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Stuknęła nam pięćdziesiątka!

GAZETA BEZPŁATNA

Nr 37 (50), 29 września 2011

No może nie tak dosłownie, ale 50 numerów gazety to
też nie są żarty. Pierwszy numer „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” ukazał się 30 września 2010 r., czyli niemal
dokładnie rok temu. To był wspaniały rok wielkiej
przygody związanej z budowaniem nowej marki na
sądeckim rynku medialnym, przygody w zdobywaniu
zaufania Czytelników i Reklamodawców. Za tych 365 dni
wszystkim serdecznie dziękujemy! Z okazji urodzin dziś
na stronach 2-5 wyjątkowo uprawiamy prywatę.
Wydawnictwo DOBRE

j Cycoń z Nowakiem
wybudują
Węgierską bis
J Str. 7
j 10 lat emerytury
ks. Czachora
J Str. 8
j Pawłowski idzie
do Santiago,
Dańko koncertuje
w Moskwie
J Str. 9
j Mężczyzna
z lalkami
J Str. 10

FOT. PRZEGLĄD SPORTOWY

Trzeba się znaleźć w odpowiednim momencie w odpowiednim miejscu i jeszcze
traﬁć na odpowiednich ludzi. Oczywiście
do tego trzeba dołożyć mnóstwo pracy
– to przepis na sukces ANTONIEGO
BUGAJSKIEGO, piłkarskiego eksperta
Canal+ i „Przeglądu Sportowego”. Na
zdjęciu z trenerem reprezentacji… piłki ręcznej BOGDANEM WENTĄ. J Str. 23
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j Dziewczyna
uziemia samoloty
J Str. 11
j 20 lat demokracji
parlamentarnej
na Sądecczyźnie
J Str. 17–20
j Czym jeżdżą
posłowie
J Str. 24
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– mówi eurodeputowany
ze Stróż Tomasz Poręba
J STR. 8

W ŚRODKU ZNAJDZIESZ

PROGRAM TV

J STR. 8

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

ale ciągle tańczą jak nastolatki.
J STR. 15

To był dla mnie straszny czas.
Gdybym nie miała wiary to…
Rozmowa ze
STANISŁAWĄ NIEBYLSKĄ
J Str.

„Dobry Tygodnik Sądecki”
zaprosił słynnego koszykarza.

J STR. 24

W naszym regionie powstaną wioski
dla starszych ludzi z wielkich miast.
To na razie pomysł, ale dobry pomysł!

12–13

ROZMOWA Z PREZESEM ZBIGNIEWEM KONIECZKIEM
J STR. 8
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Zdobędę ratusz
w pierwszej
turze

W środku PROGRAM TV
na cały tydzień

- zapowiada prezydent
Nowego Sącza Ryszard Nowak.
Jego głównym rywalem znowu
będzie Piotr Lachowicz z PO.

STRAŻNIK TRAFI ZA KRATY
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał
strażnika miejskiego Jerzego G. winnym
znęcania się psychicznie i ﬁzycznie nad
żoną i skazał go na dwa lata i osiem miesięcy
więzienia bez możliwości zawieszenia.

J STR. 12–14

Dlaczego chcemy Państwu zaproponować tygodnik regionalny? Powodów jest wiele, ale wymieńmy
te najważniejsze. Ponieważ na całym świecie istnieje zapotrzebowanie na informacje lokalne. Najwięcej chcemy wiedzieć o tym, co dzieje
się najbliżej nas. Sukcesy i problemy naszych sąsiadów, to także nasze sprawy. W tych miejscach Polski,
gdzie liczne i silne są media regionalne, w tym lokalna prasa, tam wyższe są standardy życia społecznego
– bardziej przejrzyście działa władza,
liczniejsze są obywatelskie inicjatywy. Tam gdzie ludzie są dobrze poinformowani, tam żyje się lepiej. A my
wierzymy, że życie wokół nas jest
szalenie ciekawe. Dlatego chcemy,

by dzięki nam stało się choć odrobinę
wygodniejsze. Jesteśmy przekonani,
iż przed nami wszystkimi otwiera się
wiele nowych szans i ciekawych pomysłów. Będziemy pokazywać tych,
którym już się udało czegoś dokonać i dopingować tych, którzy chcą
zrobić coś wartościowego. Chcemy też, w miarę naszych możliwości,
wspierać tych, którzy sami z różnych
względów nie mogą sobie poradzić
z życiowymi problemami. To ma być
tygodnik o Was i dla Was. Dołożymy starań, by każdy czwartek, kiedy „Dobry Tygodnik Sądecki” będzie
pojawiał się w kioskach, był dniem
wyczekiwanym.
Wydawnictwo DOBRE

O tygodnikach regionalnych
rozmawiamy też z medioznawczą dr.
Zbigniewem Bajką J STR. 2

Nie wchodzić
w drogę rzece

Maja Sontag wyruszyła w samotną
podróż dookoła świata. Właśnie
zakotwiczyła w Gwatemali.
J STR. 12

Internetowa PolskaStacja.pl
założona przez dwóję sądeczan,
dziś konkuruje z największymi
sieciami w swojej branży.
J STR. 13

FOT. (TASS)

Sas się rozgniewał!

STRZEŻ SIĘ TEGO MIEJSCA!

LANIE ASFALTU PRZED WYBORAMI

J STR. 13

Jacek Łukasik chce zostać najmłodszym
burmistrzem w Polsce. Startuje
w Piwnicznej.

MIŁOŚNIK HEAVY METALU
OPINIOWAŁ LOGO MIASTA

J STR. 7

„Śnieżny Demon” był głównym
ekspertem opiniującym na zlecenie
Urzędu Miasta słynną sądecką „łapkę".

PIOTR ŚWIERCZEWSKI OPOWIADA:

J STR. 11

- Na pewno fajnie jest kończyć karierę
tam gdzie się ją zaczynało. Jak miałem
jednak przejść do Sandecji, kiedy nikt
mi tego nie proponował?

Cena 2 zł (0% VAT)

J STR. 3

Statystyki są przerażające. Tylko
w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy
próbowało sobie odebrać życie 51 osób
w naszym regionie.

J STR. 6

Czy częste powodzie są u nas
zjawiskiem nienormalnym?
Czy osuwiska na taką skalę uaktywniły się dopiero w ostatnim czasie? M.in.
na te pytania szukamy odpowiedzi wspólnie z profesorem
Wojciechem Froehlichem. Jeden z najlepszych polskich
hydrologów mieszka w Nowym Sączu, ale bardziej znany jest wśród amerykańskich
uczonych niż na Sądecczyźnie. DTS jako pierwszy poprosił profesora Froehlicha o obszerny wywiad.
J STR. 3, 21

Nr indeksu: 267643

Czyli tajemnica morderstwa
w Parku Strzeleckim.

J STR. 14

Od Wydawcy

FOTOREPORTAŻ J STR. 22
Nr 5/2010
28 października 2010

J STR. 14

Platforma Obywatelska kontra Prawo i Sprawiedliwość
na razie rozpoczęły jedynie wirtualny
pojedynek wyborczy, tak jak ich liderzy
– Andrzej Czerwiński i Arkadiusz Mularczyk,
biegając za komputerową symulacją piłki nożnej.

ŚMIERĆ Z WŁASNEJ RĘKI ZBIERA ŻNIWO

Biznesowy miesięcznik „Forbes”
zbada, z czego bierze się ﬁnansowy
fenomen Nowego Sącza.

Otwarte z wielką pompą
Miasteczko Galicyjskie
ma być atrakcją
przyciągającą
do Nowego Sącza
turystów.

Sądecki poseł Prawa i Sprawiedliwości
Arkadiusz Mularczyk otrzymywał maile
i listy z pogróżkami. Nie powiadamiał
jednak nikogo, bo na Sądecczyźnie czuje się
bezpiecznie.

J STR. 6

J STR. 3

MIASTECZKO
JAK Z KSIĄŻKI
LUB FILMU

GROŻONO MULARCZYKOWI

DTS zbadał szanse
kandydatów
na prezydenta
Nowego Sącza

ROZDAJEMY KARNETY
„Dobry Tygodnik Sądecki” przygotował
dla Czytelników 10 miesięcznych karnetów
do najlepszego centrum Fitness w Nowym
Sączu. Aby otrzymać karnet należy przyjść
do naszej redakcji z tym numerem DTS
i odpowiedzieć na proste pytanie. Zapraszamy!
Przypominamy też o „Dniach otwartych”
15 - 16 października w Top Fitness.

Kandydaci na prezydenta
ydenta Nowego Sącza odbyli pierwszą debatę

WYBORY SAMORZĄDOWE J STR. 10–13

SĄDECKI TALENT

OBYCZAJE

POD PARAGRAFEM

Arkadiusz Kogut
spędził rok
w Pirenejach
ciężko trenując
na hiszpańskich
szosach.

