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NAPISZMY PETYCJĘ
DO WŁADZ!

– Jeśli mieszkańcy chcą, by powstały obwodnice, to gorąco
proszę, żeby napisali petycję do władz państwowych
– ja się pod nią też chętnie podpiszę. To zadanie nie należy
tylko do miasta, ale i państwa, które powiedziało, że nie
będzie budowy obwodnicy północnej do 2013 r. a teraz
– powtarzam za dyrektorem Grzegorzem Mirkiem – że nie
będzie jej do 2020 r. Jeśli uzyskamy decyzję środowiskową,
powstanie droga łącząca ul. Witosa z ul. Marcinkowicką.
Czekamy miesiące. Być może ktoś specjalnie nie chce nam
jej dać. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale
w tym przypadku mogę przypuszczać, że tak jest.
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Kto wymazał Czerwińskiego z listy?

L str. 2

„Ludzie stąd” – 70 reportaży
i wywiadów

Rozmowa z Jerzym Gwiżdżem,
zastępcą prezydenta Nowego Sącza L Str. 6

L str. 2

Człowiek bez zaworu bezpieczeństwa

L str. 3

W Nowym Sączu orlika nie będzie

L str. 5

Nowy szef strażników miejskich

L str. 7

135-lecie Banku Spółdzielczego
w Limanowej
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INTERMARCHE W NOWEJ ODSŁONIE

WIďKSZA POWIERZCHNIA = WIďKSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓW
C.H. EUROPA II
Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1

PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI 1 września od godz. 10.00 do 17.00
MOC BEZPŁATNYCH ATRAKCJI ORAZ DEGUSTACJE DLA KLIENTÓW CH EUROPA II
MIEJSCE: parking przy tylnych wejściach do CH EUROPA II i Supermarketu INTERMARCHE

Godz. otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E

DT S P O L E C A . Należy do elitarnego grona dziennikarzy naszego regionu, którzy publikowali swoje teksty na łamach różnych gazet. Jolanta
Bugajska z Limanowej ma w swoim
reporterskim CV teksty drukowane
w „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Polskim”, „Dobrym Tygodniku Sądeckim”, a od jedenastu lat również
w „Echu Limanowskim”. Właśnie
ukazała się jej książka „Ludzie stąd”.

P R Z E C Z Y TA N E

Kto wymazał
Czerwińskiego
z listy
„Bo Aleksander Grad – jak
mówi „Uważam Rze” jeden
z polityków PO – choć sam
od zawsze zachowywał wasalną podległość wobec Donalda Tuska, w regionie stosował
despotyczne, carskie metody
rządzenia. Jak w praktyce to
wygląda, miał okazję przekonać się choćby obecny poseł PO
Andrzej Czerwiński, szef parlamentarnego zespołu sportu
i kapitan sejmowej reprezentacji piłkarskiej, który zagrażał wpływom Grada. W 2005 r.
jako szef struktur małopolskiej PO „car Aleksander” nie
wpisał go na listę wyborczą
PO. Później tłumaczył się, że
„zapomniał”.
– Andrzej, bardzo popularny w regionie nowosądeckim,
był poważnym zagrożeniem
dla Grada. Ten postanowił
więc ukrócić mu w ten sposób smycz – opowiada „Uważam Rze” jeden z działaczy małopolskiej PO.
Dopiero interwencja Tuska
spowodowała, że Grad musiał wówczas dopisać Czerwińskiego do listy wyborczej PO”.
„Uważam Rze”, Nr 33 (80),
13–19 sierpnia 2012 r.

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I

Ile chrztów,
ile pogrzebów
W Parafii Tropie w tym roku do 16.02.2012
– siedem pogrzebów i ani jednego chrztu
dziecka! Do 5.04.2012 – już dziesięć pogrzebów i tylko cztery chrzty! Czyżby to był
obraz tragedii ogólnopolskiej?
Polskie feministki triumfują, bo totalnemu spadkowi dzietności rodzin
w Polsce i trudnościom realizowania
zobowiązań emerytalnych nie towarzyszy prawie żadna ogólnospołeczna refleksja i zorganizowana akcja na
rzecz poprawy dzietności rodziny i moralności życia małżeńskiego – właściwie jedynego skutecznego sposobu
rozwiązania powyższych problemów!
Ze strony internetowej parafii Tropie
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/

SMS
W Warszawie
wolno więcej
Słynni prześmiewcy–publicyści ze słynnego tygodnika „Uważam Rze” Mazurek&Zalewski wzięli w ubiegłym tygodniu pod
obcas sądeckiego posła Arkadiusza Mularczyka (SP). Mazurek&Zalewski do woli
znęcają się nad wymianą zdań pomiędzy
Adamem Hofmanem (PiS) a Mularczykiem
pisząc: „Odpowiedział mu szef klubu ziobrystów Arkadiusz Mularczyk, pieszczotliwie zwany przez kolegów Mułem, który wdał się w rozważania na temat tego,

KARTKA Z KALENDARZA

70 lat temu
23 sierpnia 1942 r. rozpoczęła się likwidacja sądeckiego getta. Tego dnia
nad Dunajcem w pobliżu mostów
kolejowego i drogowego prowadzących do dzielnicy Helena, Niemcy zgromadzili kilkanaście tysięcy
Żydów. 25–28 sierpnia wywożono
ich w trzech transportach do obozu
śmierci w Bełżcu na Lubelszczyźnie.
W Nowym Sączu zatrzymano tylko tysiąc młodych mężczyzn, skierowanych do przymusowych robót.
Dzień później rozpoczęła się likwidacja getta w Starym Sączu.
Żydzi zamieszkiwali Nowy Sącz
niemal dokładnie 243 lata. 25
sierpnia 1699 r. król August II zezwolił im na osiedlanie się w mieście i prowadzenie handlu.

jak to dobrze jest mieć dzieci i że dzieciaci znacznie lepiej rozumieją świat. Wszystko to mówi 41–letni facet, który przy tych
swoich poglądach – doprawdy nie wiemy
czemu – nie chwali się swą żoną ani progeniturą. Czyżby nie miał? E, to niemożliwe! Na pewno każda babka w skrytości ducha chciałaby zostać panią Mułową”.
Przejechali się warszawscy dziennikarze
po Mularczyku, oj przejechali. Nie drasnęli go, ale zarysowali do krwi! A teraz wyobraźmy sobie, że taki tekst napisał ktoś
w Nowym Sączu. Trzecia wojna światowa
murowana! Proces z powództwa cywilnego i jeszcze widmo zaliczenia po twarzy od
pani Mułowej, pardon Mularczykowej. No,
ale widać, w Warszawie nawet dziennika(KCH)
rzom wolno więcej.

Losy i historie ludzi „stąd”, czyli
głównie z ziemi limanowskiej, zostały zapisane na łamach tej książki. Wcześniej publikowane były na
łamach wspomnianych gazet. Teraz doczekały się swojego drugiego życia. Chciałoby się powiedzieć,
że doczekały się nieśmiertelności,
ale bezpieczniej będzie napisać, że
dłuższego życia, bo przecież książka żyje dłużej niż gazeta.
Tych 70 reportaży i wywiadów to efekt nie tylko wielu lat reporterskiej pracy Jolanty Bugajskiej. To przede wszystkim efekt
jej zamiłowania do słuchania ludzi opowiadających swoje historie. To w dzisiejszym dziennikarstwie cecha niezwykła. W czasach

:ŽůĂŶƚĂƵŐĂũƐŬĂ

Posłuchać człowieka w skupieniu

 /  D /   > / D  E Kt^ < 

informacyjnego jazgotu obliczonego na osaczenie odbiorcy porażającym newsem żyjącym zazwyczaj
piętnaście minut, słuchanie w skupieniu drugiego człowieka wydaje się zjawiskiem niezwykłym. Bo
też książka Bugajskiej jest niezwykła. I choć na pierwszy rzut oka jej
bohaterowie wydają się całkiem
zwyczajni, to ich opowieści zwyczajne nie są. Wiele z tych historii
będziemy z zainteresowaniem czytać jeszcze po latach. Ale nie warto
aż tak długo czekać. Warto po „Ludzi stąd” sięgnąć już dziś. (BUK)

P R Z E C Z Y TA N E

Opłaca się
inwestować
Według tygodnika „Wprost” sądecka firma Fakro zainwestowała
za granicą – w Rosji, Chinach i na
Ukrainie – 75 mln dolarów. Ryszard Florek, prezes i właściciel firmy mówi tak o tych inwestycjach:
– Gdybym nie inwestował za
granicą, Fakro nie dałoby rady
prowadzić rywalizacji rynkowej
z głównym konkurentem, duńskim Veluksem – mówi przedsiębiorca. Dodaje, że kiedy Duńczycy poczuli się zagrożeni rozwojem
polskiej firmy, natychmiast obniżyli ceny swoich produktów w naszym kraju. Nowosądecki przedsiębiorca musiał kontratakować za
granicą.

– W przypadku okien dachowych zaprojektowanie, opatentowanie i wdrożenie do produkcji
jednego wyrobu wiąże się z wydatkiem milionów euro. Jeśli oferowany towar sprzedaje się tylko
na jednym rynku, to owe koszty w dużej mierze stanowią cenę
produktu, który staje się w ten
sposób niekonkurencyjny – tłumaczy Florek.
W sumie zainwestował za granicą już ponad 60 mln euro, m.in.
w fabrykę we Lwowie i w Chinach, ale przede wszystkim w budowę sieci dystrybucji za granicą,
własnych biur i hurtowni w Anglii, Niemczech, Francji, Hiszpanii,
Czechach i na Słowacji. Opłaciło się,
bo mimo ostrej konkurencji zdobył 15–17 proc. globalnego rynku.
„Wprost”, Nr 32, 12 sierpnia 2012 r.
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Sprawy i ludzie

