mu w zajęciu się kolejnym. Bo dziś nie mówi się, że
muzyk pracuje czy gra w zespole,
ale przy projekcie. – To taki trend
w muzycznym żargonie – wyjaśnia
gitarzysta.
Nie chce jednak zdradzić szczegółów nowego przedsięwzięcia.
– Za dwa tygodnie wchodzimy do
studia, by nagrać demo. Płyta rockowa z elementami funky powinna ukazać się 20 września. Mogę
pochwalić się, że najlepszy numer, który będzie promował demo,
ja stworzyłem – mówi gitarzysta.
Opiekę nad projektem sprawuje
agencja Pro-Arts, a wokalistką zespołu jest Karolina Andrzejewska,
która dała się poznać, jako solistka
w programie telewizyjnym „Bitwa
na głosy”, będąc w grupie Haliny
Młynkowej.
- Muszę przyznać, że jeszcze
z nikim mi się tak dobrze nie
współpracowało. Wystarczy, że
ktoś rzuci akord, odchodzimy
każdy w swój kąt, a gdy wracamy,
to z takim samym rozwiązaniem
muzycznym. Jesteśmy niesamowicie zgrani, a przecież prawie
się nie znamy. Przy tym projekcie muzyka tworzy się sama – zachwala Marcin.
(ART)
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Opinie
Muzyka
prenatalna

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

J

akiś czas temu w jednej
z lokalnych gazet z wielkim zainteresowaniem
przeczytałem o koncercie przygotowanym przez
Miejski Ośrodek Kultury i jedną z instytucji muzycznych,
której nazywał po imieniu nie będę
z powodu ewentualnej kryptoreklamy. Otóż koncert ten adresowany był do rodziców, do ich małych
pociech, a nawet do dzieci jeszcze
nienarodzonych, choć już „w drodze”. Prawda, że intrygujące?
Urządzić imprezę dla kogoś, kogo
tak naprawdę jeszcze nie ma. Jeśli
ktoś się spodziewa, że teraz spuszczę z łańcucha mój temperament
kabareciarza, że poużywam sobie na tej inicjatywie, jest w grubym błędzie. Dotykamy bowiem
nie śmiesznego, a trudnego problemu muzycznej edukacji. Wrażliwość muzyczna nie jest, niestety, naszą siłą. Jako naród jesteśmy
raczej głusi, o czym świadczy żałosny repertuar piosenek śpiewanych przy ognisku, na imieninach, podczas wesel, etc. Z biedą
zaśpiewamy dwie zwrotki „Sokołów”, parę fragmentów „Walerci”,
starsza generacja kawałek „Autobiografii” i tyle. Kiedyś to jeszcze
śpiewało się piosenki partyzanckie (zresztą piękne), dziś wydalamy z siebie nędzne resztki jakichś
dawno zasłyszanych melodii. Przeciętny gust muzyczny jest wprost
proporcjonalny do edukacji. Czyli marny. Czy zatem warto dokonywać edukacyjnych eksperymentów prenatalnych, nie mając
żadnej pewności, że da to jakiś
skutek? Japończycy tego rodzaju
pytań nie stawiają, tylko inwestują
w kształcenie muzyczne dzieci, ledwie te zaczynają chodzić.
Nie wiem, na czym opierają swoje
święte przekonanie, że już przedszkolaka trzeba zmuszać do ciężkiej pracy, ale efekty później
widać.
I to jakie. Jedno nie ulega wątpliwości: jest w muzyce jakaś zaklęta siła, która uwzniośla, wycisza,

łagodzi obyczaje, szczypie wyobraźnię. O cudownych właściwościach muzyki wypowiedziała
się nawet nauka. Przeprowadzono stosowne badania i okazało się,
że krowy słuchające Mozarta czy
Beethovena dają więcej mleka. Tu
akurat widzę i zagrożenia.
Bo gdyby taki eksperyment przeprowadzić w polskiej stodole
przy użyciu np. muzyki Feel’a czy
Dody, to mleko musielibyśmy importować. Kompletnym brakiem
wyobraźni wykazali się niegdyś
nasi decydenci oświatowi, wyprowadzając ze szkół wychowanie muzyczne. Zaiste, trudno pojąć, jak można było skazać młode
pokolenie na głuchotę. Nie idzie tu
rzecz jasna o dosłowne rozumienie tego słowa, ale wrażliwość na
dźwięki.
Pozbawiony tej zdolności młody człowiek nie ma wobec muzyki szczególnych wymagań: słucha melodyjek prostych, tekst dla
niego nie liczy się wcale. Ponieważ oczekuje banału, radiostacje chętnie mu go dostarczą. I koło
się zamyka. Nawet publiczne rozgłośnie, wbrew misji, jaką mają
do wykonania, bez żenady ładują w nas byle czym. Nie dziwią się,
że świetny krytyk muzyczny Jan
Poprawa do Opola nie jeździ, bo
i po co? Doskonale wie, co usłyszy:
muzykę odlaną z tej samej formy,
sklonowanych wokalistów, bełkotliwy tekst o niczym. Że jestem
zbyt surowy dla polskich gwiazd
i gwiazdeczek? Otóż, nie jestem,
bo prawdziwe talenty jeżdżą tam,
gdzie nie dociera telewizja, na
przykład do Zamościa na festiwal
im. Marka Grechuty.
A wracając w sądeckie opłotki.
Uczestnicząc w życiu kulturalnym
miasta, obserwuję także młodych
artystów, najczęściej uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej. Oni
należą już do innego świata. Mają
za sobą nie tylko alfabet muzyczny, ale całkiem spore umiejętności
i inną wrażliwość niż ich
koledzy. Inne też mają potrzeby
ducha. Niestety, jedna państwowa
szkoła muzyczna i parę prywatnych problemu nie załatwi,
a poza tym trudno sobie wyobrazić, żeby do tego rodzaju placówek uczęszczali wszyscy. W tym
kontekście wspomniana wyżej inicjatywa cieszy. Niektórym może
wyda się dziwna, inni jej na pewno przyklasną. Ja należę do tych
drugich.