Zastąpiła
Foremniak

Poseł
Matura
interweniował z polityki

Nową wybranką serca Rafała Maseraka, gwiazdy „Tańca z Gwiazdami”, jest piękna sądeczanka
Anita Leśniak-Kopiec.

Policjanci z Buska Zdroju, którzy
ukarali mandatem żonę Arkadiusza Mularczyka, mają postawione
zarzuty korupcji.

Maturzysta został liderem Ruchu Poparcia Palikota w regionie.
Wspiera go emerytowany przedsiębiorca.

J STR. 23

J STR. 2

J STR. 8

J STR. 7
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SPOŁECZEŃSTWO

A

Salon Àrmowy: Europa II Plaza (nad Intermarche), Nowy Sącz ul. Nawojowska 1
Sklep i pracownia: Nowy Sącz, ul. Waáowa 6

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ KONIEC ŚWIATA?
FOT. RTK

AUTOSTRADA
DO PIEKIEŁKA
Czy to możliwe, by dojechać
samochodem w 45 minut
z Nowego Sącza do Krakowa?
Dzisiaj jeszcze nie, ale kiedy
odległość zmniejszy się
do 70 km, to całkiem
realny czas.

- Zawalił mi się świat.

J STR. 3

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

J STR. 10-11

„Sądeczoki”
skończyły
trzydziestkę,

FOT. PAWEŁ KALINA

- opowiada MAREK SUROWIAK,
były już prezes PKS

Marcin
Gortat
przyjedzie
do Nowego
Sącza!

JUBILEUSZ

NA CAŁY TYDZIEŃ
NIE PRZYPUSZCZAŁEM,
ŻE W CENTRUM NOWEGO
SĄCZA FUNKCJONUJE
MUZEUM SOCREALIZMU

Chłopaki z osiedla uratowali mężczyznę z płonącego mieszkania
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Sądecki Newag wybuduje wspólnie
z niemieckim Siemensem pociągi
dla drugiej linii warszawskiego metra.
Wygrali przetarg wart 1 mld 69 mln zł.

www.dts24.pl
W ŚRODKU PROGRAM TV NA CAŁY TYDZIEŃ ¨

WYBORY SAMORZĄDOWE
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30 września 2010
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Poszli jak w dym

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

NIE RZĄDZI NAMI PREZYDENT,
STAROSTA, BURMISTRZ CZY WÓJT.
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FOT. ARCHIWUM

ROZMOWA

Świat kontaktów
towarzysko-biznesowych
Stanisława
Koguta
nie jest moim
światem

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 29 września 2011
¨
www.dts24.pl

WYBORCO,
TO TY TUTAJ
RZĄDZISZ!

FOT. MARIA REUTER
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J STR. 22

W Nowym Sączu apokalipsa zacznie się
na moście heleńskim.
J STR. 10

www.cupicha.pl

Z drugiej strony
Gdzie się
czyta DTS
Jednym z kilku sposobów dotarcia „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” do Czytelników jest mailing. To
bardzo wygodny system otrzymywania gazety, bowiem jeszcze dzień
przed tym, zanim na rynek trafi papierowa jej wersja, w skrzynkach
pocztowych naszych prenumeratorów ląduje przesyłka z tygodnikiem
w wersji PDF.
Na tym nie koniec, bo jak zaobserwowaliśmy, abonenci wersji
elektronicznej rozsyłają gazetę
dalej do swoich znajomych. Tym
sposobem powstają zabawne sytuacje, kiedy ktoś w Nowym Sączu otrzymuje z Aten, Londynu,
Waszyngtonu albo Australii gazetę tutaj redagowaną. Dzięki temu
możemy powiedzieć, że nasi Czytelnicy tworzą swoistą sieć przyjaciół DTS.
Oczywiście bieżące i archiwalne numery gazety można też
w elektronicznej wersji pobrać
ze strony internetowej www.
dts24.pl. Niedawno nasi informatycy podsunęli nam ciekawe
dane. Gdzie najczęściej czytany
jest „Dobry Tygodnik Sądecki”
w wersji elektronicznej? Może
to niespodzianka, ale jednak nie
w Nowym Sączu, a w Krakowie!
To w jakimś sensie zrozumiałe,
bowiem w Nowym Sączu i regionie jest on powszechnie dostępny
w tradycyjnej wersji papierowej.
Poza tym to bardzo dla nas miłe
i nobilitujące, że internauci właśnie w Krakowie najczęściej sięgają po naszą gazetę.
A oto lista dziesięciu miast,
gdzie Czytelnicy najwięcej czasu spędzają na lekturze tygodnika w wersji PDF: Kraków, Nowy
Sącz, Warszawa, Katowice, Lublin, Nowy Targ, Gorlice, Wrocław, Limanowa, Rzeszów.
Korzystając z okazji, pozdrawiamy naszych Czytelników
w Polsce i za granicą.
(ADMIN)

Kurier specjalny
Podejrzewamy, że chyba nigdzie
indziej na świecie żadne gazeta nie
trafia do części odbiorców w taki
nietypowy sposób. W każdy czwartek rano – oprócz Mateusza Węglowskiego rozwożącego DTS do
ponad 200 punktów kolportażowych w całym regionie – 500 egzemplarzy pakowanych jest do
wielkiego plecaka Wiesława Wcześnego, który rozwozi je rowerem.
Dzięki temu już w porze pierwszej porannej kawy trafiają one na
pół tysiąca najważniejszych biurek
w Nowym Sączu.
Każdy z tych pięciuset egzemplarzy sygnowany jest pieczątką
Ekspresowej Poczty Rowerowej,
więc są to w pewnym sensie egzemplarze specjalne, zamówione przez odbiorów znajdujących
się na liście Wieśka Wcześnego.
W zasadzie do tego kanału dystrybucyjnego mieliśmy się nie
przyznawać, bo jeśli kolejnych
pięćset osób zechce otrzymywać
taki specjalny egzemplarz DTS, to
stalowa rama Wieśkowego roweru ugnie się definitywnie.
A Wiesław Wcześny to w sądeckim środowisku rowerowym
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postać niezwykła. Już dokładnie
dziesięć lat temu, 24 października 2001 r. pojawił się w „Dzienniku Polskim” postulat, by pierwszą prawdziwą ścieżkę rowerową
w Nowym Sączu nazwać jego
imieniem. Dlaczego? Bo Wcześny
jest chyba jedynym (a na pewno jednym z nielicznych) obywatelem Nowego Sącza, który
jeździ na rowerze przez 365 dni
w roku. Dla niego bez różnicy

– 35–stopniowy upał czy 20 stopni mrozu. Wiesiek wszystko przetrzyma. Jest on zresztą niestrudzonym propagatorem turystyki
rowerowej i nieustannie organizuje jakieś rajdy na dwóch kółkach. Są one tak liczne, że trudno
za Wieśkiem nadążyć – jeszcze się
jeden rajd nie kończy, a już kolejny zaczyna.
Co ciekawe, tamten tekst
o uczynienie go patronem sądeckich ścieżek rowerowych, zawierał również apel, by policja
zezwalała mu bezkarnie jeździć
po deptaku na ul. Jagiellońskiej,
czego oczywiście robić nie wolno.
I jaki efekt? Piorunujący! Wiesiek zwykle ma przy sobie zafoliowany tamten tekst z „Dziennika” i kilka razy zatrzymany przez
patrol, zamiast kartą rowerową,
legitymował się tym nietypowym
dokumentem. Za każdym razem
pomogło! Dziękujemy więc sądeckiej policji za wyrozumiałość
– jeśli Jagiellońską jedzie na rowerze Wiesiek Wcześny z wielkim
plecakiem, to niechybny znak, że
wiezie „Dobry Tygodnik Sądecki” do naszych prenumeratorów!
(BIKE)

Nasza
gazeta
na Twojej
półce
Serdecznie dziękujemy wszystkim punktom kolportującym naszą gazetę.
To również dzięki Wam już ponad
pół miliona egzemplarzy „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
trafiło i regularnie trafia do Czytelników. Jednocześnie wszystkich chętnych zapraszamy do
współpracy – jeśli chcesz, by
w Twoim sklepie lub firmie kolportowany był bezpłatnie nasz
tygodnik, skontaktuj się z redakcją DTS: 18 544 64 40, 18 544 64
41 lub redakcja@dts24.pl
Możesz również zamówić bezpłatną elektroniczną prenumeratę DTS. Wystarczy przysłać maila z prośbą o dopisanie do listy
e–prenumeratorów, a nasza gazeta będzie trafiać regularnie do
Twojej skrzynki mailowej.