Księżniczka, kołyska i fotoreporterzy Człowiek bez zaworu

Kilka lat temu na narty do Krynicy
zajechał z rodziną ówczesny minister
spraw wewnętrznych Ludwik Dorn.
Dziennikarze z kamerami i aparatami godzinami wystawali na mrozie,
by mieć choć kilka sekund ujęcia, na
którym widać ministra z przypiętymi
do nóg deskami. A może minister powie coś zaskakującego o polskim śniegu, przecież to taka barwna postać!
Ale oto wyobraźmy sobie wydarzenie zupełnie innej rangi. Jest 10
stycznia 1937 r. W zasadzie jeszcze
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nartach, spacerowali
po górach, bawili się
na dancingach, a na
każdym kroku towarzyszyli im fotoreporterzy słynnego IKC
(„Ilustrowany Kurier
Codzienny”). Cała
Polska wstrzymała
oddech, z wypiekami
na twarzy czytając relacje z Krynicy.
Ale to nie koniec tej
historii. Niemal w rok
po wizycie w Krynicy książęca para obdarowana została przez stronę polską kołyską, z okazji narodzin ich
pierwszej córki, a obecnie Królowej
Niderlandów Beatrix. Ten unikatowy mebel zachował się w holenderskich zbiorach królewskich, jako pamiątka tamtej wizyty.
11 sierpnia tego roku, w dniu inauguracji 46. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy, w willi „Patria” otwarto wystawę fotografii „O wizycie,
która zakołysała Krynicą”. Wernisażowi towarzyszył koncert „Cudowne
głosy w magicznej Patrii”, w trakcie
którego wykonane zostały przeboje z repertuaru Jana Kiepury i Marty
Eggerth.
(QUE)
FOT. Z PRYWATNYCH ZBIORÓW MARII PIERZGI

HISTORIE NIEZWYKŁE.
Gdyby dzisiaj do Krynicy
na narty przyjechała jakaś koronowana głowa,
to paparazzi z wszystkich europejskich tabloidów czekaliby już na
zakręcie w Słotwinach.
I choć w dzisiejszych
czasach do Krynicy zjeżdżają prezydenci
i szefowie rządów różnych krajów (a za nimi
oczywiście setki dziennikarzy), to wydarzenie
towarzyskie takiej rangi
trudno sobie nawet wyobrazić. Spróbujmy jednak popuścić wodze fantazji, dozując sobie emocje.

poprzedniego dnia przed północą do
Krynicy zjeżdża następczyni holenderskiego tronu księżniczka Juliana
ze swym świeżo poślubionym mężem księciem Bernhardem. Krynica – dokąd zaprosił ich i gościł światowej sławy tenor Jan Kiepura – jest
pierwszym przystankiem ich podróży poślubnej i miodowego miesiąca.
A trzeba pamiętać, że jeszcze dzień
wcześniej cała Europa z zaciekawieniem patrzyła na ich uroczystości
ślubne w Hadze. Co robi późniejsza
królowa Holandii pod Górą Parkową?
Zamieszkali z mężem w luksusowym
na owe czasy, należącym do Kiepury pensjonacie „Patria”, jeździ na

A

UWAGA:
wakacyjna szkoła pływania
dla dzieci i dorosłych. Zajęcia
grupowe i indywidualne.
Nauka pływania i rehabilitacja
w wodzie dla osób
niepełnosprawnych.
mgr Tomasz Baliczek

606-454-948

bezpieczeństwa

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I . W Anglii trwa proces Damiana Rz., sądeczanina oskarżonego o zamordowanie w ubiegłym roku na wyspie Jersey
sześciu osób, w tym żony i dwójki swoich małych dzieci. Grozi mu
30 lat więzienia lub dożywocie. Proces rozpoczął się niemal w rocznicę masakry.
14 sierpnia 2011 r. tragicznie zapisał się w historii małej i spokojnej
wyspy. Damian Rz. najpierw zabił
teścia, który, jak wynika z raportu
policji, oglądał w tym momencie telewizję. Potem kuchennym nożem
ugodził syna Kacperka (2 lata), córkę Kingę (5 lat) i córkę przyjaciółki
żony Julię (5 lat). Matka Julii Marta
zginęła na progu domu. Żonie Damiana, Izabeli udało się uciec przed
dom. Daremnie próbowała wezwać
policję, bo przerażona wybierała polski telefon alarmowy 997. Na
oczach sąsiadów została śmiertelnie
dźgnięta nożem. Na końcu Damian
Rz. próbował zabić siebie.
Proces jest skrupulatnie śledzony przez angielskie media. Jak donosi „Daily Mail” obrońca Damiana Rz. będzie chciał wykazać jego
ograniczoną poczytalność w chwili morderstwa. Oskarżyciel nie zgadza się z taką linią obrony. Podobnego zdania jest również dr Dale
Harrison biegły psychiatra, który
badał oskarżonego pięć dni po tragedii i nie stwierdził u Damiana Rz.
żadnych zaburzeń. Podczas tego badania, 19 sierpnia zeszłego roku Damian Rz. twierdził, że nie pamięta,
co się stało.
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– Pamiętam tylko nóż, jakieś
fragmenty, jak biegłem za żoną
– mówił lekarzowi. Potem dodał
jednak: – Wszyscy odeszli, mój teść,
moja żona, przyjaciółka mojej żony
i jej córka. To ja, ja to zrobiłem.
Doktor Harrison pytał, czy
wcześniej myślał o zabiciu rodziny,
ale Damian Rz. stwierdził tylko, że
nie był „takim typem człowieka”,
ale po chwili dodał, że „może gdy
był pijany lub przybity”. Oskarżyciel przedstawił Damiana Rz. jako
człowieka wybuchowego i, jak to
ujął, pozbawionego zaworu bezpieczeństwa. – Od czasu, gdy w 2005
roku zjawił się na wyspie, wdał się
w około dziesięć bójek. Ma wyraźny problem z kontrolowaniem swoich uczuć.
14 sierpnia ubiegłego roku rodzina Damiana wróciła z podróży do Polski, gdzie chciała, przy
wsparciu rodziny, ratować swoje małżeństwo. W związku zaczęło się źle dziać, od kiedy Izabela Rz.
przyznała się mężowi do romansu.
Wtedy Damian Rz. zaczął zaglądać do kieliszka, skorzystał z usług
prostytutki, a miesiąc przed tragedią przedawkował leki antydepresyjne. Feralnego dnia rodzina urządziła grilla, Damian Rz. pił whisky
i wdał się z żoną w sprzeczkę, ponieważ wyszedł z domu, pozostawiając dzieci bez opieki. Prokurator
chce dowieść, że atak nie nastąpił bezpośrednio po tej awanturze,
tylko prawie dwie godziny później
i napastnik działał z premedytacją
i był poczytalny.
Źródło: www.dailymail.co.uk

A
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

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

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!
Zapraszamy do udziału w projekcie
Dokumenty rekrutacyjne można składać w dniach:
do dnia 31 sierpnia 2012 r.
w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
pokój 307
więcej informacji pod nr tel. 18 442 91 10 wew. 294
oraz na stronie internetowej: www.efs.sup.nowysacz.pl/
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Opinie
Jak Szych wypuścił
pytona do potoku

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Z

dumiewa mnie
mój zacny kolega Jerzy Wideł, pisząc, iż
demolka w szeregach Prawa i Sprawiedliwości polegająca na próbie
wykluczenia z partii radnego Artura Czerneckiego jest
jak poszukiwanie potwora w wodach jeziora Loch
Ness (czytaj obok). Zdaniem redaktora Widła to temat zastępczy na sierpniowe upały, klasyczna zupa
ogórkowa, a nawet mizeria
w szczycie sezonu urlopowego. Drogi Jurku, obawiam
się nieśmiało, że nie masz
racji. Zdecydowanie nie idź
dalej tą drogą! Naprawdę nie
widzisz różnicy pomiędzy
potworem z Loch Ness i Arturem Czerneckim? To ja Ci
podpowiem: potwór z Loch
Ness nie jest aż taki straszny! Poza tym potwora nigdy
nikt nie widział, choć ludzie pielgrzymują nad jezioro w nadziei, że go zobaczą.
Z sądeckim radnym odwrotnie: widać go zawsze i wszędzie, a partyjni koledzy próbują coś zrobić, żeby stał się
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www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

podobny do potwora z Loch
Ness i zniknął im z oczu.
Drogi Jurku, dobrze
wiesz, że dziś prawdziwych
i krwistych tematów na sezon ogórkowy nie ma, bo
nie mieszają już w garnku mistrzowie – ba, artyści
– gotowania zupy ogórkowej, jak np. Zygmunt Szych,
mój były redakcyjny kolega z „Gazety Krakowskiej”.
Jak Szych wypuścił pytona
(choć może to był boa dusiciel) z terrarium do potoku
Wątok, to przez dwa miesiące cały Tarnów bał się wychodzić z domu. No chyba,
że po gazetę do kiosku (bo
internetu jeszcze nie było)
żeby się dowiedzieć, co słychać u węża, który się wyrwał na wolność i grasuje.
Boże, cóż to były za sezony ogórkowe! Albo ta historia o pewnej rodzinie,
która wybrała się na wakacje w Bieszczady i popsuł im się mały fiat, którym
podróżowali. Nie zastanawiając się wiele, postanowili przepchnąć tego malucha z Przemyśla do garażu
w Szczecinie. Nasz kolega
Zygmunt w swoich ogórkowo–wakacyjnych wędrówkach spotkał ich gdzieś pod
Tarnowem jak pchali ten samochód i opisał ich urlopową przygodę. Czysta ogórkowa poezja, palce lizać!
A dzisiaj? Jak mawia inny
mój kolega Jacek Bartlewicz:
wszystko psieje! Dziś nawet
tematy na sezon ogórkowy

jakieś takie niemrawie.
I gdyby redaktor Jerzy Wideł uważnie tropił ślady
ogórków w sądeckich mediach, to pewnie by zauważył, że to nie radny Artur
Czernecki robi za potwora z Loch Ness. Za największego ogórka tego lata robi
niespodziewany wytrysk
ropy naftowej. Ropy jest co
prawda tyle, ile można wycisnąć ze średniej wielkości
pryszcza na nosie nastolatka, ale jednak. Jak informuje na pierwszej stronie jedna z lokalnych gazet,
gdzieś w okolicach Limanowej trwają odwierty. Niby
nic takiego i wielkich nadziei nie należy z tym wiązać, ale… Ale gazeta puszcza jednak dyskretnie oko
do ogłupiałego czytelnika,
że może zostaniemy drugim Kuwejtem. No bo niby
to tylko takie niewinne powiertywania, nie większe
niż borowanie w zębie miejsca pod plombę, ale przecież już w czasach Ignacego
Łukasiewicza itd, itp… No
więc niech ogórkowy czytelnik łyka temat, niech mu
się wydaje, że niebawem
wyrosną tu szyby naftowe
– nieśmiało przypomniano, że przecież kiedyś już tu
stały – a Sądecczyzna będzie dyktowała światu cenę
baryłki ropy. Uff, ogórków
w tym daniu tyle, że może
zemdlić. Dla równowagi zapraszam Jurku, na pomidorową z makaronem.