Samobójstwo
w samoobronie

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

D

ziś medycyna zna
sposoby na poskromienie wielu chorób, które jeszcze
100 lat temu masowo zabijały ludzi. Teoretycznie więc współczesny człowiek powinien być zdrów
jak ryba. Ale nie jest, bo jest istotą myślącą. Rozum nakazuje mu
pracować nad specyfikami, które pomogą zwalczyć choroby, rozwiązaniami technicznymi, które
ułatwią mu życie. Ten sam rozum
i z tego samego powodu pozbawia
go jednak życia. Bo oto postęp cywilizacyjny sprawił, że działamy
w ciągłym stresie, w pogoni za pieniądzem, stale mając na uwadze
to, że musimy się rozwijać, inaczej
nasz wizerunek w oczach innych
blednie. A na to człowiek myślący

już sobie pozwolić nie może. I tak
powoli, nie mogąc czasem sprostać
wymaganiom, jakie sobie sztucznie nałożyliśmy, wykańczamy się.
Jesteśmy coraz słabsi psychicznie.
Podobno medycyna i z takimi przypadkami potrafi sobie poradzić –
ale tylko doraźnie. By zlikwidować
przyczynę, trzeba byłoby zmienić
bieg cywilizacji.
We wtorek 50-letni mężczyzna
powiesił się nad potokiem w Rytrze. W niedzielę cały świat obiegła informacja o masakrze w Jersey, której sprawcą był sądeczanin
- jak o nim samym się wypowiadają jego znajomi - kochający tatuś,
dobry mąż. To tylko ostatnie przykłady z najbliższego podwórka,
których samo przytaczanie osłabia
psychicznie, a co dopiero, gdy odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego do takich tragedii dochodzi.
Po śmierci Andrzeja Leppera usłyszałam, od nie pozbawionych humoru ludzi, że jest jedynym, który
popełnił samobójstwo w samoobronie. Śmiech, nawet ten najbardziej cyniczny, w tak tragicznych okolicznościach, nieco
pomaga zamaskować wszechobecną depresję ludzi myślących. To
śmiech w samoobronie.

SMS
Legalnie nielegalne
Przechadzając się brzegiem Kamienicy i Dunajca nabrałem wrażenia, iż tzw. dzikie
wysypiska śmieci, jakimś cudem uzyskały status półlegalnych, a może nawet zalegalizowanych niczym „marycha” w parapetowej doniczce. Jak inaczej wytłumaczyć fakt,
że dokładnie w tych samych miejscach, z regularnością szwajcarskiego zegarka, wyrastają sterty śmieci, które po jakimś czasie zostają skrupulatnie usunięte, tylko po to
by zrobić miejsce dla następnej partii podrzutków. Zabawa w „policjantów i złodziei”
trwa już od lat, choć trzeba przyznać, że „dzicy wysypywacze” też się trochę ucywilizowali. Otóż nie sypią śmieci na oślep, ale układają je w zgrabne kupki, żeby komunalnym łatwiej było wrzucać je potem na pakę. Ba, niektórzy nauczyli się wstępnie
segregować odpady do worków. Nawet szkło układają w taki sposób, by nie wbić go
sobie w nogę, o czym zaświadcza zgrabna hałda nad Kamienicą, z wyraźnym tropem
wskazującym, że jeszcze do niedawna wywalone tam witrynki służyły w jakimś punkcie gastronomicznym. Oczywiście trudno mieć pretensje do miejskich strażników, bo
nawał pracy przy wlepianiu mandatów za parkowanie plus robota w studiu nagrań
nad wyławianiem młodych talentów, nie pozwala im na podjęcie czynności operacyjno – śledczych. Ale od czegóż mamy przysłowia, z których bije narodowa mądrość.
Jedno z nich mówi, że jeśli nie możesz pokonać przeciwnika to się z nim zaprzyjaźnij.
Choć akurat w tym przypadku z rozsądkiem za wiele wspólnego to nie ma.

(JARO)
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Co widział
naoczny świadek

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

J

akoś tak się złożyło, że w niedzielne południe byłem świadkiem śmiertelnego wypadku drogowego w Kąclowej k.
Grybowa. No może nie świadkiem naocznym, ale na miejscu zdarzenia – jak to mawia policja –
byłem jakąś minutę po fatalnej kraksie.
Z grubsza rzecz ujmując motocyklista
jadący z góry, zjechał na lewy pas drogi
i wbił się w samochód osobowy jadący
z przeciwka. Tragedia z Kąclowej odbiła
się szerokim echem w całym regionie,
a wypadek relacjonowano i komentowano na wszelkie sposoby. Niestety
komentowano też głupawo, a w pewnych miejscach nawet głupio. Niektóre z lokalnych mediów skupiły się np.
na narzekaniach jakiegoś anonimowego „naocznego świadka”, który z uporem maniaka tłukł do pustej głowy spisującego jego złote myśli żurnalisty, że
na miejscu wypadku panował chaos,
a służby, które powinny w takich sytuacjach sprawnie zadziałać, nie bardzo się sprawdziły. Scyzoryk się w kieszeni otwiera kiedy czyta się podobne
brednie. „Naoczny świadek” żalił się, że
na krynickiej drodze zrobił się długi korek, a przecież można było puścić ruch
wahadłowo. Zdumiewające odkrycie
– przecież gdzie indziej nie tworzą się
korki z powodu wypadków, gdzie indziej sytuację odkorkowuje się tak prosto jak butelkę taniego wina. No i ruch
niby można było puścić wahadłowo,
szczególnie że na jednym pasie stało
rozbite auto i motocykl w kawałkach,
a na drugim leżał nieboszczyk. Oczywiście należało spieszących się „naocznych świadków” puścić szybciej, bo
przecież umarłemu i tak by to już nie
zaszkodziło. Przynajmniej byśmy się
naocznie przekonali, co to właściwie
znaczy dążyć po trupach do celu.
Sama akcja ratunkowa (choć nie
wiem o jakim ratunku mogła tu być
mowa, bo dwie minuty po zderzeniu
ktoś z gapiów podał już tylko koc do
przykrycia ciała) też nie budziła żadnych wątpliwości. Na miejscu natychmiast pojawił się policjant w cywilu,
których znalazł się tam pewnie przypadkiem, sprawnie zarządzając tłumem
i łącząc telefonicznie z kolegami mającymi akurat służbę. Zaraz pojawiła się