A

Daj się
złowić
w sieć:
www.sacz.in
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Ona pochodzi z Rytra,
on z Mediolanu. Ich drogi
zeszły się w Warszawie i ani
przez chwilę nie wątpili, że
spędzą ze sobą resztę życia.
W stolicy żyją na co dzień,
w Rytrze wybudowali
dom, do którego uciekają
w każdej wolnej chwili.
Paolo Cozza i Iwona
Górska-Cozza pozwolili
nam zaglądnąć nawet do
swojej sypialni! J STR. 19

Prezydent zlekceważył konkurentów

J STR. 7

NOWY SĄCZ NIE BĘDZIE
LAS VEGAS
A miał być drugim
po Krakowie miastem
w województwie
małopolskim z kasynem
z prawdziwego zdarzenia.
J STR. 3

Spowiedź Koguta

Chłopiec był sparaliżowany, miał halucynacje, ślinotok. Jego
życie wisiało na włosku. Lekarze bezradnie rozkładali ręce.
DTS dotarł do chłopca zarażonego wścieklizną. To pierwszy taki przypadek w regionie. Nawet Inspekcja Sanitarna nie
miała informacji o tym zarażeniu.

- To nie była moja decyzja. W pewnym
sensie została ona wymuszona przez
okoliczności. Ja chciałem dalej grać –
opowiada były już piłkarz Sandecji Tomasz Bania.

Maciej P., starszy mężczyzna, który pracował
jako ratownik na basenie, pił sobie piwo. Zezłościł się słysząc jak siedzący przy sąsiednim stoliku Lucjan M. przeklina i awanturuje. Podszedł
więc i uderzył go w uszy. „Uspokój się!”, miał do
niego powiedzieć. To rozzłościło Lucjana, który
zaczął zadawać Maciejowi P. pierwsze ciosy

J STR. 7

J STR. 23

J STR. 6

J STR. 14

W ciągu kilkudziesięciu godzin stracili dorobki całego życia. Gdy patrzyli, jak budynki walą się, jakby były zbudowane z klocków, nie wierzyli, że jeszcze kiedyś jakieś miejsce nazwą domem. Dzisiaj
wiara rośnie w nich z każdym dniem. W Kłodnem
powstaje dziesięć domów dla tych, którzy stracili wszystko.

W jaki sposób klub piłkarski z niewielkiej wioski wywalczył I ligę?
Ile płaci piłkarzom i skąd bierze na
to pieniądze? Jak polityk ze Stróż
walczy z piosenkarką Dodą i korupcją w futbolu. Nie tylko o tym
w wywiadzie z senatorem Stanisławem Kogutem.

J STR. 17

J STR. 22–23

TAKIEJ PŁYTY JESZCZE NIE BYŁO

TAKIEJ PŁYTY JESZCZE NIE BYŁO

Młodzi sądeccy muzycy grają stare patriotyczne kawałki.
I to jak grają! Niedługo już wszyscy będziecie je nucili.
„Dobry Tygodnik Sądecki” z płytą w kioskach
już od środy 10 listopada. Cena gazety bez zmian!

Młodzi sądeccy muzycy grają stare patriotyczne kawałki.
I to jak grają! Niedługo już wszyscy będziecie je nucili.
Nie wierzysz? Sprawdź – płyta „Piosenki naszych żołnierzy”
w prezencie z okazji Święta Niepodległości. J STR. 13

Lektura
obowiązkowa
„Dobry Tygodnik Sądecki” zaliczam
do moich obowiązkowych lektur prasowych. To nie tylko źródło informacji dla tych, którzy podobnie jak ja, nie
zawsze mają czas, by śledzić codzienne
medialne doniesienia dotyczące naszego regionu. To także bardzo ważny element integrujący lokalną społeczność
wokół spraw ważnych dla Sądecczyzny. „Dobry Tygodnik Sądecki” cenię także za rzeczowość, rzetelność
i dziennikarski profesjonalizm.
Całemu Zespołowi Redakcyjnemu
składam serdeczne gratulacje. Dynamiczny rozwój pisma zapewne stawia
przed Państwem kolejne wyzwania.
Jestem przekonany, że zrealizują Państwo wszystkie swoje zamierzenia,
które staną się powodem do dumy
podczas kolejnych jubileuszy.
RYSZARD FLOREK,
prezes Zarządu Fakro

L

SPORT

Święta spędzą w nowych,
bezpiecznych domach

Nie czekając na 21 listopada DTS
już wybrał swoją Radę Miasta
Nowego Sącza. Nic nie szkodzi,
jeśli ta prawdziwa będzie wyglądać inaczej. Nasze głosowanie to tylko zabawa mająca pokazać, jaki skład dawałby szanse
na sprawną pracę.

RYSZARD NOWAK,
prezydent Nowego Sącza

K

SPRAWY I LUDZIE

DTS już wybrał

Chciałem
grać

„Dobremu Tygodnikowi Sądeckiemu”– życzę 100 wydań. To na początek, bym miał okazję do kolejnych
gratulacji… Redaktorowi Naczelnemu
i Zespołowi życzę, by przybywało Wam
czytelników, byście cały czas mieli przed oczami winietę swojego tygodnika, w której dopisaliście „Dobry”…
„Tygodnik Sądecki”, a to zobowiązuje!

E

WYBORY SAMORZĄDOWE

Bili i kopali, bo nie
wiedzieli, że może umrzeć

SPORT

Wścieklizna zaatakowała
człowieka

Dobry
zobowiązuje
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RYSZARD NOWAK ZDOBYŁ
RATUSZ W I TURZE

DEBIUT POETYCKI

BIZNES

POD PARAGRAFEM

Intymne wyznania piosenkarki:
„Lubię świntuszyć”

Gwiżdż sięgnął
do szuﬂady

Ważne są liczby,
nie emocje

Chciał znaleźć żonę
i zrobić karierę

Majka Jeżowska, pochodząca z Nowego Sącza wokalistka od lat tworząca piosenki dla dzieci, uparcie stara się zerwać z wizerunkiem małej dziewczynki wystrojonej w kolorowe halki i kokardy. Żeby osiągnąć cel zmieniła styl na
nieco bardziej wytworny, nagrała „dorosłą” płytę, a nawet… gotowa była opowiedzieć o najbardziej intymnej sferze swojego życia.

No i mamy poważny kłopot. Wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy
Gwiżdż w wieku 57 lat opublikował debiutancki tomik poezji pt.
„Moje rymy”. Problem polega na
tym, że sam autor ma świadomość
swojego poetyckiego beztalencia.

Chełmiec oraz Nowy i Stary Sącz to gminy
najbardziej przyjazne rozwojowi przedsiębiorczości – wynika z II rankingu przeprowadzonego przez Sądecką Izbę Gospodarczą.
Wśród 13 sklasyfikowanych gmin Sądecczyzny warunki najmniej sprzyjające rozwowi są
w Gródku nad Dunajcem i Krynicy.

Śmierć Bogumiła, studenta WSBNLU, wstrząsnęła całym Nowym Sączem. Dziś, półtora roku po tragedii,
jego matka sama stara się znaleźć
odpowiedź na pytanie: „Dlaczego?”.
Teraz, wspólnie z DTS, odtwarza
ostatnie chwile życia syna.

J STR. 2

J STR. 10

J STR. 12 – 13

J STR. 18

Policja nocą nie puka
Narkotykowy biznes nie znosi próżni. Kto przejmie kontrolę
nad sądeckim rynkiem po „Al Capone”, „Tomerze” i „Zulusie”?
Kilka dni temu policja i CBŚ rozbiły kolejną zorganizowaną grupę
przestępczą. Zobacz też policyjne nagrania z aresztowania
„Zulusa” i jego ludzi na www.dts24.pl J STR. 15

60,14%

24,85%

9,47%

3,14%

Ryszard NOWAK

Piotr LACHOWICZ

Kazimierz SAS

Wiesław KĄDZIOŁKA

Dokładnie na miesiąc przed wyborami, 21 października, Ryszard Nowak zapowiedział na łamach DTS: „Zdobędę ratusz
w pierwszej turze…”. Konkurenci twierdzili co prawda, że pewność siebie może być zgubna dla prezydenta, ale identyczny
rezultat wynikał z analizy przeprowadzonej przez naszego komentatora dr. Rafała Matyję. Dobre humory dopisywały niemal
wszystkim w wyborczą noc, a rano… wszyscy zgodnie uznali, że są zwycięzcami. No może poza sądecką lewicą, która nie
zdobyła mandatu na żadnym szczeblu. Nawet lider KWW „Nasze Miasto” Wiesław Kądziołka przekonywał, że czują się zwycięzcami. Co prawda moralnymi tylko, bo do rady nie wprowadzili nikogo, ale to też jakieś zwycięstwo.
Choć sądecka PO czuje się zwycięzcą, z takim poczuciem
nie zamyka wyborów jej kandydat na prezydenta – Piotr Lachowicz. W zgodnej ocenie nie tylko komentatorów, ale i partyjnych
kolegów, nie zrobił on wiele – albo nie zrobił nic – by skutecznie przeciwstawić się Ryszardowi Nowakowi. PO jest natomiast

dumna ze swoich wyników – od miasta poczynając, przez powiat, na województwie kończąc. W sejmiku pomnożyła mandaty – obok Leszka Zegzdy wprowadzając również Zygmunta Berdychowskiego. Szczególnie Zegzda miał powody do satysfakcji,
bo nie tylko podwoił ilość swoich głosów sprzed czterech lat, ale
również udowodnił regionalnym liderom partii, że nie mieli wyczucia, wystawiając go tylko z drugiego miejsca na liście.
Zwycięstwo ogłosił też PiS i to na wszystkich trzech frontach: w mieście, powiecie i województwie. To podobnie jak
przed czterema laty, kiedy ilości głosów i zdobytych mandatów
nie udało się przełożyć na realną władzę. Chodzi o powiat i zarząd województwa, bo władzy w Nowym Sączu już nikt PiS–owi
nie odbierze. No chyba, że Ryszard Nowak pójdzie śladami części kolegów i przystąpi do stowarzyszenia „Polska jest
najważniejsza”. Rekordzista regionu w ilości zdobytych głosów, Andrzej Romanek, zdaniem posła Arkadiusza Mularczyka,
to ciągle główny kandydat na marszałka. Choć PiS w regionie