Czernecki
z Loch Ness

Jerzy Wideł
Z kapelusza

R

ozczulił mnie do łez
apel posła Arkadiusza
Mularczyka z Solidarnej Polski oraz sądeckiej radnej Barbary Jurowicz (obecnie również z SP),
by nie robić krzywdy radnemu Arturowi Czerneckiemu (nadal w Prawie i Sprawiedliwości). Otóż niegodziwcy z miejskiego ugrupowania
PiS, na czele z jego przewodniczącym Marianem Kuligiem chcą głowy biednego Czerneckiego. Mówiąc
brutalnie, chcą go wyrzucić z partii
na zbitą buzię. Lista zarzutów, dodajmy bardzo enigmatycznych, wobec Czerneckiego jest długa. Główną ich przesłanką jest wywyższanie
się tegoż nad partyjnym pospólstwem, permanentne autokreowanie się w mediach, itp. Jednak
gwoździem do politycznej trumny Czerneckiego jest wydarzenie
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sprzed roku, kiedy to wspomniany,
wszak cżłonek rady politycznej PiS,
miast stać na baczność przy prezesie Jarosławie Kaczyńskim podczas jego wizyty w sądeckim magistracie, gaworzył sobie zabawnie na
sądeckim Rynku z renegatami PiS,
wspomnianym Mularczykiem i Zbigniewem Ziobrą. Mamy wakacyjny sezon ogórkowy, więc sądeckie przekaziory (wszystkie włącznie
z DTS) miały swoje pseudosensacyjne żniwa. Ani mnie ziębią, ani grzeją dalsze losy pana Artura. Pewnie
w końcu prezes Kaczyński podejmie
niekorzystną dla niego decyzję. Ale
z drugiej strony żal mi chłopa, czyli pana Czerneckiego, że w sezonie
ogórkowym przyjął bohatersko rolę
potwora z Loch Ness. Gwoli przypomnienia młodszym czytelnikom
DTS – kiedy gazety nie miały o czym
piasć, wyciągąły z archiwów zdjęcia
rzekomego potwora ze szkockiego
jeziora, co było coroczną sensacją.
Artur Czernecki nie powinien
więc się dziwić, że w te wakacje to
on był w sądeckich mediach postacią, na miarę wspomnianego potwora. A jeśli dodamy, że w przeszłości poznał norweskie fiordy,
to prasowa bajka o nim szybko się
skończy, jak opowieści o potworze
z Loch Ness.
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Informacje
DT S C Z Y T E L N I KÓW. 19–letni
Krzysztof Oleksy z Nowego Sącza lubi
pograć z kolegami w piłkę. Narzeka jednak, że w mieście nie ma boisk
z prawdziwego zdarzenia, a sąsiednie
gminy niechętnie udostępniają orliki
osobom „z zewnątrz”. Mimo że trwa
właśnie nabór wniosków do programu „Moje boisko – ORLIK 2012” władze Nowego Sącza nie wezmą w nim
udziału.
Najbliższe orliki są w Świniarsku,
Starym Sączu, Podegrodziu i Gołkowicach. Jednak dostęp do nich
dla mieszkańców Nowego Sącza jest
utrudniony. – Ostatnio dzwoniłem
do Świniarska, udało mi się zarezerwować boisko na dogodny dla
mnie i kolegów dzień. Niestety, gdy
musiałem podać adres zamieszkania, pan przyjmujący zapisy, zmienił
zdanie – opowiada Krzysztof Oleksy,
prosząc o interwencję.
Okazuje się, że to, czy osoby spoza gminy, będą mogły pograć na orliku, zależy od dobrej woli zarządcy danego obiektu oraz regulaminu.
A każdy ma swój. I tak w Świniarsku
informuje, że: „Boiska są bezpłatne

WA R TO W I E D Z I E Ć
Papierowe książeczki
do lamusa
Koniec z tonami papieru i wydrukami. Nadchodzi era szybkiego dostępu do swoich danych, wygody, oszczędności czasu i pieniędzy.
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadza elektroniczne książeczki czynszowe. System już działa
i korzystają z niego pierwsi lokatorzy
spółdzielni. Profil można założyć samemu, wchodząc na adres https://
lokator.grodzkasm.pl/ bezpośrednio
lub przez stronę internetową GSM.
– Do potwierdzenia rejestracji nie
będzie potrzebna wizyta w spółdzielni – mówi Jacek Żelasko z GSM. – Jeśli chodzi o rodzaj dostępu do danych, to podzielimy lokatorów na
dwie grupy. Inny będą mieli członkowie spółdzielni, inny osoby, które członkami nie są, ale mają książeczki, jeszcze inny prawdopodobnie
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W Nowym Sączu orlika nie będzie

Otwarty w niedzielę orlik w Szczawniku. Jest częścią Centrum Sportu
i Rekreacji, z którego mogą korzystać mieszkańcy i turyści. W skład CSiR
obok orlika (drugiego takiego w gminie) wchodzą boisko wielofunkcyjne do
gry w siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny. Wkrótce mają powstać ścieżki
spacerowe, które poprowadzą wśród licznych kompozycji kwiatowych. I etap
Centrum Sportu i Rekreacji w Szczawniku kosztował blisko 1,5 mln zł.
dla mieszkańców gminy Chełmiec”.
Z kolei w Gołkowicach: „Interpretacja regulaminu należy do zarządcy”

(Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sary w Starym Sączu), a podegrodzki orlik ma całkowicie inne punkty

członkowie rad nadzorczych, czy zespoły administracji budynków. System jest na razie testowany i działa
sprawnie. Osoby, które już założyły
swoje konto, z tradycyjnych książeczek będą mogły zrezygnować we
wrześniu.
Aplikacja ma być stopniowo rozbudowywana o nowe funkcje, ale
już teraz elektroniczne książeczki
mają przewagę nad tradycyjnymi.
Na swoim koncie znajdziemy dane,
które w tradycyjnych książeczkach
się nie mieszczą, będziemy mieli dostęp do historii płatności – każdy będzie mógł sprawdzić, jak zmieniał się
czynsz, zużycie wody, czy w niektórych przypadkach sprawdzić swoje
zadłużenie. Za pośrednictwem internetowej platformy GSM będzie przekazywała komunikaty dla lokatorów.
– Rezygnacja z książeczek to będzie dobra wola lokatorów GSM – zaznacza Jacek Żelasko. – Niemniej będziemy namawiać do przejścia na
ten system, bo to wygodne dla nas

i dla lokatorów. Na październik planujemy mocną akcję informacyjną.
Dla osób, które nie korzystają z internetu, wprowadzimy informację
telefoniczną.
(BOG)

Pomagasz osobom starszym?
Możesz wygrać nagrodę!
Do 1 września można się zgłaszać i walczyć o europejskie nagrody
w dziedzinie aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Autorzy najciekawszych inicjatyw mogą wygrać nawet 10 tysięcy
euro. Kategorie tematyczne to "Miejsca pracy dla osób w każdym wieku",
"Nagrody dla przedsiębiorców społecznych", "Środowiska przyjazne dla
osób starszych" i "Historie życia". Europejskie nagrody w dziedzinie aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej promują
najciekawsze inicjatywy w tej dziedzinie. Nagrody są przeznaczone
dla inicjatyw z państw członkowskich UE, Norwegii, Liechtensteinu

regulaminu – nie jest tam wspomniane, dla kogo przeznaczone są boiska. Wiadomo jedno – do korzystania z orlików upoważnieni są na
pewno mieszkańcy gmin, w których
się one znajdują.
– Gminy nie mają narzuconego obowiązku udostępniania orlików wszystkim chętnym. Zostały
one wybudowane też dzięki własnemu wkładowi pieniężnemu i z myślą
o swoich mieszkańcach. Gmina stawia na rozwój lokalnej społeczności,
a także opiekuje się swoimi obiektami – tłumaczy Kamil Zyzak z Wydziału Sportu i Rekreacji w UG Chełmiec.
Na szczęście dla sądeczan, zarządcy
nie sprawdzają przy wejściu na obiekty dokumentów. Koledzy Krzyśka
szybko znaleźli wyjście z sytuacji.
– W praktyce wystarczy mieć znajomego z gminy, który rezerwuje boisko dla pozostałych. Ale czy musimy
używać takich forteli? Czy w mieście nie doczekamy się orlika? Gdzie
mamy naprawdę pograć? – pyta.

i Islandii. Europejscy finaliści z każdej
kategorii zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród w Brukseli. Szczegóły na stronie: http://
wartowiedziec.org/index.php/pomoc–spoleczna/aktualnosci/10153–
nagrody–za–aktywno.

Bezpłatne badania na Batorego

– Nie przewidujemy powstania
w Nowym Sączu orlika – mówi Dariusz Kmak z Wydziału Inwestycji
i Remontów. Na pytanie o powód,
dodaje: – Bo nie.
Jerzy Gwiżdż, zastępca prezydenta
Nowego Sącza wyjaśnia z kolei: – Orliki to inwestycja, która nie zawsze
i wszędzie się opłaca. Tam, gdzie
buduje się taniej – a średnie boisko
nie kosztuje nas 1,5 mln zł jak orlik, a 600–700 tys. zł, i ma te same
parametry – to lepiej nie sięgać do
kasy państwowej, tylko budować za
swoje pieniądze, a państwowe przeznaczać na inne cele – mówi, dodając, że w latach 2007–2012 powstało
w Nowy Sączu osiem nowych boisk:
przy Szkole Podstawowej nr 7, przy
SP nr 5 i 12, przy Elektryku, przy II
LO, dwa na Stramki i dwa przy ul.
Szkolnej. Na 3 września zaplanowano właśnie uroczyste otwarcie Hali
Sportowej przy Szkolnej.
– Wszystkie boiska są ogólnodostępne, chcąc skorzystać z tych
przy szkołach wystarczy się umówić z dyrektorem placówki – zapewnia wiceprezydent.
RAFAŁ GAJDOSZ (PEK)

Tragiczna
śmierć
Krzysztofa
Cyconia

Co drugi Polak po 40. roku życia
cierpi na łagodny przerost prostaty. – Zrób pierwszy krok – nie czekaj zgłoś się na bezpłatne badania
PSA (badanie z krwi)oraz w przypadku nieprawidłowych wyników na
konsultacje lekarskie – zachęcają organizatorzy akcji. Zgłoszenia przyjmowane będą w miesiącu sierpniu
i wrześniu od poniedziałku do piątku
w godz. od 11–13 pod nr tel. +48 669
605 375. Badania realizuje Centrum
Medyczne Batorego w Nowym Sączu.
Badania przeznaczone są dla osób powyżej 40. roku życia z Nowego Sącza,
liczba badań ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń.
(R)
OSTATNIE POŻEGNANIE. W sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa
Cyconia (49 l.), emerytowanego strażaka Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w KrynicyZdroju. Był radnym gminy
uzdrowiskowej i powiatu nowosądeckiego. Odszedł tragicznie. Popełnił samobójstwo.