też karetka, która niestety mogła zająć się już tylko ojcem (przybiegł gdzieś
z pobliskiego domu) leżącego na jezdni motocyklisty. W tych bezrefleksyjnych relacjach z drugiej ręki, a może
tylko z lewej nogi, uderza jednak coś
innego – kompletne pomieszanie pojęć
i akcentów. Oto motocyklista pędzi bez
kasku lewym pasem, na zdjęciach zrobionych przez strażaków i dostępnych
w Internecie widać, że licznik motoru
zatrzymał się na prędkości 165 km/h,
a dla anonimowego „naocznego świadka” największym problemem był brak
ruchu wahadłowego i objazdów! No to
ja jeszcze dodam, że jakieś 200 metrów
przed czołowym uderzeniem w samochód rozpędzony motor minął – również na lewym pasie – grupę kolarzy.
Gdyby ich zahaczył, trupów byłoby
osiem i pewnie ruchliwa droga zostałaby zamknięta na dłużej niż tylko trzy
godziny. To dopiero byłby problem dla
różnych świadków naocznych!
Żadnym natomiast problemem nie
jest – według „naocznego świadka” to, co dzieje się na lokalnych drogach.
Dokładnie przed tygodniem, dokładnie na tym samym odcinku w tej samej Kąclowej (tyle, że w przeciwnym
kierunku) chłopcy jechali w niedzielne południe do kościoła jakimś sportowym samochodem - na oko – 150
km/h, a auto już zaczynało tańczyć
na całej szerokości drogi. Na szczęście
zdążyli wyhamować przed zakrystią,
choć wyraźnie spieszyli się do Pana
Boga. Oczywiście podobny styl prowadzenia motocykla (ścigacza) czy samochodu nie jest wyłącznie problemem
Kąclowej i okolic. W pewnych kręgach
rozpędzenie 20-letniego Golfa po tuningu do prędkości 120 km/h to styl
życia, wyraźny znak obycia w świecie,
symbol prestiżu i wyznacznik miejsca w lokalnej hierarchii. Jeszcze wyższy szczebel na społecznej drabinie
całej wsi albo choćby tylko przysiółku zapewni ci, jeśli zrobisz to z puszką browaru w ręce, łomocie muzykopodobnym i obowiązkowym batem
CB na dachu, o długości pozwalającej strącać nisko przelatujące samoloty. Choć dla miastowych może to wyglądać zabawnie nie jest to oczywiście
śmieszne. Problem nie jest marginalny i zna go niemal każdy, kto choć trochę porusza się po lokalnych drogach.
No w każdym razie znają go ci, którzy chociaż raz do roku zapuszczają się
autem dalej niż na Wólki. Ci zaś, którzy nie mają bladego pojęcia z kim musimy dzielić publiczne drogi, narzekają, że ktoś leży na jezdni, uparcie nie
wstaje i oni nie mogą przejechać. Szerokiej drogi!

W poszukiwaniu
politycznych
skanów
Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Z

czasów reformowania PRL-u za
pomocą czołgów
przypomniał mi się
napis widniejący na
gmachu
KC PZPR - „Socjalizm ten sam,
ale nie taki sam”. Filozoficzna mądrość oparła się duchowi czasów
i dziś dowiadujemy się, że jedną z kandydatek do „warszawskowiejskiej” diety jest Justyna Kowalczyk – „taka sama, ale nie ta
sama”.
Wykorzystywanie sobowtórów to
rzecz stara jak świat. W przeszłości częściej zatrudniano ich jednak nie tyle w celach promocyjno
– reklamowych dla przyciągnięcia
oczu tłumów, co dla uchronienia
życia władców przed sztyletem,
kulą lub trucizną zamachowców.
„Sobotwory” myliły trop wynajętych siepaczy i odwracały uwagę od faktycznego miejsca pobytu
„oryginała”. W swoje „kalki”
wyposażeni byli politycy wszystkich kontynentów i epok: od
egipskich faraonów po współczesnych VIP-ów, w rodzaju Hitlera,
Churchilla, Stalina czy Castro. Ten
ostatni miał ich ponoć całą armię,
która skutecznie gubiła czujność
myśliwych z CIA. Niejedna z ludzkich „kserówek” swoje oddanie
pierwowzorowi okupiła najwyższą
ceną. Ale wówczas rozpoczynały się poszukiwania kolejnego lustrzanego odbicia. Uczciwie trzeba
przyznać, że zasłużony
dla swego pana „klon” mógł liczyć na wyjątkową hojność oraz
wdzięczność. Takowe spotkały np.
biorącą udział w seansach
spirytystycznych dwórkę Zygmunta Augusta, wcielającą się
w postać nieodżałowanej Barbary Radziwiłłówny. Jednym z najsłynniejszych w polskiej historii
był nijaki Dymitr Samozwaniec ponoć nieślubny syn Stefana Batorego, podszywający się za cudem
ocalałego z pogromu carewicza
Rosji. Zręczna intryga, jaką uknuli na początku XVII wieku polscy