2,41%
Tadeusz NOWAK

zdobył cztery mandaty i przy dwóch PO może czuć się absolutnym zwycięzcą, to z arytmetyki Państwowej Komisji Wyborczej
wkroczył w arytmetykę polityczną. To od partyjnych uzgodnień
będzie zależało, kto zasiądzie w Zarządzie Województwa.
Zwycięzcami generalnie może się czuć większość dotychczasowych gospodarzy miast i gmin w regionie. Ktoś zażartował, że tegoroczne wyniki wyborów samorządowych wyglądają
jak te sprzed czterech lat odbite na kserokopiarce. Przytłaczająca większość wójtów i burmistrzów zapewniła sobie kolejną kadencję już w pierwszej turze, a kto jeszcze tego nie zrobił,
ma szansę w dogrywce 5 grudnia. Potwierdziła się zatem opinia, że tylko wyjątkowy nieudacznik nie zapewniłby sobie reelekcji przy tak obfitym wsparciu unijnych środków przez minione cztery lata. W kilku gminach nie było nawet chętnych, by
próbować konkurować z dotychczasowymi gospodarzami.

Nr 10/2010
2 grudnia 2010
Nr indeksu: 267643

Pochodzący z Krynicy-Zdroju Tomek
„Królik” Król jest najbardziej znanym
graczem footbag w Polsce. Niebawem chce nakręcić teledysk promujący Sądecczyznę i zośkę – swoją
ukochaną dyscyplinę sportu. J STR. 11
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Najlepszy polski
przedsiębiorca
mieszka i pracuje
w Nowym Sączu!
Przedsiębiorcą Roku 2010
w ósmej edycji konkursu
organizowanego przez firmę
doradczą Ernst&Young
został Ryszard Florek,
prezes grupy Fakro.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Śledzę uważnie losy DTS–u. Nie
wiem jakim cudem i kiedy to się stało, ale wyszło do dzisiaj 50 numerów.
Zdarzały się zawahania, zmieniała się
ilość stron, wymieniały się stałe rubryki i wymieniali się – zawsze jednak fachowi – współpracownicy. Był
czas, gdy po kilkunastu numerach
DTS się jednak nie pojawił. I poczułem się jakoś inaczej. Liczyłem na
dzień lub dwa, co najwyżej, poślizgu.
Uświadomiłem sobie, że choćby te
moje poszukiwania w stałych miejscach i kanałach dystrybucji świadczą o sukcesie i zwycięstwie nowego
pomysłu. O niebo lepszego od innych
reklamowych sieciowych pisemek
rozdawanych w marketach, lepszego od wielu pośpiesznie i chaotycznie
publikowanych tekstów w resztkach
gazet codziennych. Wypatrywałem
następnego numeru trzymającego poziom dobrego i ambitnego, niemającego żadnej konkurencji sądeckiego

J STR. 3

POLITYKA

BIZNES

Z POLICJI

POMOC

OBYCZAJE

Spowiedź
kandydata

Młody
i zdolny

Oto twarz
bandyty

Pieniądze
dla Piotrusia

Więzienny
pamiętnik

Jarosław Rola, wyborczy pełnomocnik PiS nazajutrz po głosowaniu oddał legitymację partyjną. „Sytuacja była napięta jeszcze
przed wyborami” – opowiada w
wywiadzie.

Marcin Osman z Łącka znalazł się
wśród najlepszych menadżerów
świata z branży interaktywnej rozrywki i mediów organizowanym
przez British Council. Reprezentował Polskę w światowym konkursie.

Zobacz zdjęcia przedstawiające mężczyznę, który 15 listopada
napadł na punkt kasowy Łąckiego Banku Spółdzielczego zabierając
ok. 20 tys. zł. Pochodzą one z monitoringu działającego w placówce.

Zamiast wysyłać kilka tysięcy świątecznych kartek firma Wiśniowski
postanowiła przekazać zaoszczędzone w ten sposób pieniądze Piotrusiowi Owsiance choremu na rybią łuskę. Ten gest to reakcja na nasz tekst.

Byłem złodziejem – zaczyna Jacek historię swojego nieudanego życia. Pisze zza krat sądeckiego
więzienia o tym, jak od najmłodszych lat kradł nawet niepotrzebne rzeczy.

J STR. 6

J STR. 10

J STR. 12

J STR. 13

J STR. 21

Za tydzień znajdziesz w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”
świąteczną kartkę dobroczynną z kopertą.
Wysyłając taką kartkę z dobrymi życzeniami nie tylko
wspierasz działalność charytatywną, ale też swoją pamięcią
sprawisz komuś radość. Pamiętaj o wysłaniu dobrych życzeń
– kartkę dostaniesz od nas.

Wyniki, komentarze, rozmowy – str. 4–11

Toast na pięćdziesiątkę!
Miało go już nie być. Po kilku
numerach miał podzielić los
niegdyś startujących ambitnie
periodyków sądeckich. Rozstającemu się z lokalnym dziennikiem Wojciechowi Molendowiczowi miało się z hukiem nie
udać. Miał przepuścić tajemniczo uzyskany kapitał, zbankrutować, nie poradzić sobie z różnymi układami i układzikami
pętającymi wszystkich mających ambicje na niezależność
dziennikarzy. Niemożliwe było
przecież startować z nowym pismem w sytuacji, gdy ograniczeniu ulegała ilość stron sądeckich
mutacji coraz gorzej funkcjonujących
regionalnych dzienników, gdy mówiło się w środowisku o likwidacji popularnych przez lata na Sądecczyźnie
gazet, bądź takim czy innym ich przekształcaniu. Niemożliwe było startować z czasopismem, gdy wszyscy coraz głośniejsze larum wznoszą,
bo pada w naszym kraju i na całym
świecie czytelnictwo prasy, i na dobrą sprawę nikt już nic w ogóle nie
czyta. Śledziłem i ja – tyle że życzliwie
– szalony pomysł szalonego Redaktora. Pewny siebie Molendowicz śmiało, ale i prowokacyjnie w naszym prasowym piekiełku nazwał swój projekt
„DOBRYM Tygodnikiem Sądeckim”.
Wydawało się to nie do zniesienia tupeciarskie i bezczelne. Nie tylko wystartował w niepewnych czasach, nie
tylko nie bał się ryzyka ekonomicznego, ale i zaczął wariat od pisma bezpłatnego. Czy coś rozdawane za darmo może się dzisiaj utrzymać?

ZOŚKA
MOJA
MIŁOŚĆ

FOT. ARCHIWUM FAKRO

NIEDYSKRECJE

FOT. MATERIAŁY OPERACYJNE POLICJI

Berta przez ten czas nieustannie
słuchała tykania urządzenia,
przesuwania się śrubek. To były
dla niej trudne wspomnienia. Nigdy
później nie kupiła zegara do domu.
Producent i reżyser ﬁlmu „Zegar”
Piotr Biedroń opowiada DTS o swoim
dziele tuż przed premierą. J STR. 19

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

Hołdy sądeckie złożono prof. Feliksowi Kirykowi na zakończenie jego beneﬁsu
przygotowanego przez kabaret Ergo w Miejskim Ośrodku Kultury. J STR. 13

FOT. WWW.PBTEAM.PL

Wyborco. Zanim oddasz głos na swojego kandydata, zapoznaj się z… jego zdjęciami. Nie każdy ma program
wyborczy, ale wielu posiada swój profil na portalach społecznościowych. Tylko u nas zdjęcia kandydatów jakich
nie znajdziecie na ich plakatach i ulotkach, a które czasami mówią o nich więcej, niż cały program partii. J STR. 12–13
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Państwo Cozza specjalnie dla DTS
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Nie ma harcerza, który byłby bezrobotny dłużej niż pół roku. Byli harcerze
mają własne, świetnie prosperujące ﬁrmy, albo pracują na wysokich
stanowiskach i bardzo dobrze sobie radzą. Dzisiaj harcerstwo to nie
bieganie po lesie w krótkich spodenkach. Pierwsza Nowosądecka
Drużyna Wędrownicza „Czarna Jedynka”
obchodzi 99. urodzony. J STR. 15