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam w Nowym Sączu
- mieszkanie 49 m kw.
dwupokojowe, 1 piętro,
po remoncie - ul.Hubala,
garaż murowany,
(wygodny parking).
Tel.501 446 605, 504 163 743
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Rozmowa
– Jest Pan kibicem?
– Chce mnie Pani zapytać o przegraną 5:0 Sandecji? Makabra. Jestem
zawiedziony dwoma sprawami: wynikiem i radiową wypowiedzią trenera, który po meczu wszystkich obwiniał, tylko nie siebie.
– Pytam, bo prezydent Ryszard Nowak
nie ukrywa, że pieniędzy na Sandecję nie
skąpi. Mieszkańcy, którzy nie są kibicami,
za to użytkownikami dróg, które pozostawiają wiele do życzenia, skarżą się, że na
nich się oszczędza. Pieniądze na Sandecje
są, a na remont np. Biegonickiej brakuje…
– Kto pani powiedział, że brakuje.
– Brakuje 400 tys. zł.
– Czyli jak ja czegoś nie mam, to
mam zabrać sąsiadowi?
– Chodzi raczej o ważenie skali problemów i dofinansowań: na co, ile
wydajemy.
– To kwestia mądrości, która musi
przyświecać władzy. Proszę pamiętać, że człowiek nie samym chlebem
żyje i są inne rzeczy oprócz tego, co
w Polsce urosło – i słusznie – do rangi numer jeden, czyli dróg. To jakby zamieszkać w domu, powiedzieć,
że jest piękny, a nie mieć w nim żadnego kwiatka. Jeśli się już coś ma,
to trzeba się o to troszczyć. I tak jest
z Sandecją. Oczywiście, że w domu
nie wydaje się tyle na kwiatki, ile na
prąd, gaz itd. Tak samo nie wydajemy tyle na Sandecję, ile na drogi.
Wydaje się tyle, ile miasto może dać
i na ile to się przysłuży jego reklamie. W tej chwili Sandecja, reklamując miasto, nie dba specjalnie o swoje
dobre imię, przegrywając tak wysoko
kolejne mecze. Ale to nie oznacza, że
Sandacja jest niepotrzebna, i po tych
meczach przegranych trzeba z niej
zrezygnować.
– Klub poniesie konsekwencje finansowe?
– A dlaczego?
– Jeśli z tyłu głowy będzie informacja, że
porażka równa się utracie dofinansowania (prawie 2 mln zł), zmobilizuje to działaczy klubu i postarają się o lepsze wyniki.
– Może i tak. Nie znaczy to jednak,
że mamy karać Sandecję, zabierając
jej pieniądze. Od tego są premie, by
stymulować wynagrodzenia piłkarzy
i trenerów. Jak jeden kwiatek uschnie,
to mamy następne wyrzucić? Ja takiej
filozofii nie przyjmuję.
– A jak wygląda filozofia dróg. Mieszkańcy
wciąż narzekają na ich stan?
– Utyskują ludzie, którzy nic innego nie robią, tylko ciągle krytykują. Przed laty jeden z pani kolegów
dziennikarzy, kiedy zapytałem go:
„Coś pan popisał w swoim artykule?”,
odpowiedział, że musiał tak, bo jakby napisał dobrze, to by się nie czytało. Odnoszę wrażenie, że tak właśnie
działają media w Nowym Sączu. Jeśli
słyszę, że w mieście nie robi się dróg,
to jako człowiek, który tu mieszka całe
życie, mogę stwierdzić, że to wierutne kłamstwo. Jeszcze nigdy nie robiło się na drogach tyle, ile w ostatnich
latach. Nie jest to robota doskonała
w sensie technicznym, ale o wiele lepsza niż w latach poprzednich. Przyjrzyjmy się cyfrom Miejskiego Zarządu
Dróg na inwestycje i duże remonty: 2006r. – niewiele ponad 3 mln zł,
2007 – 8 mln zł, 2008– ponad 9 mln,
2010 – ponad 23 mln, 2011 – również 23 mln zł, a w tym roku na razie
przewidujemy 8 mln zł, w tym są trzy

Ładne kwiatki

O tym, dlaczego mieszkańcy nie doczekają się w najbliższych latach obwodnic
Nowego Sącza i modernizacji mostu heleńskiego oraz o przywiązaniu do… kwiatków,
R O Z M AW I A M Y z JERZYM GWIŻDŻEM, zastępcą prezydenta miasta.
duże roboty: przebudowa ronda pod Białym
Klasztorem, dokończenie ul. Nawojowskiej, całkowity remont
Biegonickiej, na
który nie brakuje pieniędzy, tylko kwota oszacowana na to zadanie
była niższa od tej,
która padła podczas
przetargu. To nie znaczy, że
miasto nie będzie miało na to pieniędzy. Na same remonty w latach 2007–
2011 wydano – 73 mln zł. Czy to mało?
– Przed wyborami zawsze padają obietnice wielkich inwestycji, kolejne kadencje mijają i nic…
– Co dla Pani jest wielką inwestycją?
– Dla mieszkańców. Obwodnice, modernizacja mostu heleńskiego.
– Jeśli mieszkańcy chcą, by powstały obwodnice, to gorąco proszę,
żeby napisali petycję do władz państwowych – ja się pod nią też chętnie podpiszę. To zadanie nie należy
tylko do miasta, ale i państwa, które powiedziało, że nie będzie budowy obwodnicy północnej do 2013 r.
a teraz – powtarzam za dyrektorem
Grzegorzem Mirkiem – że nie będzie
jej do 2020 r. Jeśli uzyskamy decyzję środowiskową, powstanie droga
łącząca ul. Witosa z ul. Marcinkowicką. Czekamy miesiące. Być może
ktoś specjalnie nie chce nam jej dać.
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Nie jestem zwolennikiem
teorii spiskowych, ale
w tym przypadku mogę przypuszczać, że tak
jest. Byłbym rad,
gdyby w Krakowie powiedziano nam wreszcie,
dlaczego tej decyzji nie ma. Podobnie
sprawa się ma z modernizacją mostu heleńskiego. By do niej przystąpić,
potrzebna jest zastępcza przeprawa.
Do inwestycji byliśmy gotowi trzy lata
temu. Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę – mieliśmy dokumentację, promesę z banku na sfinansowanie przedsięwzięcia i dobrą wolę,
by to zrobić. Dwa tygodnie po złożeniu wniosku przyszła decyzja uchylające decyzję środowiskową. Zrobili
to urzędnicy państwowi, a wniosek
odwoławczy rozpatrywali dwa lata.
Tak jak byliśmy gotowi wtedy do inwestycji, tak jesteśmy teraz. Tylko, że
dziś jesteśmy w stanie wykonać połowę przedsięwzięcia, bo drugiej połowy – po stronie Chełmca – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
nie będzie budowała. Dlatego pozostaje nam doraźne łatanie dziur.
– A Węgierska bis to kolejna kiełbasa
wyborcza?
– To nie jest wymysł kampanii
wyborczej samorządowej, a parlamentarnej obecnego posła Mariana

Cyconia. Z naszej strony są czynione działania związane z załatwieniem
spraw terenowo–prawnych, natomiast kwestia zasilania finansowego to już inna sprawa. Nie jesteśmy
w stanie udźwignąć dwóch dużych
inwestycji – drogi od Witosa do Marcinkowickiej i Węgierską bis. Jesteśmy
w zasadzie przygotowani do budowy
fragmentu tej tak zwanej obwodnicy
północnej – bo trudno nazywać obwodnicą drogę dwupasmową – leżącego po stronie miasta. To pochłonie ok. 100 mln zł. Czemu obwinia
się nas, że ktoś obiecał szybko zrealizować Węgierską bis. Dla przekory zapytam, czy ktoś winił starostę,
że sprawa obwodnicy zachodniej też
jest nierozwiązana? Winę zwala się na
Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
– W kampanii samorządowej była za to
mowa o budowie tak zwanej Sądeckiej
Wenecji.
– I powstanie.
– Początkowy termin zgłoszenia do przetargu był bardzo krótki. To rodzi kolejne
teorie spiskowe: przetarg ustawiony?
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– Termin składania ofert został
wydłużony na prośbę potencjalnych
oferentów. Nie ma w tym żadnych
podtekstów. Przetarg jest otwarty
i uczciwy. To duże zadanie i wymaga
przygotowań. Przewidujemy, że realizacja potrwa dwa–trzy lata.
– Przywiązuje Pan wagę do „kwiatków”,
choć nie wszystkim się one podobają.
A jak zapatruje się Pan na pomysł Stowarzyszenia A’Posteriori, by przy ul. Narutowicza stanął „Pomnik Charakterów”, ku
czci sądeczan, z którym chce się zmierzyć
prof. Andrzej Szarek?
– Każda idea, która pobudza do myślenia, jest ważna. Uważam, że to dobry pomysł. A przywiązuję wagę do
kwiatków, bo lubię czuć się dobrze
w swoim domu, mieć na czym oko
zawiesić i o czym opowiadać. Sztuka
przestrzenna nie ma być sztuką wielką.
– Jak rycerzyk pod zamkiem?
– Co ma Pani do rycerzyka? To totalne nieporozumienie. Obecnie to
jeden z najbardziej rozpoznawalnych
i odwiedzanych elementów Nowego Sącza. Mało tego, stworzony przez
jednego z najlepszych artystów polskich [Zbigniewa Beca – przyp. red.].
Deprecjonowanie samej rzeźby – nie
mówię o idei – jest oznaką absolutnego braku rozeznania w kanonach
sztuki. Jeśli ktoś się śmieje z samego
rycerzyka jako sztuki, jest absolutnym ignorantem.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

GAZ w BUTLI 11kg
NAJTANIEJ W OKOLICY
do każdej butli 11kg
płyn do mycia
naczyń gratis !!!