panowie, pozwoliła im na krótkotrwałe przejęcie tronu rosyjskiego przez marionetkowego władcę.
Niestety jego rządy przerwała nagła śmierć. Ale skoro udało się raz
wskrzesić nieboszczyka, postanowiono rzecz powtórzyć. Tyle, że
i ten drugi (znów cudownie wybawiony) wkrótce legł martwy. Nic
to, bowiem zaraz po nim pojawił
się trzeci, choć w tę bajeczkę nie
wierzyli nawet sami scenarzyści,
aż w końcu inicjatywę przejął osobiście Zygmunt III Waza.
Inna rzecz, że z takim skutkiem,
iż dzisiejsze święto narodowe Rosji upamiętnia wygnanie Polaków
z Moskwy w 1612 roku. Swoją drogą, chwali się Rosjanom, że rokrocznie pamiętają o tym, że Polska
to nie tylko „Prywislinskij Kraj”
i że oprócz, Iwanów, Piotrów czy
Władimirów Kremlem rządzili
również sąsiedzi zza Buga.
Jednakowoż wśród obecnych polityków także nie brak różnobarwnych farbowańców. Podczas
ostatnich wyborów jednym z lepszych wyników na Dolnym Śląsku
mógł się pochwalić nijaki Tusk Łukasz - młody chłopak po tapicerskiej zawodówce, acz z magicznym, a raczej magnetyzującym
nazwiskiem. By nie szukać daleko
i zapuszczać się na cudze podwórka, wystarczy przypomnieć tylko, że i u nas toczyli ze sobą boje:
Bożena Jawor z Bożeną Jawor,
Gwiżdż Jerzy z Gwiżdżem Mieczysławem, czy Nowak Ryszard z Nowakiem Tadeuszem.
Nie umniejszając nikomu, trudno
kategorycznie orzec, ile z oddanych głosów było dziełem pomyłki, pośpiechu, braku okularów,
a może zapomnienia (lub
stresu) czy ta Bożena to rzeczywiście ta i czy kandydatowi,
na którego chcieliśmy głosować
faktycznie jest Jurek
czy Mietek?
Pomysłodawcom odszukania
drugiego wcielenia Justyny
Kowalczyk doradzam przerzucenie książek telefonicznych.
Wbrew pozorom aż roi się tam od
znanych nazwisk, choć ich właściciele tak naprawdę nic nikomu nie mówią. No może poza
Andrzejem Czerwińskim – księdzem… Ups… już dwoma księżmi…. A może Andrzej „good”
Mostowy wyjdzie na pociotka niezwykle popularnych serialowych
Mostowiaków?
Wkrótce się przekonamy.
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny
18 SIERPNIA (CZWARTEK):
r N OW Y S ĄC Z , X godz.10, Sala
Kameralna MOK, projekcja filmu
fabularnego pt. „Alicja w krainie
czarów” w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2011”. Wstęp wolny
z wcześniejszą rezerwacją miejsc;
godz.12 - 14, sala edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, „Wakacje z kredką
i pomysłem” warsztaty plastyczne
dla dzieci; Rytro, godz. 19, Karczma Nad Potokiem, czwartkowe biesiady z występami kapeli regionalnych; Krynica Zdrój, godz.9-15,
przez cały sierpień, Centrum Kultury w Krynicy Zdroju zaprasza
dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne w każdy wtorek i czwartek, II piętro, sala plastyczna, godz.
9-15. godz. 16, Cerkiew Prawosławna ul. Cmentarna, Koncert Muzyki
Cerkiewnej;

19 SIERPNIA (PIĄTEK);
r NOWY SĄCZ, X godz.12 - 14, sala
edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ,
„Wakacje z kredką i pomysłem”
warsztaty plastyczne dla dzieci;

20 SIERPNIA (SOBOTA):
r R Y T R O , X godz. 20, Hotel Perła Południa, wieczór taneczny pt.
”Taneczny zawrót głowy” z udziałem zespołu Royal Band;

dla średnio zaawansowanych połączone z konkursem jednego zdjęcia;
Tylicz, godz. 9, WDK Tylicz zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne i muzyczne. Warsztaty muzyczne trwać będą od godz. 11-19,
natomiast plastyczne od godz. 9-15.

23 SIERPNIA (WTOREK):
r NOWY SĄCZ, X

godz.12 14, sala edukacyjna Galerii BWA
SOKÓŁ, „Wakacje z kredką i pomysłem” warsztaty plastyczne
dla dzieci; Rytro, godz.22, Hotel
Perła Południa, Nocne Kino Letnie w hotelowym patio; Krynica
Zdrój, godz. 9-15, przez cały sierpień, Centrum Kultury w Krynicy
Zdroju zaprasza dzieci i młodzież na
zajęcia plastyczne w każdy wtorek
i czwartek, II piętro, sala plastyczna, godz. 9-15.

24 SIERPNIA (ŚRODA)
r N O W Y S Ą C Z , X godz.12 14, sala edukacyjna Galerii BWA
SOKÓŁ, „Wakacje z kredką i pomysłem” warsztaty plastyczne dla
dzieci; Krynica Zdrój, godz. 9-15,
Przez cały sierpień, Centrum Kultury w Krynicy Zdroju zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia taneczne
w każdy poniedziałek, środę i piątek, I piętro, sala baletowa, godz.
9-15.

REPERTUAR KIN

21 SIERPNIA (NIEDZIELA);
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 21.30,
Planty Nowosądeckie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. XVII
Wieczór Artystyczny z cyklu „Pali
się fajka nocy” - poświęcony poezji
Cypriana Kamila Norwida, w wykonaniu Sceny Poetyckiej Teatru
Robotniczego im. Bolesława Barbackiego oraz Zespołu Kameralnego „Sonatina2” z MOK;

22 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK);
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 9-13
sala edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ oraz w plenerze „Foto-obsession” warsztaty fotograficzne

19 SIERPNIA – 25 SIERPNIA 2011
r K I N O S O KÓ Ł
AUTA 2 - 3D, USA, animacja/
przygodowy, 19 - 25 sierpnia, g.
12:30, 14:45; MAGICZNA PODRÓŻ
DO AFRYKI – premiera, Hiszpania, przygodowy/familijny, 19 25 sierpnia, g. 15:00, 16:45; OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 5 - premiera
3D, USA, horror/thriller, 19 - 25
sierpnia, g. 17:15, 19:15, 21:15, TAXI
A - premiera, Polska, komedia
obyczajowa, 19 – 25 sierpnia, g.
18:10, 19:45; SUPER 8, USA, thriller/science-fiction, 19 – 25 sierpnia, g. 18:30, 20:45; NAZNACZONY,

USA, horror/thriller, 19 – 25 sierpnia, g. 21:20,

8. WAKACYJNE PODRÓŻE
FILMOWE (19 – 25 SIERPNIA)
BUDDENBROOKOWIE. DZIEJE
UPADKU RODZINY, Niemcy, dramat,19 – 21 sierpnia, g. 15:15; TYTUS ANDRONIKUS, USA 1999, dramat, 19 - 21 sierpnia, g. 18:00; JA,
DON GIOVANNI, Włochy 2009,muzyczny, dramat historyczny, 19 - 21
sierpnia, g. 20:30, 22 - 23 sierpnia,
g. 15:30, 24 - 25 sierpnia, g. 18:00;
TEMPLARIUSZE. MIŁOŚĆ I KREW,
Dania/Finlandia/Niemcy/Norwegia/Szwecja/Wlk. Brytania 2007,
kostiumowy, melodramat, przygodowy, 22 - 23 sierpnia, g. 18:00, 24
- 25 sierpnia, g. 15:30; AMADEUSZ
USA 1984, 154’, biograficzny, muzyczny,22 - 25 sierpnia, g. 20:30;

r KINO KROKUS
LATAJĄCY MNICH I TAJEMNICA DA
VINCI- premiera, Polska/Słowacja, historyczny, 19 - 25 sierpnia,
g. 16:30, 20:30; STREFA X, Wielka
Brytania, thriller/science-fiction,
19 - 25 sierpnia, g. 18:30

WARTO OBEJRZEĆ:
AMADEUSZ
Seanse: 22 - 25 sierpnia g. 20:30
Autorzy sztuki, Shaffer i Forman nazywają swój film „fantazją zainspirowaną życiem
i tajemniczą śmiercią Mozarta”.
Jest to dramat, który rozegrał się
pomiędzy Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem, jednym z najsłynniejszych twórców muzyki,
a Włochem Antonio Salierim, nadwornym kompozytorem cesarza
Austrii, Józefa II. Długo oczekiwany
przez Salieriego sukces - zaszczytna funkcja nadwornego muzyka zostaje przyćmiony. Na dworze cesarskim pojawia się intruz: młody,
utalentowany i już słynny kompozytor, u którego cesarz zamawia
nową operę.