FOT. DANIEL JANISZYN
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ZACZĘŁO SIĘ OD WITKACEGO
Nowy Sącz na dwa tygodnie w roku staje się stolicą polskiego teatru. J STR. 19
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Od pierwszych
numerów

czasopisma. Spokojnie i z tarczą po tygodniu przerwy powróciło na rynek. Z zainteresowaniem czytam go co tydzień.
Biorę z półki w Empiku, dostaję dodatkowy egzemplarz do
szkoły, przynoszą mi również
znajomi i przyjaciele. Sięgam do
„zaprzyjaźnionych” już felietonistów, z przyjemnością poznaję znanych w Polsce sądeczan od
prywatnej strony, chłonę gorące wywiady z szefami sądeckich
firm lepiej i gorzej prosperujących, z lokalną dumą wczytuję się w losy tych, dla których – po przybyciu ze świata
– Nowy Sącz stał się drugim domem
i drugą ojczyzną. Przypominam sobie
mniej i bardziej znaczące fakty z sądeckiej przeszłości, rozsmakowuję
się w rewelacyjnych smsowych komentarzach z sądeckiego podwórka
i świetnych cotygodniowych portretach z teczki Mariusza Bocheńskiego. Podziwiam rozmach i nieustające
poszukiwania Redakcji – dystrybucję papierową i elektroniczną, rozbudowanie medialnej oferty o portal
informacyjny, sympatię i popularność wśród coraz szerszego grona
reklamodawców.
Wbrew sceptykom, złośliwcom
i zazdrośnikom dobrze to wszystko
wróży DTS–owi. Bo nie tylko z nazwy
jest naprawdę DOBRY. Przed następną
pięćdziesiątką z sympatią – i nadzieją
– wznoszę toast: Niech go będzie więcej i niech go będzie obszerniej!

Nowy Sącz traktuję jako miasto rodzinne, choć nie urodziłam się tutaj
i obecnie w nim nie mieszkam. Spędziłam w nim wczesne dzieciństwo
aż do matury i jestem z nim związana
korzeniami rodzinnymi. Wychowałam się w domu wielopokoleniowym,
a mój pradziadek dr Władysław Barbacki, burmistrz Nowego Sącza w latach 1900– 1918 wiele dla Sącza zrobił. Inni członkowie mojej rodziny to
również znane sądeckie postaci (Leon
i Bolesław Barbaccy, Helena Ślepiakowa i inni). Mój teść Henryk Mizianty
był również związany z rozwojem Sądecczyzny. Obecnie w Sączu mieszka
mój syn z rodziną.
Jestem wierną czytelniczką „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” od
pierwszych jego numerów. Bardzo
mi odpowiada jego tematyka, a także fakt, że mogę otrzymać jego wersję elektroniczną wprost na biurko.
W DTS znajduję zarówno aspekty historyczne (bliskie moim zainteresowaniom, dotyczącym genealogii rodziny Barbackich), jak i aktualności,
związane z życiem codziennym miasta. Bywam w Sączu często, a lektura DTS sprawia, że jestem na bieżąco
z tym, co się tutaj dzieje.
Z okazji Jubileuszowego 50. numeru DTS, na ręce Redaktora Naczelnego Pana Wojciecha Molendowicza
składam serdeczne gratulacje całemu zespołowi redakcyjnemu. Gratuluję też wydawcy tego tygodnika,
wydawnictwu „Dobre”. Tak trzymać!

BOGUSŁAW KOŁCZ, dyrektor
Gimnazjum i Liceum Akademickiego

Prof. MARTA MIZIANTY, Instytut Botaniki
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
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Służył ojczyźnie, a ona o nim zapomniała
Cywilny kierowca w Iraku
uderzył nagle w wóz
patrolowy Aleksandra
Szubryta. Od tego
momentu w jego życiu nic
już nie było jak dawniej.
Dziś lekarze nie mają
wątpliwości – 30-latek
z Limanowej nigdy już
nie pojedzie na patrol.
Choć po misji w Iraku
uznano, że odniósł
65 procent uszczerbku
na zdrowiu, ZUS
zdecydował o odebraniu
mu renty. Musi sobie jakoś
radzić, bo choć w służbie
wojskowej odnalazł swoje
powołanie, ojczyźnie nie
jest już potrzebny.

RELIGIA

OBYCZAJE

SPORT

Wójtowie trzymają Buszujący
się mocno
w ciuchach

Dlaczego boimy
się świąt

Więzienny
pamiętnik (2)

Miał za dobre
wyniki

Wszystko wskazuje na to, że pozycja Nowego Sącza została
w Małopolsce celowo osłabiona.
Zwłaszcza, że stanowisko wicemarszałka utrzymał reprezentant
drugiego małopolskiego subregionu – Roman Ciepiela z Tarnowa. Powyborcza analiza dr. Rafała Matyi.
J STR. 10–11

- Nasze społeczeństwo szybko się
różnicuje. Osoby pochłonięte robieniem kariery, zmuszane przez rynek
do profesjonalizacji, prawie w ogóle nie mają na nic czasu. Rezygnują z częstych kontaktów z rodziną,
praktyk religijnych czy lektur, bo
osławiony wyścig szczurów każe im
myśleć o sobie - mówi w wywiadzie
J STR. 14
o. Krzysztof Mądel SJ.

Wszystko, co ukradliśmy ze sklepu,
nosiliśmy do domu Grześka, gdzie
jego dwunastoosobowa rodzina
czekała, aż przyniesiemy jedzenie.
Ja ze sklepu brałem dla siebie jakieś
papierosy i słodycze, a on – czternastolatek - utrzymywał rodzinę
z włamań. Jakkolwiek to wyglądało,
dla mnie był wtedy wzorem do naJ STR. 17
śladowania.

Stworzył w Nowym Sączu drużynę, która osiągała najlepsze wyniki w 100-letniej historii klubu.
Sandecja od półtora roku jest rewelacją zaplecza Ekstraklasy. To
jednak nie wystarczyło, aby trener
Dariusz Wójtowicz utrzymał pracę w sądeckiej drużynie. Dlaczego
umowa ze szkoleniowcem została
J STR. 23
rozwiązana?

MODA

Sprawdziliśmy za ile można się
ubrać w sklepie z używaną odzieżą. To często nawet 10-krotnie taniej niż w sklepach firmowych
z markowymi ciuchami. Te ostatnie świecą pustkami nawet kusząc
promocjami. W tym samym czasie sądeckie szmateksy przeżywają
prawdziwe oblężenie
J STR. 12

Nr indeksu: 267643

Cena 2 zł (0% VAT)

SZOKOWAŁ I BUDZIŁ WYOBRAŹNIĘ

Miastowy się
na jajku nie wyzna

Z MaĞlanego Rynku w Nowym Sączu zostaáa juĪ tylko nazwa. KiedyĞ chodziáo siĊ tu po nabiaá i naturalne
warzywa „od cháopa”. DziĞ handluje siĊ gáównie towarem, którego w tym miejscu sprzedawaü nie wolno.
Zamiast ekologicznych páodów z okolicznych pól, moĪna tra¿ü na towar z hurtowni i sklepowe jajka
udające te prosto od kury. W baáaganie kupcy czują siĊ bezkarni, zarządca bezradny, a sáuĪby kontrolne
J STR. 11
zaskoczone. To informacje waĪne przed Ğwiątecznymi zakupami.

J STR. 13
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KARIERA

POLITYKA

Alicja w Krainie
Czarów

Sas
nie pozwolił

Alicja Ruchała ze Świdnika
koło Tęgoborzy robi zawrotną
karierę na światowych wybiegach mody, a w Polsce została twarzą znanego producenta obuwia. Można zobaczyć ją
w spotach reklamowych, na
torbach i pudełkach na buty,
ale też na okładkach kolorowych pism.
J STR. 2

- Chciałbym startować ponownie na
prezydenta. Nie spotkało się to jednak ze zrozumieniem. Usłyszałem,
że nie jestem członkiem SLD, że nie
wszyscy członkowie partii mnie popierają, bo niezbyt mocno dbałem
przez cztery lata o ich interesy i teraz muszę dostosować się do decyzji.
Rozmowa z byłym prezydentem Józefem Antonim Wiktorem.
J STR. 8

ZDROWIE

RELIGIA

Warto było
zaryzykować

Niezdolni
do małżeństwa

Uroczyste spotkanie z okazji zakończenia prac modernizacyjnych
NZOZ Antidotum przekształciło
się w opowieść o historii prywatyzacji sądeckiej służby zdrowia. Tak jak kiedyś nie wyobrażaliśmy
sobie, że musimy się sprywatyzować, tak dzisiaj nie wyobrażamy sobie pracy „na państwowym”
– mówiła prezes spółki Grażyna
Kazana-Węglowska.
J STR. 7

- Inny przykład to chorobliwe uzależnienie od rodzica, najczęściej matki. Pismo św. mówi:
„Opuści człowiek ojca i matkę”.
Jeśli ktoś nie jest zdolny do opuszczenia matki i tworzenia nowej
wspólnoty, to jest to podstawa do
stwierdzenia nieważności małżeństwa. Rozmowa z ks. Karolem
Dziubaczką, sędzią Biskupiego
Sądu Diecezjalnego w Tarnowie.
J STR. 12–13

A

Dzisiaj w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”
znajdziesz świąteczną kartkę dobroczynną z kopertą.
Wysyłając taką kartkę z dobrymi życzeniami nie tylko
wspierasz działalność charytatywną, ale też swoją pamięcią
sprawisz komuś radość. Pamiętaj o wysłaniu dobrych życzeń
– kartkę dostaniesz od nas.