Sprawdź aktualną cenę

018 440 46 15
018 440 75 74

STACJA AUTOGAZ
N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181
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Informacje

L U D Z I E . Jaki jest nowy komendant
Straży Miejskiej w Nowym Sączu?
– Normalny facet – mówi ze śmiechem Adam Kaufman. – Dzieci, rodzina. Hobby? Jeździectwo, żaglówki,
kryminologia, a kiedyś pszczelarstwo.
Adam Kaufman
emerytowany policjant
w stopniu
pułkownika
oficjalnie został namaszczony na nowego komendanta straży miejskiej we
wtorek. Ze służby odszedł w ubiegłym roku, a pracował między innymi jako szef komórek Centralnego Biura Śledczego w Rzeszowie
i Nowym Sączu.
– W dawnej pracy byłem nauczony, że prawo ma być prawem.
To się nie zmieni – do takiej deklaracji sprowadza się motto pracy nowego komendanta.
Nowy szef strażników municypalnych, chce również ocieplić
wizerunek i odbiór Straży Miejskiej przez sądeczan. Nie ukrywał,
że chce wykorzystać do tego media i planuje regularne konferencje prasowe.
– Na razie chcę zapoznać się
z nową pracą, z bolączkami i problemami – mówi Adam Kaufman. – Na razie nie zamierzam
zwiększać liczby pracowników,
ale jeśli będzie potrzeba i fundusze, to nie wykluczam takiego rozwiązania. Nie chcę działać
nieodpowiedzialnie.
Zastępcą Adama Kaufmana zostanie najprawdopodobniej Dariusz
Górski.
(BOG)
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Tylu słuchaczy i widzów
uczestniczyło w 16 koncertach zorganizowanych w ramach 46. Festiwalu im. Jana
Kiepury w Krynicy–Zdroju,
w tym blisko 2,5 tys. osób
obejrzało występy artystów
w kościołach. Tegoroczny Festiwal trwał osiem dni. Oprócz muzyki operowej w nowej formule imprezy pojawiła się także muzyka filmowa czy musicalowa. Jak zapowiada Alicja Węgorzewska, ambasador artystyczny Festiwalu, nowa formuła
ma zostać utrzymana. – Chcemy przyciągać coraz młodszą publiczność
na koncerty festiwalowe, stąd te pomysły występów dla masowej publiczności. Liczę, że w następnych latach jeszcze bardziej rozszerzymy
formułę festiwalu o imprezy towarzyszące, między innymi o warsztaty
operowe czy wystawy. Tę edycję traktuję jako przejściową, bo nie było
zbyt wiele czasu na jej organizację. W przyszłym roku, myślę, pokażemy, jak potrafimy rozwinąć skrzydła – mówi.
Burmistrz uzdrowiska Dariusz Reśko planuje również poszerzyć formułę imprezy o konkurs dla młodych i utalentowanych. – Rozpocząłem już
rozmowy z uczelniami wyższymi na ten temat – mówi. – Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego popiera pomysł, więc mam nadzieję, że uda się go zrealizować.
MONIKA CHROBAK

U WAG A KO N K U R S

Gala piosenki
w Krynicy–Zdroju Wygraj z CIT
24 sierpnia, g. 16, w Krynicy Zdroju odbędzie się koncert „GALA PIOSENKI TANECZNEJ”. Gwiazdami
imprezy będą polskie zespoły muzyki pop i dance grupy Chanel, Pudzian Band, Model MT, Modelinka (Slovacja), Cover i Antidotum.
Organizatorzy zapraszają na pełną
słońca, tańca i muzyki pocztówkę z wakacji. Znaczna część dochodu z koncertu przekazana będzie Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”.

Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu przygotowało dla naszych
Czytelników konkurs. Osoby, które na
adres redakcja@dts24.pl, wyślą do 24
sierpnia br. e–maila z poprawną odpowiedzią na poniższe pytanie, mają
szansę wygrać jeden z dwóch pakietów
promocyjnych Nowego Sącza i Sądecczyzny. W treści e–maila należy podać
swoje imię i nazwisko, a w tytule hasło: konkurs. Pytanie: kto 8 listopada
1292 r. dokonał lokacji Nowego Sącza?

R O Z M OWA z DARIUSZEM
REŚKO, burmistrzem
Krynicy–Zdroju
– Krynica wraz z Czernichowem, Szczawnicą i Zawoją zawiązała konsorcjum ze
słowackim gigantem turystycznym Tatra Mountain Resort, który chce kupić Polskie Koleje Linowe. Jak
uzdrowisko zabezpieczy swoje interesy w tym przedsięwzięciu i jak
ważny będzie głos Krynicy, jeśli chodzi
o kształt inwestycji np. na Górze Parkowej, bo przecież to TMR wyłoży lwią
część kapitału.
– Wpływ na losy spółki, jeśli
oczywiście dojdzie do kupna akcji Polskich Kolei Linowych, mamy
zagwarantowany w umowie konsorcjalnej. Żadna strategiczna decyzja nie będzie mogła być podjęta
bez zgody wszystkich pięciu podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. To są bardzo precyzyjne
zapisy, których złamanie jest obłożone wysokimi karami umownymi.
O tyle, o ile pozwala na to polskie
prawo, interesy lokalnych samorządów i turystów są dobrze zabezpieczone. Jestem spokojny.
– Czy istnieje już jakaś koncepcja, plan,
ile i w co zainwestuje TMR, jeśli rzeczywiście kupi razem z gminami Polskie Koleje Linowe?
– Owszem, w ramach umowy
TMR złożyło konkretne deklaracje,
w co zainwestuje w Krynicy i innych gminach z konsorcjum w perspektywie dwóch lat i dalej. To było
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Występy zespołów Pałacu Młodzieży
Promocja albumu „Nowy Sącz z kadru
i pamięci” Piotra Droździka i Bogusława Kołcza
godz. 19.00 Koncert zespołu
„Tomasz Wolak Rock Band”

od godz. 15.00

VI

Anioły: Joanna Pawłowska, Jedlicze

N

Słowacy grają
w otwarte karty

L I C Z B A T YG O D N I A

FOT. KG

Prawo ma być
prawem

Jarmark
Sądecki
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Niedziela,
26 sierpnia
od godz. 15.00

godz. 18.00

Występy zespołów MOK

Występ Sądeckiego Big Bandu

Galeria Marii Ritter, Rynek 2

Gościnnie wystąpi Jacek Mazanec z zespołem „Za pięć dwunasta”

w składzie: skład Mariola Szczypta – wokal, Wiktor Kierzkowski –
perkusja, Jakub Kotarba – gitara basowa, Bogumił Zieliński –
gitara, Tomasz Wolak – organy Hammonda, wokal

Impreza towarzysząca

Dwudniowa promocja komiksu
Mariusza Bocheńskiego
„Historie sądeckie”

Anielski

pod dyr. Józefa Bartusiaka

godz. 19.00

godz. 18.00

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej i Chóru im. Jana Pawła II

Impreza towarzysząca

Obóz wojów wielkomorawskich
Plac Zamkowy, Rynek
25 sierpnia, sobota w godz.11 - 20

oczywiście konsultowane z nami,
a nawet opierało się na naszych
wskazówkach i życzeniach, do których TMR się przychyliło i uznało
inwestycje za konieczne.
– Dlaczego droga obrana
przez Krynicę i inne uzdrowiska, które weszły w konsorcjum z TMR jest lepsza
od tej, jaką zaproponowało Zakopane i inne podhalańskie gminy, które tworzą spółkę i chcą emitować swoje
obligacje?
– Nie chcę bawić się w krytykanta, bo nie znam szczegółów
planu Zakopanego. Jestem jednak
ekonomistą. Każdy wie, że obligacje mają charakter pożyczkowy
i muszą mieć finansowe pokrycie.
Nie zaglądam do budżetu burmistrzowi Majchrowi, ale nie sądzę,
by Zakopane wespół z partnerami
było stać na zabezpieczenie finansowe tych obligacji. Gminy mają
swoje zadłużenie, wydatków pilnuje Regionalna Izba Rachunkowa.
Słyszałem, że planem Zakopanego
interesuje się jakiś fundusz inwestycyjny, ale on też musi mieć finansowe gwarancje. Niektórzy mówią o patriotyzmie ekonomicznym,
ale my zdecydowaliśmy się na konsorcjum ze Słowakami, bo tylko oni
złożyli przejrzystą i konkretną propozycję. Grają w otwarte karty i nie
produkują gwoździ, ale są fachowcami w branży, wystarczy przytoczyć przykłady– Tatralandii, Chopoka czy Łomnicy. Wiedzą, jak się
„robi” turystykę.
Rozmawiał (BOG)
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Działamy dla
wspólnego dobra
Od 135 lat cieszy nas zaufanie Klientów, którzy spośród wielu ofert finansowych wybierają Bank Spółdzielczy w Limanowej, działający
w oparciu o stabilne zasady i wartości. Jest to
dla nas powód do dumy, ale jednocześnie obliguje nas do szczególnej dbałości o jak najlepsze
dopasowanie produktów i usług bankowych do
potrzeb Klienta.
Wypracowane w powyższym okresie idee
i tradycje spółdzielczości oraz ich kontynuacja,
jak również wyłącznie polski kapitał oraz mocne więzi Banku z lokalnym środowiskiem, to zasadnicze argumenty dające nam przewagę nad
konkurencją i mobilizujące do dalszego rozwoju.
Bank tworzy coraz większą kapitałowo i terytorialnie strukturę, stale powiększając swój udział
na rynku depozytów i kredytów. Jest instytucją
lokalną, silnie zakorzenioną w swoim środowisku, nie nastawioną wyłącznie na maksymalizację zysku. Obecnie Bank zrzesza ponad 5 000
członków, zatrudnia 184 pracowników i posiada
29 placówek na terenie: powiatu limanowskiego,
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Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa oraz powiatu brzeskiego.
Naszym celem jest profesjonalna obsługa
klientów i budowanie długofalowych relacji.
Mając na celu ciągłe podnoszenie standardów
obsługi, oferujemy sprawdzone osiągnięcia programowe i organizacyjne, zapewniając dostęp do
najnowocześniejszych rozwiązań finansowych:
płatności masowych, transakcji walutowych,
bankowości elektronicznej, certyfikatów kwalifikowanych, pośrednictwa ubezpieczeniowego
oraz atrakcyjnych lokat, kredytów i rachunków.
Bank Spółdzielczy w Limanowej podejmuje
również działania wynikające ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Bank jako instytucja zaufania publicznego działa na rzecz rozwoju lokalnych środowisk i od lat konsekwentnie wspiera
działalność organizacji charytatywnych i proedukacyjnych oraz ekologicznych. Priorytetowo
traktuje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych oraz potrzeby ludzi w trudnych sytuacjach
życiowych. Jest mecenasem i opiekunem miejscowych szkół i organizacji sportowych.
Bank przeznacza część wypracowanych zysków na finansowanie działalności: fundacji,
stowarzyszeń i związków, klubów sportowych,
bibliotek, szkół i przedszkoli, Ochotniczej Straży Pożarnej, zespołów muzycznych, a wsparcie
finansowe jest również ukierunkowane w stronę imprez o charakterze kulturalnym i oświatowym, jak również osób niepełnosprawnych.
Bank Spółdzielczy w Limanowej w sposób szczególny wspiera inicjatywy osób z pasją, które
mimo przeciwności losu, przejawiają nieprzeciętną chęć do życia i rozwoju intelektualnego.
Bank często angażuje się w akcje sportowe, zarówno przy udziale dzieci, jak i osób dorosłych,
sam także posiada własną drużynę piłki nożnej
„Futsalima”.