ROZDAJEMY BILETY DO KINA:

PROGRAM
r

CZWARTEK, 18 sierpnia, godz. 20 Pijalna Główna

WIDOWISKO MUZYCZNE ZACZAROWANA NOC
SCENARIUSZ I REŻYSERIA SZYMON SZURMIEJ SCENOGRAFIA -EWA
ŁANIECKA
KIER. MUZYCZNE TERESA WROŃSKA CHOREOGRAFIA - MARIUSZ BACH
I LUDOMIŁA PRONINA
W ROLI GŁÓWNEJ - SZYMON SZURMIEJ
ORAZ ZESPÓŁ TEATRU ŻYDOWSKIEGO IM. ESTERY RACHEL I IDY KAMIŃSKICH W WARSZAWIE

r PIĄTEK, 19 sierpnia, godz. 20 Pijalnia Główna
WIELKA GALA OPEROWA
ELIZA KRUSZCZYŃSKA, Laureatka I Nagrody i Złotego Medalu
na Międzynarodowym Konkursie im. St. Moniuszki w Warszawie w 2010
roku
ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH
DYRYGENT - MIROSŁAW JACEK BŁASZCZYK

r SOBOTA, 20 sierpnia, godz. 20 Deptak
WIDOWISKO PLENEROWE TU, GDZIE ŚPIEWAŁ JAN KIEPURA
GWIAZDY POLSKICH SCEN MUZYCZNYCH
RENATA DROZD • IWONA SOCHA • PAWEŁ ERDMAN • ZBIGNIEW MACIAS
MAREK PRUSISZ • TOMASZ RAK • SYLWESTER TARGOSZ-SZALONEK
JULIUSZ URSYN-NIEMCEWICZ • ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH
DYRYGENT- MIROSŁAW JACEK BŁASZCZYK
GOSPODARZ GALI -BOGUSŁAW KACZYŃSKI

r NIEDZIELA, 21 sierpnia, godz. 20 Pijalnia Główna
CYMES! CYMES!
Piosenki i skecze zabarwione żydowskim humorem
REŻYSERIA I CHOREOGRAFIA – JAN SZURMIEJ KIER.MUZYCZNE – HADRIAN TABĘCKI
SCENOGRAFIA – SABINA BICZ KOSTIUMY – ANNA BAUMILLER
BEATA DEUTSCHMAN • KRYSTYNA GAWROŃSKA •MAŁGORZATA
JAKUBIEC-HAUKE
MARTA KADŁUB • EWA KOPCZYŃSKA • ELŻBIETA LASKIEWICZ • KAMIL BOCHNIAK
PRZEMYSŁAW KANIA • ADAM KOPCIUSZEWSKI • KRZYSZTOF
KORZENIOWSKI
GRZEGORZ KWAS • ANDRZEJ ROZMUS • ANDRZEJ ŚLEZIAK • JAROSŁAW TYRAN
SPEKTAKL TEATRU ZAGŁĘBIA Z SOSNOWCA

r PONIEDZIAŁEK, 22 sierpnia, godz. 20 Sala Teatru w Pijalni Głównej
PADEREWSKI – KRÓL PIANISTÓW
MICHAŁ KAROL SZYMANOWSKI - FORTEPIAN
NARRACJA – BOGUSŁAW KACZYŃSKI

Specjalnie dla naszych Czytelników
mamy podwójne zaproszenie do kina
na film: „Amadeusz”. Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej redakcji
i poprawnie odpowiedzieć na pytanie.

r WTOREK, 23 sierpnia, godz. 20 Pijalnia Główna

„Amadeusz” Milosa Formana to adaptacja sztuki angielskiego dramatopisarza
i scenarzysty, jednocześnie będącego
zdobywcą Oscara z 1984 roku za najlepszy scenariusz adaptowany. Proszę
podać jego nazwisko?

r ŚRODA, 24 sierpnia, godz.20 Pijalnia Główna

UWAGA!

Przez dwa dni odbywał się na sądeckim rynku Jarmark Anielski,
gdzie swoje produkty prezentowali rzemieślnicy, artyści i właściciele
sklepów. Na scenie zaś wystąpiły zespoły muzyczne oraz taneczne.
Zobacz więcej na: www.sacz.in

EUROPEJSKI FESTIWAL IM. JANA KIEPURY,
KRYNICA ZDRÓJ 2011

Kryta pływalnia w Rytrze zamknięta przez całe wakacje! Aby częściowo zrekompensować tę niedogodność Hotel Perła Południa
przygotował szereg imprez tematycznych oraz pakiet zabiegów
w Centrum SPA i Wellness z rabatami nawet do 50 procent.