Specjalne podziękowania należą się
naszym Reklamodawcom, którzy
przez ten rok zlecali nam promowanie swoich produktów i prowadzonej działalności. Zdecydowana
większość z nich wracała ponownie na nasze łamy z reklamą. Dziękujemy Wam za zaufanie i współpracę w minionym roku!

A były to:
h A.B.C. Wiesław Rumin h ABW Superbruk h Agencja reklamowa 2 to 2
h Agencja Rynku Rolnego h AGNESS Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Gieniec h Akademia Zdrowia i Urody Natura Med h Akademickie Liceum
i Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu h Al–Plast spółka jawna h ANTIDOTUM NZOZ h Anvix
h Apteka Krynicka EW–KO h Atut Car
h Auto Complex h Auto Moto Szkoła
h AVIVA h Bank Spółdzielczy Limanowa h Best4you s.c. h Bikershop h Biuro Podróży La Vista h Biuro Rachunkowe
SUKURS Grażyna Oracz h Biuro Senatorskie Stanisława Koguta h Bogdański FPHU h BPM Południe Tour h CARLAK FHU Łukasz Kmietowicz h Centrum
Medyczne Batorego h Centrum Nauki
i Biznesu ŻAK h Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości h Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
h Cosinus h Cukiernia Mistrzowska Robert Wołczański h Da Vinci oprawa obrazów h Diagmed NZOZ h Diecezjalne
Biuro Pielgrzymkowe h Doramed h Dorota Czoch Photography h Eko Ogród
h Eko Natura h ERUDIS Studio Szkoleń h Eurocent h Eurotraining – szkolenia i doradztwo Katarzyna Gieniec–
Sarna h FAKRO h Ferma Drobiu Michał
Zelek h FHU „JK” Jerzy Kaleta h Firma Jubilerska Jan Cupicha h Firma Wiśniowski, Andrzej Wiśniowski h FOLPAK
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ZA SERCE,
TROSKĘ
I RADOŚĆ

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

NIE MOŻNA ROBIĆ CZEGOŚ WBREW URODZIE

Przez osiemnaście lat
wychowali 33 dzieci. Jeszcze
jako studenci każdą wolną
chwilę spędzali z maluchami
z sądeckiego i ryterskiego domu
dziecka. Beata i Paweł Dziedzic
właśnie otrzymali nagrodę
za działalność na rzecz dobra
innych „Amicus Hominum”.
J STR. 3
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KO L E J N Y N U M E R „ D O B R E G O T YG O D N I K A S Ą D E C K I E G O " – 5 S T YC Z N I A
Odrobiny ciszy, jeĤli uwaİasz,
İe jest tu za gãoĤno.
Trochč haãasu, jeĤli akurat dokucza Ci cisza.
Sukcesów tam, gdzie warto sič o nie biþ
i uĤmiechu w przyjmowaniu poraİek, którymi
nie warto sič przejmowaþ.
Wrogów, którzy mówiĈ mĈdrĈ prawdč
w oczy, zamiast tak zwanych przyjacióã,
którzy wolĈ gãupie kãamstwa.
Dobrego samopoczucia, kiedy juİ porozumiesz
sič z samym sobĈ, bo potem ãatwiej
o porozumienie z innymi.
Zdrowia, pogody ducha, bo to od niej czčsto
zaleİy ta pogoda za oknem.
Dobrej kondycji, İeby jakoĤ
przez to wszystko przejĤþ.
Dobrych ģwiĈt Boİego Narodzenia.
Dobrego Nowego Roku.
įyczy „Dobry Tygodnik SĈdecki”
WIGILIA

LUDZIE

MODA

BIZNES

SPORT

„Światy” klejone
z opłatków

Własny dom,
choinka, własny stół

W czym
na sylwestra?

Rozpoznają
nas w Europie

Udany rok
dla sportowców

Data naszych obchodów Bożego Narodzenia najprawdopodobniej nie ma nic wspólnego z wydarzeniem biblijnym. Historycy
wciąż nie potrafią określić dnia ani
miesiąca słynnego spisu ludności,
podczas którego narodził się Jezus
Chrystus. Najprawdopodobniej
było to wczesną wiosną. Rozmowa
z o. Krzysztofem Mądelem SJ.
J STR. 7

Choć zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, dla rodziny Dutków z Kłodnego to będzie jak czas zmartwychwstania. Jeszcze półtora miesiąca temu ich
nowy dom nie miał ścian wewnętrznych, podłóg ani instalacji. Jeszcze pół
roku temu nie mieli nic, bo osuwisko
zabrało im dorobek całego życia. Dziś
już grzeją kaloryfery, w oknach wiszą
wykrochmalone firanki.
J STR. 8

Mamy dla Pań dwie propozycje – jedną przygotowała nasza zaprzyjaźniona stylistka Anna Wrona,
drugą nasza reporterka, uwielbiająca komponować zestawy ubiorów
na każdą okazję, ze skarbów odnalezionych w tzw.
szmateksach.
J STR. 17–18

Czasami mam wrażenie, iż to tylko nam się wydaje, że jesteśmy potężnym krajem europejskim, a nie
zdajemy sobie sprawy jakie zdanie o naszych przedsiębiorcach ma
ich odpowiednik w Niemczech, we
Francji, albo choćby w Czechach czy
na Słowacji.
Rozmowa z Wiesławem Pióro, dyr.
ds. eksportu w Firmie Wiśniowski.
J STR. 19

Justyna Kowalczyk z Kasiny Wielkiej była na ustach
całej Polski. Nie brakowało znaczących osiągnięć piłkarskich. Siatkarki z Muszyny zostały zdetronizowane
i musiały zadowolić się srebrem. Najważniejsze wydarzenia sportowe regionu
w mijającym roku.
J STR. 22–23
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Alicja Ruchała
ze Świdnika koło
Tęgoborzy ma 22
lata i robi karierę
modelki w Paryżu,
Mediolanie,
Nowym Jorku…
Chodzi i pozuje
dla największych
nazwisk świata
mody – Versace,
Dolce and
Gabana, Maciej
Zień, a najlepsi
fotografowie robią
jej zdjęcia. J STR. 14

Fundacja im. dra Jerzego Masiora
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stróże h Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” h Fundacja Rozwoju Ziem Górskich h Gmina Gródek
nad Dunajcem h Gmina Łososina Dolna
h Greinplast h HI FI Center Janusz Brongiel h Innovations sp. z o.o. h Instytut
Wizerunku Ewa Berdychowska h JANPEX Jan Grel h Jedynka NZOZ h KACPER FPHU – Wojciech Duch h Kaja FHU
h Kantor Wymiany Walut SZACH h Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
h Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Nowym Sączu h Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
h Komitet Wyborczy Prawica
Rzeczpospolitej h Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
h Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Sasa h Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Nowaka h Konspol
Holding h LIDER s.c. h Li Ning
Nowy Sącz h Litwiński TSB
h Maestro FHU Mateusz Świgut
h Magic Sun Solarium h Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego h Małopolskie Centrum
Kultury „Sokół” h Małopolskie Centrum Szkolenia Kierowców FUKS Krzysztof Groń h Mały
Robinson h Mariposa h Mediabroker
h Meble Bugajski h Mega Tex h Mennica Łebska h Miasteczko Multimedialne h Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
h Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej h Mirosław Rodak h Monika
Jachowicz, ubezpieczenia h NEWAG S.A.
h Nova sp. z o.o. h Nox–Pol sp. z o.o.
h OKNOBUD h Okręgowa Izba Radców
h

A

Sklep Medyczny M O N I M E D Nowy Sacz ul. ¾ywiecka 36
oferuje sprzÙt i wyroby medyczne dla klientów indywidualnych,
instytucji i gabinetów lekarskich:

• korektory postawy, stabilizatory, ksztaŕtki rehabilitacyjne
• artykuŕy przeciwƅylakowe, bezuciskowe,
• wkŕadki ortopedyczne, podpiĸtki, kliny na halluksy,
• sprzĸt toaletowy do pielĸgnacji osób leƅĝcych,
• wyroby przeciwodleƅynowe,
• podkŕady nieprzemakalne, wkŕadki urologiczne,
• taŪmy do ġwiczeŘ, piŕki, drabinki,
• poduszki ortopedyczne i herbaciane,
• nawilƅacze powietrza, inhalatory,
• zaopatrzenie gabinetów lekarskich
• jednorazowy sprzĸt medyczny