Myśląc o historii…

Myśląc o historii, sądzimy często, że zapisana
jest w opasłych tomach poważnych dzieł, dotyczy spraw wielkich i toczy się gdzieś daleko, niezależnie od nas. Tymczasem historię tworzy się
także w małych miasteczkach i proces ten może
być udziałem każdego z nas. Przykładem tego, jak
ważna i jak barwna jest historia w jej lokalnym
wymiarze, może być zarys historii Banku Spółdzielczego w Limanowej, opublikowany z okazji
jubileuszu tej zasłużonej dla miasta i regionu spółdzielni kredytowej.
Opowieść o stu trzydziestu pięciu latach jej działalności przekonuje nas że pożyteczne i trwałe dzieła rodzą się z połączenia wrażliwości społecznej,
praktycznie ukierunkowanej chęci działania oraz
umiłowania stron rodzinnych. Powstałe w roku
1877 Towarzystwo Zaliczkowe, zrodzone z takich
właśnie pobudek i oparte na zasadach spółdzielczych, wykazało wielką żywotność; ewoluując, dostosowując się do zmiennych warunków i zmieniając nazwy – przetrwało do dziś…

WA RTO W I E D Z IE Ć
Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej miało służyć niezamożnym mieszkańcom rolniczego powiatu, działając na zasadach wzajemnych zobowiązań oraz wzajemnego zaufania i pomocy. Datę powstania tej spółdzielni zaliczkowej ustalono na rok 1877. Pierwszym
jej dyrektorem był Józef Mars – właściciel dóbr starowiejskich,
działacz społeczny i gospodarczy. W skład pierwszego Zarządu
weszli także, Antoni Müller – aptekarz, Stanisław Peszko – pocztmistrz i ks. Jan Borowski – ówczesny proboszcz limanowski.

Józef Mars

***
Taką nalepką zabezpieczano sznurki, którymi przeszywane
były dokumenty Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej. W latach międzywojennych cele jego działalności
określano w jednym, zwięzłym punkcie: ”Podniesienie zarobku lub gospodarstwa członków przez prowadzenie wspólnego
przedsiębiorstwa bankowego, ochrona członków przed wywłaszczeniem i zrujnowaniem poprzez udzielanie kredytu”.

***
Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej kontynuowało swoją działalność także w trudnych latach okupacji hitlerowskiej, mimo że okupant nie pozwalał na przeprowadzanie
walnych zgromadzeń, zakazał przeznaczania nadwyżek na cele społeczne, a siedzibę Towarzystwa zajął na posterunek żandarmerii. Realizując zarządzenie ówczesnych władz, w listopadzie 1941 roku Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony Własności Ziemskiej połączyło się
z miejscową Kasą Stefczyka, tworząc Bank Spółdzielczy.

***
W latach powojennych spółdzielczość kredytowa przeszła wiele reorganizacji. Banki spółdzielcze przekształcono w Gminne
Kasy Spółdzielcze, potem Kasy Spółdzielcze. W roku 1961 powrócono do tradycyjnej
nazwy: Bank Spółdzielczy w Limanowej. Na
zdjęciu po lewej budynek, w którym mieściła się jego siedziba na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.

***
Bank Spółdzielczy w Limanowej idzie z duchem
czasu, wprowadzając najnowsze rozwiązania w dziedzinie obsługi klienta. O rosnącej roli Banku świadczy
jego debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie; pierwsze notowanie obligacji na Rynku Catalyst miało miejsce
31 maja 2011 roku w siedzibie GPW.
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Bank Spółdzielczy wymagający, ale przyjazny
R O Z M OWA z ADAMEM DUDKIEM, prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
– Czy wyrastające jak grzyby po deszczu parabanki osłabiają pozycję Banku
Spółdzielczego? Jaka może być odpowiedź Banków Spółdzielczych na aferę Amber Gold?
– Trudno w kilku słowach odnieść się do tego tematu. Problem
jest dużej wagi, a jego podłoże
złożone i sięga rozwoju edukacyjnego naszego społeczeństwa.
W Polsce mamy bowiem do czynienia ze specyficznym zjawiskiem
– chwalimy się wysokim udziałem
obywateli z wyższym wykształceniem, ale za nim wcale nie idą
treści gospodarcze, ani praktyczne.
Choć z założenia dzisiejszy system
oświatowy ma uczyć logicznego
myślenia. Tymczasem obserwujemy same przeciwności. To, jak
wychowujemy i czego uczymy nasze dzieci, pokazuje, że coś w tym
systemie jest zepsute. Szkoła nie
wychowuje, a rodzice: tego im de
facto też się zabrania. Na dziecko rodzice nie mogą krzyknąć,
do niczego zmuszać, bo może to
być potraktowane jako przemoc
w rodzinie. Dlatego rosną osoby
nie potrafiące odróżnić prawdy od
kłamstwa, rzeczy ważnych od niemających znaczenia oraz dokonać
wyboru między mieć a być. Stąd
w konsekwencji dochodzi do tego
typu zjawisk jak działanie parabanku Amber Gold, którego oferta
znajduje szeroką rzeszę odbiorców.
W tym wypadku trudnością w rozpoznaniu pułapki był fakt przyzwolenia władz naszego państwa
na zmasowaną reklamę produktów
Amber Gold, co w społeczeństwie
zatraca umiejętność racjonalnego
myślenia. W Polsce nie ma klimatu, by stawiać za wzór Bank Spółdzielczy i mówić członkom i klientom, że to „Wasz Bank”.
– Bank, który nie ulotni się po kilku latach. Argumentem przemawiającym
„za” spółdzielczością może być tradycja? Bank Spółdzielczy w tym roku obchodzi 135–lecie istnienia.
– Czytając przygotowywaną
właśnie monografię Banku, mogę
stwierdzić, że duch spółdzielczości wciąż jest aktualny. Celem działa Banku jest dobro ogółu społeczności – a nie tylko praca dla zysku.
– Czym się objawia?
– Kontynuujemy tradycję prawdziwej spółdzielczości. Wobec
członków staramy się być jednostką, która rzeczywiście ich zrzesza.
Mamy z nimi kontakt, organizując coroczne spotkania grup członkowskich, na których przedstawiamy działania Banku Spółdzielczego,
mówimy o najnowszych trendach,
doradzamy członkom jak mogą rozwiązać swoje problemy gospodarcze i finansowe. Członkowie z kolei mają okazję wytknąć nam nasze
błędy. Pojawia się pytanie, który
z banków komercyjnych pozwala
swoim klientom ponarzekać, że godziny otwarcia nie pasuję, że w innych bankach wprowadzono takie ułatwienia, a u nas jeszcze nie?
Dzięki takim spotkaniom możemy

lepiej zaspokoić potrzeby klientów. Bank Spółdzielczy w przeciwieństwie do banków komercyjnych pozwala załatwiać z klientem
sprawy poprawnie, po prostu po
ludzku, a przy tym oferuje te same
produkty po cenie konkurencyjnej.
– Ale o kredyt Kowalskiemu w Banku
Spółdzielczym trudno…
– Obawiam się, że społeczeństwo
nie zawsze docenia to, co się
mu daje. Dziś mamy do czynienia z kryzysem nie tylko

ekonomicznym, ale i upadkiem
etyki bankowości. Powstały olbrzymie zatory płatnicze, zagrożenia niewypłacalności banków.
A dlaczego? Właśnie dlatego, że
banki pożyczały więcej niż miały.
W Banku Spółdzielczym weryfikujemy zdolność kredytową klienta. Jeżeli tej zdolności nie posiada,
kredytu nie otrzymuje. Tymczasem, nie dostając u nas kredytu,
idzie on do innej jednostki banku komercyjnego czy parabanku,

która udzieli mu kredyt na dowód osobisty, albo nawet i bez, ale
nie zastanowi się, że tym czynem
krzywdzi człowieka. Jeśli to dotyczy młodej osoby, często czyn
ten zamyka drogę rozwoju na całe
życie. Bo bank komercyjny, gdy
klient nie jest w stanie spłacać
kredytu, nie zastanawia się nad
jego sytuacja rodzinną, zdrowotną.
Bank chce odzyskać swoje pieniądze i zrobi w tym zakresie wszystko. I tak można się „związać” z nim
do śmierci. A później dzieci mają
dylemat, czy przyjąć spadek, czy
nie. W Polsce już dwa miliony ludzi,
którzy w ten sposób zaciągnęli pożyczki, nie są w stanie ich spłacać.
To tragedia także dla ich rodzin.
– W Banku Spółdzielczym w Limanowej, jeśli kredytobiorcy powinie się w pewnym momencie noga,
może się ubiegać o inne warunki spłaty pożyczki?
– Jeśli otrzymał w BS kredyt, to
znaczy, że jego zdolność kredytowa jest rzeczywista. Przypadki losowe się zdarzają, a my jesteśmy dla
klienta. Nam też zależy, by kredyt
kredytobiorca spłacił, więc każdą
sprawę traktujemy indywidualnie
i jak wspomniałem – po ludzku.
To dobrodziejstwo bezpośredniego kontaktu z klientem i tkwienia w tym środowisku. Jesteśmy
na miejscu, blisko naszych klientów, których sprawy nie są nam
obojętne. Działamy nie tak jak np.
bank, który na limanowskim rynku otworzył swoją siedzibę, by po
dwóch latach wywiesić karteczkę:
„Oddział przeniesiony do Nowego
Sącza”. Bank Spółdzielczy powstał
135 lat temu i nieprzerwanie działa
w tym samym miejscu.
– Dlaczego zatem tak trudno przekonać Polaków do polskiego banku?
– Trzeba przyjrzeć się, w jakiej sytuacji jest nasz kraj. Politycy chętnie odwołują się do gospodarki niemieckiej, francuskiej