CZAR CYGAŃSKICH SKRZYPIEC
ŚWIATOWEJ SŁAWY ZESPÓŁ Z BUDAPESZTU, THE RAJKO ENSAMBLE
W programie: romanse cygańskie, brawurowe czardasze i porywające
węgierskie rytmy

KARL ZELLER, PTASZNIK Z TYROLU, OPERETKA W III AKTACH
REŻYSERIA – WOJCIECH ADAMCZYK KIER. MUZYCZNE – RUBEN SILVA
KIER.CHÓRU – HENRYK WIECZOREK CHOREOGRAFIA – JANINA NIESOBSKA
SCENOGRAFIA – WOJCIECH JANKOWIAK
MAŁGORZATA DŁUGOSZ • JANUSZ RATAJCZAK • JOLANTA KREMER
ELŻBIETA PILSZAK-LAMLA • JERZY GOŚCIŃSKI • WITOLD WRONA
ARKADIUSZ DOŁĘGA • JERZY BYTNAR • KATARZYNA WYSŁUCHA
SEBASTIAN DYLNICKI • WITOLD DEWOR •DANUTA
WIDUCH-JAGIELSKA
CHÓR, BALET I ORKIESTRA GLIWICKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO
DYRYGENT – PRZEMYSŁAW NEUMANN

r CZWARTEK, 25 sierpnia, godz. 20 Pijalnia Główna
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA MAZOWSZE
NAJWIĘKSZY AMBASADOR KULTURY POLSKIEJ NA ŚWIECIE
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Wszystko co najważniejsze znajdziesz na: www.sacz.in
WAKACYJNA SZKOŁA
DLA RODZICÓW Z DTS

fią zobaczyć tego, co dobre, za to
skupiają się na słabościach i wadach.

N czyli, wykorzystaj okazję, aby
pokazać dziecku, że nie jest
tym, za kogo się uważa.

N czyli zademonstruj (zamodeluj) zachowanie godne naśladowania.

LEKCJA 9.

Drogi Rodzicu, w domu z nami
nie mieszkają idealne dzieci, a też
mało jest prawdopodobne, aby takimi się stały,szczególnie gdy będziemy je krytykować, co robią źle
i jeszcze nakładać na nie etykietki,
typu: niezdara, egoista, rozrabiara, psuja...

Kiedy uważasz, że twoje dziecko jest zbyt powolne;
N nie mów „ślamazara”
N powiedz: „Nikt tak jak ty,
dokładnie, nie potrafi porozdzielać koralików i puzzli”
N czyli stwórz okazję, w której dziecko spojrzy na siebie
inaczej.

Kiedy dziecko uważa się za mało
sprawne ruchowo
N nie śmiej się z niego: „Kto to
widział, żeby dziecko miało 8
lat i tak słabo jeździło na rowerze, ale z ciebie niezdara”
N powiedz: „Pamiętam, jak
miałeś 5 lat i w ogrodzie babci wychodziłeś na drzewa.
Twój kuzyn i kuzynka z podziwem na ciebie patrzyli,
bo sami bali się wspinać na
drzewo”
N czyli w szczególnych momentach bądź dla dziecka
skarbnicą wiedzy.

Jak pomóc dziecku
być sobą?
„Największym dobrodziejstwem,
jakie możemy wyświadczyć drugiemu człowiekowi, nie jest ofiarowanie mu naszego bogactwa,
ale ukazanie mu jego własnego”.

Rodzicu!
U W I E R Z w swoje Dziecko,
choćby wszyscy w niego zwątpili i nic dobrego w nim nie widzieli.
Dzieci często stają sie krnąbrne, nieposłuszne i zbuntowane,
gdy zbyt często słyszą na swój temat negatywne opinie, typu: leń,
bałaganiarz, lekkoduch, itp.
Wiemy z osobistych doświadczeń rodzinnych czy zawodowych,
że słowa potrafią bardzo zniechęcić, zranić, odebrać wiarę w siebie. Wypowiadane zdania mają
swoją moc, mogą podnieść na duchu, sprawić, że poczujemy się lepiej, nabierzemy nowej nadziei,
chce nam się po prostu żyć, ale
mogą też „zabić”. Zniechęcają nas
osoby, ktore krytykują, nie potra-

Etykietka zmusza, zniewala, ogranicza. Dzieci (ale również
dorośli) w rolach są ograniczone
i boją się lub nie są w stanie spróbować działania na innym polu.
Kiedy więc dziecko zdenerwuje cię, bo nie posprzątało pokoju;
N nie mów: „jesteś bałaganiarzem”,
N powiedz np. „Widzę, że pokój jest nadal nie sprzątnięty, choć umawialiśmy się, że
zrobisz to do południa. Jestem bardzo niezadowolony. Oczekuję, że zrobisz to
teraz.”
N czyli, kiedy dziecko postępuje według starych nawyków,
wyraź swoje uczucia lub oczekiwania.

Kiedy uważasz, że twoje dziecko jest zbyt bezstroskie, a do tego
nieodpowiedzialne;
N zamiast mówić: „Nieodpowiedzialny, a do tego leń”
N powiedz do gości, którzy was
odwiedzili: „Nasz syn zgromadził już wszystkie książki do szkoły, a czego nie było
w księgarni, to zdobył w antykwariacie i od starszych kolegów, cieszę się, że tak odpowiedzialnie potraktował to
zadanie”.
N czyli pozwól „podsłuchać”
dziecku, gdy mówisz o nim
pozytywnie.
Kiedy dziecko nie umie się dzielić

Kiedy dziecko łatwo wpada
w złość;
N nie mów: „awanturnik”
N powiedz: „Wczoraj, kiedy
chłopcy się kłócili przy tobie, wsiadłeś na rower i odjechałeś. Nieźle sobie poradziłeś ze złością”

N nie mów: „Ale z ciebie egoista”
N powiedz: „Kiedy rano kupiłam pyszne cisteczka, z trudnością opanowałam się, aby je
zostawić dla ciebie, aż wrócisz z wycieczki, po prostu
schowałam je do szafki, aby
nie kusiły wzrokiem.”

NAJLEPSZE MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Powyższe metody mogą pomóc w radzeniu sobie z sytuacjami
trudnymi, w których odruchowo
wpisujemy dziecko i utrwalamy
w nim określone role. Niekorzystny wymiar wychowawczy posiada równiez wpisywanie dziecka
w tzw. „pozytywne” role, typu:
księżniczka, gwiazdeczka, królewna itp. Zamiast mówić do dziecka:
Jesteś „gwiazdeczką” , powiedz
konkretnie, co spodobało ci się
u córeczki, np.: Bardzo dokładnie
dobrałaś ubranka, połączyłaś kolory: różowy z fioletem, itp. Dziecko
wtedy wie, co tak naprawdę podoba się rodzicowi.