Sklep czynny od poniedziaku – piƅtku, w godzinach 10-17.
Zapraszamy równieŤ do zakupów w naszym sklepie internetowym:
www.monimed.pl

Prawnych w Krakowie h OLD CAR h ORLEN OIL h OSTEODEX NZOZ h Ośrodek
Szkoleniowy Barbara Madziar h Ośrodek
Szkolenia Kierowców FORMUŁA L Ireneusz Kapusta h Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Hejmej h Ośrodek Szkolenia Kierowców Jurex II h Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym
Sączu h PC Biegonice Składy h PGP sp.
jawna – Magiera i wspólnicy h Platinum
Komplex Rekreacyjno–Wypoczynkowy
h Polzbyt Gancarczyk h Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle h Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich h PPUH

Polmex h Prime English School Krystian
Samek h Profesja Centrum Kształcenia Kadr h Provident Polska h Prymus
h Prywatne Szkoły Niepubliczne Andrzej Oćwieja h Przedsiębiorstwo Turystyczne Krywań h Radio RDN Małopolska h RAMEX h Redbox Meble Jacek
Kulig h Regionalna Telewizja Kablowa
h Remedium NZOZ h Robson Consulting Robert Gajdosz h Salon Meblowy

TOWARZYSTWO NA JEDEN WIECZÓR
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Pacjencie ulecz się sam!

Pojedziemy samochodami
przez most kolejowy
na Dunajcu? Nie można tego
wykluczyć, choć operacja jest
skomplikowana i kosztowna.
Władze miasta mają
rozmawiać o tym z dyrekcją
Zakładu Linii Kolejowych
w Nowym Sączu. Kolejarze
będą raczej namawiać
decydentów do uruchomienia
tramwaju miejskiego, który
miałby rozładować korki
w mieście, a szczególnie
w rejonie mostu heleńskiego.

J STR. 10–11

J STR. 3

SAMOCHODEM PO TORACH

KONTROWERSJE

STYL ŻYCIA

NIEDYSKRECJE

SPORT

ɼ ZABILI, BO ZABRAKŁO NA WINO.

Sądeccy łowcy skór

W lodowatej
Zakładnicy
wodzie od 30 lat na Wierchomli

Rodzina
ponad wszystko

Justyna i…
długo, długo nikt

O Tomaszu Sz. jego własna matka mówi:
„recydywista”, „bandyta”, „zły człowiek”.
J STR. 4
Teraz grozi mu dożywocie.

domy, samochody, ale ich zadłużenie jest już
wyższe niż dorobek całego życia. Wielu od
miesięcy nie śpi i żyje w nieustannym stresie.
J STR. 9
Rozpadają się rodziny.

Pierwszy raz zanurzył się, kiedy miał 12 lat i już po wyjściu na
brzeg wiedział, że chce to robić. Lodowata kąpiel daje mu
energię, siłę i koncentrację. Leszek Dudek, jedyny mors w Nowym Sączu, opowiada o rytuale
związanym z pływaniem, gdy
temperatura spada poniżej zera.
J STR. 8

Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent
Nowego Sącza, po raz kolejny
odsłania rąbek tajemnicy swojego życia prywatnego. Najpierw podarował sądeczanom
tomik własnych wierszy, teraz
na popularnym portalu społecznościowym Facebook.com
pokazuje swoją rodzinę.
J STR. 20

Kto był najlepszym sportowcem minionego roku w regionie? Każdy kibic ma na
ten temat swoje zdanie. „Dobry Tygodnik Sądecki” ma je
również, dlatego publikujemy nasz subiektywny ranking dziesięciu najlepszych
sportowców.
J STR. 18–19

ɼ ŚWIŃSKA GRYPA ZAATAKOWAŁA. – Jeden

ɼ MILION ZA ZDROWIE. Miliona złotych

przypadek, to nie epidemia. Nie ma powodu
do paniki – mówi lek. med. Andrzej Fugiel,
ordynator oddziału nefrologii Szpitala
Specjalistycznego w Nowym Sączu. J STR. 6

zadośćuczynienia domaga się pani Adriana,
mama 10–letniego Kubusia Buchmana, od
Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy.
J STR. 11

Polują na tych, których dotknęło nieszczęście.
Nie zważając na ludzkie cierpienie, wszelkimi metodami docierają do ofiar wypadków
i ich rodzin, często działając na granicy prawa
i poza moralnością. Kierowani żądzą zysku,
ludziom pogrążonym w rozpaczy podsuwają
do podpisania sterty papierów. I choć obiecują
pomoc, na cierpieniu innych zarabiają ogromne sumy. Do czego zdolne są posunąć się firmy
pomagające odzyskiwać odszkodowania?
J STR. 3

CZAS WOLNY

Maturzyści
z Nowego
Sącza wynajmą
towarzystwo na
studniówkę. Nie za
darmo oczywiście.
Partnera/
partnerki szukają
w Internecie,
zamieszczając
anonse
z wymaganiami.
Koszt usługi? Około
100 zł. J STR. 5

Kinga Pawłowska prezydentem WSB-NLU J Str. 5
Potrzebujesz skorzystać
z porady lekarza-specjalisty? To masz
duży kłopot! Po pierwsze
musisz znaleźć, gdzie
w tym roku przyjmuje
potrzebny Ci specjalista,
ale nawet jeśli już go
znajdziesz, może okazać
się, że wiele osób było
szybszych i kolejka do
niego jest już bardzo
długa. W 2011 roku
chorować mogą tylko
ci, którzy mają końskie
zdrowie. Jak widać na
naszym zdjęciu, nie
ma kolejki do lekarza.
Dlaczego? Widocznie nie
dostał kontraktu.
Sytuacja w sądeckiej
służbie zdrowia
oraz przewodnik
po przychodniach

Nie każdy mężczyzna miał
okazję zostać komandosem
i poczuć się jak bohater. Nic
straconego. Zaległości z wojska można szybko nadrobić. Na Sądecczyźnie coraz popularniejsze są zabawy
imitujące prawdziwe akcje
militarne.
J STR. 9

ɼ PIEKŁO ZAMIAST ELDORADO. Żeby uniknąć

ɼ KRÓTKA HISTORIA BIAŁYCH LUDZI.

komornika, kolejni najemcy Galerii Sandecja
w Nowym Sączu próbują sprzedać mieszkania,

24–letni Dawid Kmiecik koordynuje we
Wrocławiu wielki projekt, firmowany

nazwiskiem pierwszego polskiego
J STR. 15
zdobywcy Oskara.

ɼ WZMOCNIENI CZY OSŁABIENI? Transfery
Sandecji nie napawają optymizmem.
Czołowa drużyna I ligi rozstała się ze swoim
liderem.
J STR. 19

ɼ GALEON POD PEŁNYMI ŻAGLAMI.
Niezwykła cierpliwość, precyzja i wytrwałość
są potrzebne, by realizować pasję, którą
jeszcze w czasach liceum zaraził się Leszek
Pilawski – znany architekt z Limanowej.
J STR. 20

Pierwsza Expresowa
POCZTA ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń
519 862 447
Zamiast stać w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

ZAMÓW BEZPŁATNĄ PRENUMERATĘ

MASZ DLA NAS CIEKAWĄ INFORMACJĘ

NAJLEPSZE MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ PRENUMERATĘ

MASZ DLA NAS CIEKAWĄ INFORMACJĘ

NAJLEPSZE MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

elektronicznej wersji „Dobrego Tygodnika
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FOT. (MICZ)