czy amerykańskiej, ale nie pokazują przeciętnemu obywatelowi, jak
ona naprawdę wygląda. W Polsce 80
proc., a może nawet i więcej, kapitału właścicielskiego banków nie należy do Polaków. W Niemczech jest
odwrotnie – tam ponad 90 proc.
to kapitał własny, a reszta – obcy.
To, jakie jest pochodzenie kapitału
– wbrew powszechnie głoszonym
opiniom – ma duże znaczenie, odbija się bowiem na lokalnej polityce. W Niemczech na pierwszym planie jest Niemiec, a dopiero później
obcy, u nas odwrotnie. Wnikliwy
obserwator łatwo może przytoczyć
przykłady, że kapitał obcy chętniej
wspiera podmioty z kraju pochodzenia kapitału. Kredytuje więc obce
podmioty. Niejednokrotnie pojawiają się sygnały, że pogorszenie się
warunków funkcjonowania jakiejś
branży jest powodem wypowiadania
kredytu lub nie udzielania kolejnych
pomimo dobrej kondycji firm. Dochodzi wówczas do likwidacji firm
lub radykalnych cięć etatów. Nasze
działania nie wpisują się w obowiązujące nurty medialnego przekazu.
Z jednej strony świętujemy 135–lecie istnienia – i to jest piękne odwoływanie się do historii, z drugiej
zdajemy sobie sprawę, że ze względu na prowadzoną politykę naszego
państwa wiele zmienić nie możemy.
Dzisiaj odczuwamy skutki kryzysu
w Europie i nas to smuci, bo przecież nie my się do niego przyczyniliśmy, a właśnie banki międzynarodowe, które przychodzą do nas, by
zarobić kasę, a nie wzmocnić zasoby naszej gospodarki.
– Mając na względzie wspomniany niski poziom edukacji, Bank Spółdzielczy
w Limanowej podjął działania, które
mają uczulić przyszłych konsumentów na wszelkie „nieludzkie” działania
banków. Od czego zacząć tę edukację?
– Początek naszych działań edukacyjnych można dostrzec już
w „zerówce”, gdzie docieramy
poprzez akcję SKO. Szkolne Kasy
Oszczędności proponowane przez
Bank Spółdzielczy w Limanowej to
oferta, która ma na celu uczyć dzieci
mądrego dysponowania pieniędzmi
przez naukę oszczędzania. Program
nauczania w szkole podstawowej nie
uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, dlatego założenie SKO jest doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków. SKO uczy dzieci
systematycznego oszczędzania, pozytywnego spojrzenia na oszczędzanie, przeznaczania pieniędzy na
konkretny cel, racjonalnego i systematycznego zarządzania finansami, a także zasad funkcjonowania instytucji bankowej i rachunku
bankowego oraz przedsiębiorczego zdobywania środków finansowych na SKO poprzez zbiórkę makulatury, butelek czy złomu. Taka
wiedza i umiejętności zdobyte przez
uczniów w dzieciństwie będą procentować w ich dorosłym życiu, dlatego jesteśmy przekonani o słuszności naszych działań.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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Y

Starosądecki Jarmark Rzemiosła
Burmistrz Jacek
Lelek zaprasza
mieszkańców
i turystów na
Starosądecki
Jarmark Rzemiosła
w sobotę i niedzielę
25 i 26 sierpnia od
godz. 11 na Rynku
w Starym Sączu.
Jarmark nawiązuje do wielowiekowej tradycji Starego Sącza. W niedawnej przeszłości jarmarki, będące przejawem wolnej formy handlu
odbywały się tutaj, co dwa tygodnie
w środy, ściągając ludność nawet
z odległych miejscowości i stając
się ważnym elementem lokalnego
kolorytu (handlowano zwierzętami – zwłaszcza końmi, płodami rolnymi i wyrobami rzemieślniczymi).
Z czasem jarmark stał się też sporą
atrakcją dla turystów. Tradycja jarmarków w Starym Sączu trwa do
dzisiaj, mimo że plac targowy jest
już urządzony poza centrum miasta.
Od kilku lat Starosądecki Jarmark Rzemiosła jest istotnym
wydarzeniem w kalendarzu życia społeczno–kulturalnego miasta, konkurującym pod względem
liczby uczestników z najważniejszymi imprezami kulturalnymi. Cieszy się też olbrzymim

zainteresowaniem odwiedzających, zarówno sądeczan, jaki
i turystów.
Na Jarmarku prezentujemy rękodzieło i sposób jego wykonywania oraz zespoły regionalne
i folkowe z naszego kraju oraz zaprzyjaźnionych miast na Słowacji
i na Węgrzech.
Od godz. 11 czynne będą stoiska z wyrobami rzemieślniczymi,
kuchnią regionalną oraz wieloma
atrakcjami dla całej rodziny. Będzie można poczuć niezwykłą atmosferę starosądeckich dni jarmarcznych, zobaczyć, jak twórcy
ludowi lepią z gliny garnki, plotą
z wikliny kosze, haftują, robią biżuterię z koralików, wyczarowują
bibułowe kwiaty. Będzie też można kupić różnorakie dzbanki i garnuszki, drewniane łyżki, misy,
tkane chodniki i narzuty, figurki z wosku pszczelego, zabawki

ludowe, wyroby z lnu i ze skóry, drewniane rzeźby, obrazy. Dla
amatorów kulinarnych smakołyków także nie zabraknie atrakcji:
chleb wiejski z łopaty, podpłomyki, domowy smalec, kiszone ogórki, marynowane grzyby, to tylko
niektóre z tradycyjnych potraw,
które będzie można skosztować.
W Jarmarku weźmie udział kilkudziesięciu twórców i rzemieślników, którzy dostali certyfikat
dopuszczający ich dzieła do wystawienia na jarmarku (m.in. z:
Lewoczy na Słowacji, Dunakeszi na Węgrzech, Gorlic, Limanowej, Jasła, Sanoka, Rymanowa,
Sędziszowa, Olkusza, Tarnowa,
Krakowa, Nawojowej, Kamionki,
Podegrodzia, Łącka, Łomnicy, Zakliczyna, Nowego i Starego Sącza).
Od godziny 16 będzie można podziwiać występy zespołów regionalnych i folkowych.

Zobaczymy tańce i usłyszymy
muzykę Karpat: górali, pogórzan, łemków, hucułów. W sobotę wystąpią: STAROSĄDECZANIE
(godz. 16.30), DOLINA SŁOMKI
ze Stronia(17.00), kapela Maliszów (17.50), kapela Gregovce ze
Słowacji (18.20), kapela Piyrogi Łomnicańskie (18.50), zespół
Duna Gonge z Węgier (19.30), kapela Wojtka Boguckiego (20.00),
natomiast w niedzielę: WESOŁE
NUTKI z Żor (16.00), grupa regionalna MICHALCZOWA (16.30),
POLANA MAKOWSKA z Makowa
Podhalańskiego (17.30), DOLINA DUNAJCA (18.15), łemkowska
kapela folkowa SERENCZA z Gorlic (19.00), kapela PAKA ze Starego Sącza (20.00).
W tym roku dla najmłodszych
uczestników Jarmarku pierwszy raz zorganizowano konkurs
plastyczny: „Jarmark na Rynku

w Starym Sączu”, na prace pokazujące jarmark zarówno w formie, w jakiej odbywa się obecnie,
jak i w formie z przeszłości, znanej z literatury i ustnych przekazów. Konkurs będzie się odbywał
w sobotę 25 sierpnia od godz. 17
(uczestnicy dostaną zestawy kredek i karton do rysowania), natomiast w niedzielę 26 sierpnia
będzie można oglądać wystawę
prac konkursowych. W niedzielę
o godz. 17 odbędzie się także wręczenie dyplomów i upominków
dla wszystkich uczestników konkursu. O zasadach i szczegółach
konkursu będzie mówił ze sceny
prowadzący Jarmark.

Gorąco zapraszamy
– będzie kolorowo, pachnąco,
radośnie i głośno!
Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
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Sport

FOT. BARTŁOMIEJ TOKARCZYK

Rzeszowski rollercoaster
Gosztyłów

Dobra siatkówka
na koniec lata
Siatkarska ekipa Muszynianki przyjeżdża do Nowego Sącza rzadko. A to sezon wcześniej rusza, a to
zgrupowanie, a to mistrzostwa Europy i część siatkarek gra w kadrze.
Na szczęście w tym roku tempo
przygotowań do sezonu znormalniało i po to, by zobaczyć wicemistrzynie Polski na żywo, nie trzeba będzie się wybierać do Muszyny.
Czas na Fakro Cup.
Zespół z nowymi zawodniczkami
zagra w Nowym Sączu i to w doborowym towarzystwie. W dalszej
części turnieju zagrają: Atom Trefl
Sopot – mistrz Polski, BKS Stal Bielsko–Biała, AZS Białystok – (drużyny z Plus Ligi Kobiet) oraz Eliteski
Kraków, Wisła Kraków, Stal Mielec
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– z I ligi, a także KSC Berlin (drużyna z niemieckiej Bundesligi).
– Nie jest wykluczony także udział
jeszcze jednego zespołu białoruskiego
– zdradza organizator turnieju Dariusz
Grzyb. – Mowa o Atalancie Baranovicze, który do 5 września przebywać będzie w Nowym Sączu na
zgrupowaniu. Być może Białorusinki przedłużą swój pobyt, rezygnując z wyjazdu do Czech i zagrają
u nas w turnieju. Bilety na spotkanie
w dalszym ciągu można rezerwować
na adres email: biuro.degie@wp.pl.
Przypominamy jeszcze, że 1
września w Nowym Sączu zagra męska ekipa Resovii. Kadra mistrzów
Polski będzie liczyła 21 i zagra z nowym zespołem Plus Ligi z Kielc.
(BOG)

A

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

w w w. o p r a w a . p l

Rajdowa pasja Barbary i Przemysława
Gosztyłów z Nowego Sącza trwa już
kilka lat. Małymi kroczkami dążą do
startu w zawodach rangi mistrzostw
Polski. 21. Rajd Rzeszowski, w którym
wystartowali po raz pierwszy, był kolejnym etapem w spełnianiu marzeń.
Udało się wreszcie znaleźć sponsorów i zdobyć kolejne ważne punkty.
– Nasz pierwszy udział w tym rajdzie
zaliczamy do umiarkowanie udanych, choć oczywiście bardzo się cieszymy z czwartego miejsca w naszej
klasie – opowiada Przemysław Gosztyła. – Rajd zorganizowany bardzo
dobrze, odcinki fantastyczne, prawdziwy rollercoaster. Szkoda, że zabrakło czasu na trening przed rajdem, co przełożyło się na czasy na
odcinkach. Plan minimum, czyli dotarcie cało do mety osiągnęliśmy,
natomiast nie udało się wskoczyć na
trzecie miejsce w klasie.
Samochód (opel astra gsi) był
technicznie bardzo dobrze przygotowany, a o serwis zadbali przyjaciele. Rekonesans na trasie i pierwsza
pętla optymistycznie nastrajały przed
zawodami. Na pierwszym odcinku
postanowili nie atakować i po części
był to dobry pomysł. Stratę czasową
do konkurentów chcieli odrobić na
drugim odcinku. Niestety.
– Na dziesiątym kilometrze wypadliśmy z trasy i przy dużej prędkości obróciło nas w powietrzu
o 180 stopni – relacjonuje Barbara Gosztyła, w samochodzie pilot,
prywatnie żona Przemka. – Wpadliśmy do rowu, co skończyło się
na szczęście tylko uszkodzeniem
układu kierowniczego. Straciliśmy
cenne sekundy i wypadliśmy całkowicie z rytmu jazdy. Mechanicy w strefie serwisowej starali się
usunąć usterkę i częściowo im się to
udało, ale niesprzyjające warunki
pogodowe uniemożliwiły nam nadrobienie strat. Dopiero na ostatnim
odcinku udało nam się rozwinąć
skrzydła, ale było już zbyt późno,
żeby gonić konkurencję. W efekcie
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SPRINTEM
KTH W TARAPATACH
Krynickie Towarzystwo Hokejowe jako jedyny klub w I lidze nie
dostał jeszcze licencji. Polski Związek Hokeja na Lodzie nie przesunął po raz kolejny terminu złożenia
stosownych dokumentów. Zarząd
będzie odwoływał się od tej decyzji. Tymczasem brak perspektyw
zmusza kolejnych zawodników,
wychowanków KTH do szukania innych pracodawców. Na testy do Cracovii wyjechali Grzegorz
Myjak i Artur Zieliński, a Mariusz
i Krzysztof Zwierz szukają szczęścia w Opolu.