Pomyśl,

poznać radość płynąca z dawania
i dzielenia się;
...że nie ma leniwego dziecka.
Jest tylko dziecko, któremu brakuje motywacji, które potrzebuje kogoś, kto uwierzy, że potrafi ciężko
pracować, jeśli mu na tym zależy;
... że nie ma niezdarnego dziecka. Jest tylko dziecko, które powinno ćwiczyć swoje ciało i którego sposób poruszania się trzeba
zaakceptować.
Bo w dzieciach wszystkich, bez
wyjątku, należy podziwiać to, co
najlepsze, a ignorować lub inaczej
ukierunkowywać to, co najgorsze.
Kto może podjąć to wyzwanie?
RODZICE
zatem:
TRAKTUJCIE DZIECKO TAK,
JAKBY JUŻ BYŁO TYM, KIM CHCECIE, ŻEBY SIĘ STAŁO

Zadanie domowe:
N Wybierz cechę charakteru,
którą w sposób szczególny
chcesz rozwijać w dziecku
(wytrwałość, pracowitość,
troska o czystość lub inną)
i za pomocą poznanych metod, za każdym razem, gdy
dziecko ujawni „choć minimalnie” właściwość, podkreśl to (zobacz „grudkę złota”) i uciesz się z niej.
N Powstrzymaj się od negatywnych komentarzy. Po pewnym czasie zauważysz zmiany
w zachowaniu dziecka.
Powodzenia!

...że nie ma samolubnego dziecka. Jest tylko dziecko, które musi
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HALINA CZERWIŃSKA
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„Dobry Tygodnik Sądecki”
Zadzwoń: 18

544 64 40, 18 544 64 41 albo napisz: i.legutko@dts24.pl

Ogłoszenia drobne za 5 zł!

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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Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in

Zaledwie cztery punkty
w czterech spotkaniach
Siła Sandecji dramatycznie maleje
przytrafiła nam się przykra porażka. Być może to głaskanie po zwycięskim meczu z Arką trwało zbyt
długo. Na trzy mecze u siebie przegraliśmy dwa i to w tym momencie
jest najbardziej wkurzające.

Nienajlepsze transfery, brak pomysłu
na grę i kryzys formy czołowych piłkarzy to największe problemy Sandecji po pierwszych spotkaniach nowego sezonu. Podstaw do optymizmu
jest niewiele. Sandecja już dawno tak
słabo nie grała.

Czy Wojciechowski pomoże?
Sandecja przegrała u siebie drugi
mecz w tym sezonie z Wisłą Płock
i Polonią Bytom, a przecież
w dwóch ostatnich latach głównym
atutem sądeczan była skuteczna gra
na własnym stadionie. Podopieczni
Kurasa mają na swoim koncie zwycięstwo z ostatnią w tabeli Arką
Gdynia (3-0) i wyjazdowy remis
z Zawiszą Bydgoszcz. Jakie są główne przyczyny tak słabej postawy sądeckiego kandydata do ekstraklasy?

Transferowe niewypały
Dużym nieporozumieniem
transferowym było ściągnięcie do
zespołu Bartosza Wiśniewskiego.
Piłkarz był mocno reklamowany
przez sądecki klub. Na każdym kroku podkreślano, że Wiśniewski grał
kiedyś w ataku z Robertem Lewandowskim, obecnie najlepszym
polskim napastnikiem (zawodnik
Borussii Dortmund). Rzeczywiście
razem tworzyli kiedyś bardzo groźny duet w Zniczu Pruszków. Wiśniewski strzelał dużo bramek na
zapleczu ekstraklasy i wróżono mu
solidną piłkarską karierę. Tylko, że
to wszystko było ponad trzy lata
temu. Po przejściu do Wisły Płock
zawodnik przeżywał poważny kryzys formy. Nie potrafił odnaleźć się
nawet na drugoligowych boiskach.
W Wiśle Płock znaleziono mu nową
pozycję na boisku, został obrońcą.
W Sandecji wierzono, że 26-letni piłkarz po kilku latach kiepskiej gry się odblokuje. Na razie Wiśniewski gra bardzo słabo i jedyne,
co mogą dobrego powiedzieć kibice Sandecji o tym napastniku to…
że kilka lat temu grał z Robertem
Lewandowskim.
Wzmocnieniem obrony miał być
Łukasz Derbich i Marcin Dymkowski. Pierwszy z nich zdążył
już rozwiązać kontrakt z Sandecją.
Natomiast Dymkowski zapisał się
w pamięci kibiców przede wszystkim fatalnym meczem z Wisłą
Płock i czerwoną kartką z Arką
Gdynia. Również na ławkę rezerwowych został odesłany Michał
Trzeciakiewicz, środkowy pomocnik pozyskany z pierwszoligowego

spadkowicza KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski. Pozytywem transferowej polityki jest na pewno pozyskanie młodzieżowca Patryka
Jędrzejowskiego. Wychowanek
Śląska Wrocław ma 20 lat i na prawej pomocy radzi sobie coraz lepiej. Sądeczanie nadal duże nadzieje wiążą z serbskim pomocnikiem
Milanem Duriciem. Pierwsze mecze w barwach Sandecji ma całkiem niezłe. Ogólnie jednak przeprowadzone transfery wyszły
w tym roku kiepsko. A przed sezonem trener przekonywał, że dzięki
wzmocnieniom jego drużyna będzie silniejsza niż w poprzednich
rozgrywkach. Niestety na razie
tego nie widać.

Gwiazdy przestały błyszczeć
Poważnym problemem Sandecji jest wypalenie się gwiazd. Piłkarzy, którzy w ostatnich dwóch
sezonach stanowili o sile zespołu. Dotyczy to przede wszystkim
Dariusza Gawęckiego. W sezonie
2009/10 był objawieniem I ligi. Od
roku zawodnik nie może odnaleźć tamtej formy. Coraz częściej
rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych. Marcin Makuch również obecne rozgrywki rozpoczął
bardzo przeciętnie. Zawalił gola
w meczu z Zawiszą (1-1), a w następnym meczu usiadł na ławce rezerwowych. Wrócił do składu i próbuje odzyskać swoją dawną
dyspozycję. Listę przygaszonych
gwiazd otwiera jednak Petar Borovicanin. Na lewej obronie nie