DWA TYGODNIE DO DEBIUTU
Szczypiornistki Olimpii/Beskidu mają jeszcze dwa tygodnie na
należyte przygotowanie się do historycznego debiutu w Superlidze.
Debiut na najwyższym poziomie
rozgrywek odbędzie się w Jeleniej
Górze dziewiątego września. O tytuł mistrzyń Polski będzie rywalizowało 12 zespołów.

CIEKAWIE NA HELENIE
I W GRYBOWIE

ukończyliśmy rajd na czwartym
miejscu w klasie.
Gosztyłowie pozytywne podchodzą do swojej rajdowej na razie hobbystycznej kariery. To był
ich trzeci w karierze start w rundzie Rajdowego Pucharu Polski zakończony dotarciem do mety. Przed
następnym wrześniowym startem
w Rajdzie Wisły obiecują znaleźć
więcej czasu na treningi.
– Spełnianie marzeń nie jest łatwe, bo udział w rajdzie to kosztowne hobby – nie ukrywa Przemysław Gosztyła. – Poszukiwanie
sponsorów trwało długo. Teraz
chcielibyśmy podziękować za zaufanie i wsparcie firmom Dako, Zet
Transport, Truck Partner i Profil,
które umożliwiły nam realizację
marzeń i start w tym jednym z najważniejszych rajdów w Polsce.
(KW)

Spotkania Heleny Nowy Sącz
z rezerwami Sandecji i Grybovii ze
Skalnikiem Kamionka Wielka to
najciekawsze spotkania w nadchodzącej kolejce IV ligi. Obydwa mecze w sobotę o godz. 17.

SMS
Kowalczyk
jak wino
Maciej Kowalczyk z Kolejarza
Stróże ustrzelił w meczu z Okocimskim czwartego gola w trzecim ligowym meczu. Skuteczność godna podziwu, tym
bardziej, że sympatyczny piłkarz liczy sobie już 35 wiosen,
a przed startem rozgrywek leczył jeszcze kontuzję. Szkoda, że w Stróżach nie ma kto się
od niego uczyć, na czym polega gra w piłkę, bo w składzie
wychowanków próżno szukać.
W Sandecji pewnie sobie dalej plują w brodę, że Kowalczyk
tam nie został. Inna sprawa, że
sam piłkarz raczej za grą w Nowym Sączu nie tęskni. Jednym
z nielicznych pozytywów gry
Sandecji jest natomiast debiut
w I lidze wychowanka Mateusza
Młynarczyka. Punkt dla Araszkiewicza. Na boisku w przegranym meczu z Flotą Świnoujście
pojawili się jeszcze (miejmy nadzieję, że nie jest to tylko efekt
wymagań formalnych) Sebastian Szczepański i Bartosz Szeliga. Niestety oni na razie nie
mają się od kogo uczyć. Chyba,
że Arkadiusz Aleksander z Filipem Burkhardtem przypomną
sobie, jak się gra w piłkę.
(BAL)
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Na koniec tygodnia

Piękno w nadmiarze może być nudne
rozpadowi, wystawione na czynniki atmosferyczne czy po pożarze. Kiedyś wyciągnął z Dunajca dryf, osuszył go i pozostawił
w nienaruszonym stanie, a następnie wkomponował w niego
białą maskę. Tak powstała rzeźba „Leśna bogini”.
Palka patrzy na życie z przekorą i dystansem. Pociągają go
np. aspekty brzydoty i deformacji. Uważa, że ludzie zbyt często
stają się niewolnikami stereotypów i trudno im spojrzeć z innej perspektywy na otaczającą
rzeczywistość.
– Piękno w nadmiarze może
być nudne – mam na myśli słodkie, płytkie i łatwe do przyswojenia wzorce piękna, którymi
karmią nas media – mówi artysta. – Tak jak z modelkami.
Mam wrażenie, że każda kolejna jest kopią poprzedniej. Natomiast w brzydocie może być
ukryte piękno, to zależy od sposobu, w jaki ją pokażemy. I czy
potrafimy patrzeć głębiej. Dlatego w moich rzeźbach pojawia się
motyw czarownicy czy po prostu
pokazuję postacie zdeformowane i nieproporcjonalne.
MONIKA CHROBAK

S Z T U K A . – Warto się zastanowić,
kim jesteśmy naprawdę, jak często
przybieramy maski. I dlaczego to
robimy? Świetnie pokazuje to rzeźba taty Złotousty. Wokół niej mamy
wycinki gazet, a pod spodem hasło:
„Nie kłam” – mówi 43–letni artysta Jakub Palka, który wraz z ojcem
Franciszkiem Palką przygotował
wystawę „Maski”. Można ją oglądać w Sądeckim Bartniku w Stróżach, do 3 października.
Jakubowi Palce sztuka towarzyszy przez całe życie. Dzieciństwo praktycznie spędził w pracowni swojego ojca. Jak mówi,
do tej pory czuje zapach drewna, terpentyny, wosków i oleju
lnianego, jaki się stamtąd unosił.
Dziś sam rzeźbi, ponadto prowadzi firmę Palka Art Studio, która zajmuje się projektowaniem
i aranżacją wnętrz, sztuką użytkową oraz malowidłami ściennymi. Jego prace zaskakują formą i treścią. Pociągają go tematy
związane z mitami, bajkami, wierzeniami pogańskimi i ludowymi.
Źródłem inspiracji jest dla
niego przyroda. Chętnie rzeźbi w drewnie. Często sięga po
to, które uległo już częściowemu
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FOTOKOMENTARZ
- Marian, właśnie przyszedł sms,
że dostaniesz jakieś ważne
odznaczenie za zasługi dla policji.

- Nawet nie żartuj Staszek, niczym nie
zasłużyłem sobie na takie wyróżnienie.

Y

Wino bezpieczne dla kierowców
R O Z M OWA . – Poproszę dobre wino
do kaczki – mówi klient, a ekspedient
nawet nie zdąży nic zaproponować,
gdy zaraz „koneser” dodaje: – Najlepiej, żeby było czerwone i słodkie.
Takie scenki jeszcze cztery lata temu
obserwowałem, pracując w jednym z sądeckich sklepów, oferujących wina. Na szczęście z roku na
rok kultura picia wina rośnie, a że
i moja wiedza enologiczna również, postanowiłem dzielić się nią
z klientami, doradzając to, co najlepsze dla każdego z nich – mówi
MACIEJ MENTEL, właściciel nowo
otwartego sklepu z winami i alkoholami z całego świata WINUS,
mieszczącego się przy ul. Kochanowskiego 30 w Nowym Sączu.
– Sądeczanie polubili wino?
– Coraz więcej osób potrafi docenić jego smak. Oczywiście trudno zacząć jego spożywanie od trunków bardzo wytrawnych, zresztą
sam zawsze polecam pierwszą degustację od win łagodnych, przyjemnych. Pracując kilka lat w sklepach oferujących wina, miałem
okazję obserwować, jak zmieniają się przyzwyczajenia sądeczan.
Bardzo daleko nam do Włochów
czy Hiszpanów, ale pojawiające
się trendy – na przykład weselne

– i podawanie na przyjęciach, zamiast ciężkich alkoholi, wina, to
ogromny sukces tego trunku.
– Słabiej uderza do głowy…
– Niekoniecznie, ale na pewno
pijemy go z głową. Wino bowiem
przede wszystkim się degustuje.
Należy delektować się jego smakiem, tak jak delektuje się potrawami, do których jest podawane.
Każdy oczywiście ma inne upodobania, ale od tego jestem, aby klientom doradzić i zaproponować odpowiednie wino na odpowiednią
okazję.

– A okazji do wzniesienia toastu lampką wina nie brakuje. Gorzej, gdy jest się
kierowcą…
– I dla kierowców jest rozwiązanie. Jako pierwszy w Nowym Sączu
wprowadziłem do sprzedaży wina
bezalkoholowe.
– Mam uwierzyć, że bezalkoholowym
winem można się delektować?
– Proces produkcji wina bezalkoholowego niczym nie odbiega
od produkcji tradycyjnego wina.
Jedynie na końcu zostaje ono poddane dealkoholizacji, na smaku nic
nie tracąc.
– 100% wina, 0% alkoholu…
– Dokładnie tak. Jest ono nie tylko
bezpieczne dla kierowców, ale i kobiet w ciąży czy osób chorych na serce, cukrzycę, żółtaczkę. Podczas uroczystości wszyscy przecież powinni
wznieść toast lampką wina. Co więcej, wina bezalkoholowe polecane są
również osobom na diecie. To bogate
źródło polifenoli i flawonoidów, dzięki czemu organizm czerpie z wina to,
co najlepsze. Wyeliminowanie alkoholu, będącego głównym źródłem
kalorii, sprawia, że wino bezalkoholowe jest o 85 proc. mniej kaloryczne
niż tradycyjne wino.
– W takim razie: NA ZDROWIE!
– NA ZDROWIE!

Nowy Sącz, Kochanowskiego 30
tel. 881-088-210
Pon.-Pt. 9.00 - 18.00, Sob. 9.00-16.00

- Ten Kogut zawsze jest dobrze
poinformowany. Dlaczego on wiedział
wcześniej ode mnie o tym odznaczeniu?

Rozmawiał (ALK)

/winuspl

Wystąpili: poseł PO Marian Cycoń oraz senator PiS Stanisław Kogut.

FOT. (PEK)