miał sobie równych w pierwszej
lidze. Teraz z trudem łapie się na
ławkę rezerwowych. Kibice skandują: gdzie jest „Boro”?. Domagają się jego powrotu na boisko.
Trener nie jest jednak zwolennikiem talentu serbskiego obrońcy.
- W Sandecji była zmiana trenera
i teraz Mariusz Kuras nie widzi
mnie w składzie – mówi Petar Borovicanin. - Będę musiał usiąść
z zarządem klubu do rozmowy
i zastanowić się nad swoją przyszłością. Mój kontrakt kończy się
w grudniu. W tej chwili trudno
przewidzieć, co będzie dalej. Mam
26 lat i muszę bardzo uważnie podejmować każdą decyzję. Przede
wszystkim chcę grać w piłkę nożną, a nie siedzieć na ławce rezerwowych. Zwłaszcza, że jestem
w bardzo dobrej formie i mógłbym
pomóc drużynie. Nie ma żadnego konfliktu między mną a trenerem. Mamy całkiem dobre relacje.
Problem tylko w tym, że nie gram.
Trener ma swoją filozofię gry i na
mnie nie stawia. Zastanawiam się
tylko, czy jest szansa, żeby to się
zmieniło.
Borovicanin otrzymał wreszcie szansę w przegranym meczu
z Polonią Bytom. Wszedł na boisko
w drugiej połowie. Po tym, co zaprezentował trudno powiedzieć, że
tę szansę wykorzystał.

Co wkurza Kurasa?
Sandecja jest źle przygotowana do sezonu. Mariusz Kuras żongluje składem, dopiero w trakcie

rozgrywek szukając optymalnego
ustawienia. To niezbyt dobrze wróży na przyszłość.
- Na pewno więcej wymagam od Gawęckiego i Borovicanina – mówił po przegranym meczu
z Polonią Bytom, Mariusz Kuras.
– Planowaliśmy zwyciężyć z Polonią i potem na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Wówczas zajmowalibyśmy w tabeli drugie lub
trzecie miejsce. Niestety z Polonią

Powiew optymizmu wniosła informacja, według której właściciel
Polonii Warszawa i znany polski biznesmen Józef Wojciechowski prowadzi rozmowy w sprawie współpracy z Sandecją. Takie rewelacje
pojawiły się już w ogólnopolskich
mediach. Milioner rozkręca nowy
biznes w Krynicy, gdzie otwiera
hotel. Jednym ze sposobów reklamy
tego przedsięwzięcia ma być mecz
warszawskiej Polonii z Sandecją.
Sądeczanie chcą wykorzystać ten
moment do nawiązania współpracy
z Józefem Wojciechowskim. Rozmowy na ten temat trwają już od
pewnego czasu.
W tej chwili budżet Sandecji
szacowany jest na około 4,5 mln
zł. Głównym sponsorem klubu jest
Urząd Miasta w Nowym Sączu oraz
firmy Fakro, Szubryt i Wiśniowski.
Jednak pierwszoligowiec mający
aspiracje wywalczenia ekstraklasy potrzebuje większego zastrzyku pieniędzy.
JACEK BUGAJSKI

SMS
Kanały dwa
Jedną z najnowszych koncepcji odetkania korka pod sądeckim zamkiem
i rozładowania samochodowego bezruchu na ul. Tarnowskiej jest propozycja „odwróconego lejka”. Z grubsza polegać ma na poszerzeniu mostu na Kamienicy, poprzez dolepienie dodatkowego, trzeciego pasa ruchu,
którego zbudowania z jakiegoś powodu pięć lat temu nie dopatrzono.
Wątpię czy to coś pomoże, bo w lejku jak to w lejku – przez ciasną szyjkę i tak dużo się nie wleje, choćby na końcu miało z niego chlustać na potęgę. Pomijam już, że trzeci pas ruchu, to w rzeczywistości konieczność
modernizacji całego skrzyżowania, czyli widmo komunikacyjnego koszmaru do potęgi. W trakcie remontu zapewne okazałoby się, że i z drugiej
strony Dunajca również pasowałoby wyprostować przeoczony wężykozakręt. Ani chybi zmitrężymy kolejne miliony na udoskonalanie czegoś,
czego ulepszyć się nie da, a przed koniecznością wzniesienia nowego mostu i tak nie uciekniemy. I aż żal się robi, gdy uświadomimy sobie, że nowosądecka firma w ciągu zaledwie dwóch lat (!) wybudowała we Wrocławiu najwyższy, bo ponad 200 metrowy budynek w Polsce, a potem
porównamy to z rodzimym podwórkiem, gdzie od trzech kadencji wokół
nowej przeprawy przez Dunajec trwają niekończące się procedury urzędowe. No i jak tu nie mieć pretensji do ojców-założycieli, że 700 lat temu
wpuścili nas w taki kanał, … a nawet dwa kanały.
(JARO)
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Na koniec tygodnia

Odwiedź portal: www.sacz.in

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

SMS
Szkoda śliny i benzyny
I gdzie tu elementarna sprawiedliwość, że o równych szansach już nie
wspomnę? Lokalne władze PO uchwaliły właśnie wstępny preliminarz
na kampanię wyborczą, z którego jasno (choć może nie dla wszystkich) wynika, że im kto dalej na liście, tym mniejszymi środkami będzie
mógł zadysponować. Trochę to wbrew logice, bo skoro posadzono nieboraka na odległym miejscu, niechby chociaż kochająca partia-matka, w swym miłosierdziu i łaskawości pozwoliła mu odwzajemnić uczucie
(choć nam się tam taka miłość za pieniądze kojarzy z czymś niekoniecznie wzniosłym). A tu nic. Jedynka może szaleć za ponad trzydzieści tysiaków, a numer czwarty dla przykładu ma ich już 10 razy mniej. Nieszczęśnicy z politycznego ogona mogą „rozbijać się” za raptem dwa tysiące.
Toż to, parafrazując słowa dziewczyny filmowego Kilera, nie starczy nawet na koperty i znaczki, a przecież do środka też coś włożyć trzeba. Całość przypomina mi do złudzenia wyścig Formuły 1, podczas którego tylko
zawodnikowi startującemu z tzw. „pool position” wolno było zatankować do pełna, reszta zaś jechała na oparach, łudząc się przy tym naiwnie, że mimo wszytko uda się im nawiązać walkę i wygrać. E tam. Szkoda śliny i benzyny.

Z ostatniej chwili
Kandydat SLD Paweł Badura zapowiada prężną i oryginalną kampanię. Jej
główną treścią będą spotkania z ludźmi. Tak, to rzeczywiście oryginalny pomysł. A jak się trzeba sprężyć, żeby wszystkich oblecieć. Trzymamy
kciuki. W razie czego możemy dostarczyć sprężarkę.
(JARO)
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