Nr 11/2010
9 grudnia 2010

Władysław Hasior po
latach wrócił do Nowego
Sącza. Symbolicznie, bo
przez swoją sztukę, ale
tłumy na niego nie czekały.
Choć kiedyś „polityków
owijał sobie wokół palca”
widowisko plenerowe
„Płonące sztandary”
oglądała garstka osób.
Wielkiego sądeckiego
artystę wspomina
w rozmowie z DTS
prof. ANDRZEJ SZAREK.
J STR. 10
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MAMA, TATA I SIOSTRA W JEDNYM
Przed dwunastu laty zmarł ich tata. Przed sześciu laty, nagle zmarła mama.
Czwórka dzieci została sama. Od roku 22-letnia Agnieszka Kowalska sprawuje
prawną opiekę nad rodzeństwem: 16-letnimi bliźniaczkami Justyną i Pauliną
oraz 15-letnim Karolem. J STR. 6
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FOT. KUBA TOPORKIEWICZ
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Już dziś zostań
dziennikarzem
Pojawiają się na świecie głosy wieszczące zniknięcie w przyszłości zawodu dziennikarza. Dziś nie wiemy, na ile prawdopodobny jest taki scenariusz, na pewno
jednak wiele się w dziennikarstwie zmienia. Niedawno minister Radosław Sikorski powiedział przy jakiejś okazji, iż zezłościł dziennikarzy, publikując informacje na
swoim profilu jednego z portali społecznościowych. „Zdenerwowali się, bo okazuje
się, że dziś polityk nie musi już korzystać z
pośrednictwa dziennikarzy, by komunikować się ze społeczeństwem”. Trudno odmówić takiemu stwierdzeniu racji.
Dziś każdy z Was może zostać dziennikarzem. To bardzo proste! Jeśli organizujecie coś ważnego dla Was – zawody
sportowe, występy artystyczne, ciekawe akcje – napiszcie o nich sami. My
udostępnimy Wam miejsce na naszym
portalu sacz.in, by każdy mógł o tym
przeczytać.
Jak to zrobić? W łatwy sposób: na
portalu informacyjnym www.sacz.in
znajduje się zakładka „Wy tu piszecie”.
Klikając „dodaj tekst” możecie umieścić
tam relację z tego, co robicie oraz galerię
zdjęć, a administrator portalu automatycznie umieści tekst na stronie. Podobnie z zapowiedziami imprez – wystarczy
w zakładce „kalendarz wydarzeń” uaktywnić pole „dodaj wydarzenie” i wpisać
informację o przedsięwzięciu, na które chcecie zaprosić. W podobny sposób
możecie tam prowadzić własnego bloga oraz komentować inne informacje.
Zapraszamy do współredagowania
portalu sacz.in. Nie czekajcie, by ktoś
zechciał napisać o tym, co robicie. Wy
też jesteście dziennikarzami! (ADMIN)
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Były premier
i marszałek Sejmu,
rodowity sądeczanin,
mimo że nie
sprawuje już żadnych
eksponowanych
funkcji, miewa się
całkiem dobrze, by
nie rzec idealnie.
Świetnie zarabia,
wykwintnie
jada, beztrosko
wypoczywa. J STR. 5
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FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

Jej pierwsza główna rola

Kilka milionów złotych kosztowała produkcja nowego spotu reklamującego lody „Koral”. Sporą część tej
sumy pochłonęła gaża występującej w nim topmodelki Joanny Krupy. Reszta to „drobne” wydatki między innymi na kreacje (ponad 150 tys. zł), wynajęcie prywatnego odrzutowca i luksusowej limuzyny,
czołówkę polskich stylistów i fryzjerów oraz reżysera
Jana Hrywniaka. W rezultacie nowy spot to najdroższa
tego typu produkcja w Polsce.
J STR. 3

Wyuzdana, zachowawcza, poplątana, stanowcza,
skrupulatna – taka jest Irena, bohaterka najnowszej
polskiej komedii romantycznej „Och, Karol”, w którą wcieliła się Katarzyna Zielińska. To pierwsza główna rola pochodzącej ze Starego Sącza aktorki. Na
warszawskiej i krakowskiej premierze filmu to właśnie Zielińska była w centrum uwagi i to ona została okrzyknięta najlepiej ubraną i najseksowniejszą
z grającej w filmie plejady aktorek.
J STR. 3

DOLE I NIEDOLE

LUDZKIE SPRAWY

PRAWDZIWA HISTORIA

Obiecali,
ale czy pomogli...

Rak nie zabił we
Mój przyjaciel
mnie radości życia i mój pacjent

Piłkarski poker
po sądecku

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Mógł się o tym
przekonać Jacek Gomulec, były
nauczyciel i trener szczypiornistek MKS Beskid. W październiku spłonęło jego mieszkanie na osiedlu Wojska Polskiego.
On sam został dotkliwie poparzony. Do dziś odczuwa skutki
wypadku.
J STR. 9

Mam na imię Ewa. Ponad rok
temu zachorowałam na raka. Po
wielu cierpieniach żyję i czekam
na moje 51. urodziny, choć moje
ciało jest okaleczone. Chcę opowiedzieć swoją historię, bo może
dzięki temu choć jedna kobieta zbada się i nie będzie musiała
przechodzić przez to, co przechodziłam ja.
J STR. 10

Trzy osoby związane z MKS Sandecja
zostały w ubiegłym tygodniu zatrzymane w związku z aferą korupcyjną
w polskim futbolu. Funkcjonariusze CBA aresztowali byłego prezesa
Leszka L. (46 l.), byłego zawodnika,
a obecnie trenera grup młodzieżowych Tomasza S. (43 l.) oraz Janusza
S. – 49–letniego przedsiębiorcę rzekomo związanego z klubem.
J STR. 19

– Krzysztof był introwertykiem, bardzo mało mówił. Szanowałam to, że woli
być sam. Lubił spacerować w miejscach, gdzie nie
było tłumów. – O zmarłym 7 stycznia aktorze, reżyserze teatralnym Krzysztofie Kolbergerze opowiada Ewa
Svejda–Hutnikiewicz.
J STR. 11

SPORT

Kazirodczy związek rodziców doprowadził
do jej kalectwa i spowodował lawinę
nieszczęść, które uczyniły z życia piekło.
Nieustający ból, bezradność i smutek,
to jej chleb powszedni. W beznadziejnej
sytuacji, zostawiona sama sobie,
prosi o pomoc. Właśnie w Internecie
rozległo się jej wirtualne
wołanie o ratunek. Nie
chce wiele. Marzy tylko
o kilku drobiazgach,
godnym życiu i uldze
w cierpieniu. J STR. 3

Kolejny napad
na bank
w Starym Sączu
J STR. 6

PO DELFINOTERAPII ZACZĄŁ MÓWIĆ

GAZETA BEZPŁATNA
Nr 5 (18) / 2011
10 lutego 2011

Nikodem jest wesołym,
ciekawym świata
sześciolatkiem. Uwielbia
ciasteczka, śnieg i zabawy
z piłką. Nie może jednak za
nią pobiec, ponieważ jeszcze
nie chodzi. Od niedawna
potrafi powiedzieć, że chce
pić, ale bez pomocy mamy
nie utrzyma w rączkach
kubka z sokiem. Chłopiec
cierpi na dziecięce porażenie
mózgowe J STR.8

Józef Oleksy powalczy o mandat poselski z Nowego Sącza? J Str. 3

Mała
metalowa
dziewczynka

Skromny chłopak
w świetle jupiterów

Od 5 marca na antenie TVP 1
widzowie będą mogli oglądać
13–odcinkowy serial „1920
Wojna i miłość”, w którym
główną kobiecą postać
– Zoﬁę Olszyńską – zagrała
sądeczanka Karolina Chapko.
– Od początku bardzo mi
zależało na tej roli, wydaje
mi się, że powstała specjalnie
dla mnie – mówi aktorka
specjalnie dla DTS. I zaraz
dodaje: – Moje postacie mnie
uwodzą, zaprzątają myśli,
a na końcu oddaję im ciało.

ŚWIATOWE ŻYCIE

AKCJA

ROZMOWA

Zabił, bo zepsuł
mu lampę?

Rzuciła palenie
i czeka na poród

Każde uderzenie
jej serca

Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu zaczął się proces Tomasza Sz. i Janusza G. oskarżonych o zamordowanie w połowie
marca ubiegłego roku 56–letniego
mężczyzny. Na pierwszej rozprawie Tomasz Sz., wielokrotny recydywista, po raz pierwszy zdecydował się złożyć wyjaśnienia.
J STR. 8

Przez najbliższe miesiące nie zobaczymy na telewizji pochodzącej z Limanowej prezenterki „Wydarzeń” Polsatu Doroty Gawryluk.
39–latka pożegnała się z widzami tłumacząc, że teraz musi przygotować się do porodu, a potem
oddać się bez reszty opiece nad
dzieckiem.
J STR. 20

Dwuletnia Wiktoria Czech szczęśliwie przeszła w Monachium
operację, kończącą trzyetapową korektę skomplikowanej wady
serca. To kolejny sukces prof.
Edwarda Malca oraz wszystkich,
którzy włączyli się w akcję „Na
ratunek” prowadzoną przez Stowarzyszenie Sursum Corda.
J STR. 17

Potraktowano
mnie
jak Barabasza
Czy poziom mitomanii pana
Artura Czerneckiego sięgnął
już takiego stanu, że nie odróżnia rzeczywistości od swoich fantazji? – pyta Roman Porębski, prezes „Sądeckiego
Hospicjum”.
J STR. 9

ROZMOWA

NAJLEPSZE MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Od dwóch lat w Nowym Sączu jak grzyby po deszczu
wyrastają niepubliczne przedszkola. Teraz dobrym biznesem mogą okazać
się żłobki i kluby
dziecięce. Projekt
ustawy znacznie
upraszcza drogę
ich zakładania.
Przedsiębiorcy już zacierają ręce, a samorządy łapią się za
głowę, bo przyjdzie im dopłacać
za każdego malucha w takiej placówce.
Rozmowa z wiceprezydent Bożeną Jawor.
J STR. 12

Ogłoszenia drobne
za 5 zł!

Fajne ciuchy na karnawał nie muszą być drogie.
Właśnie rozpoczął się okres wyprzedaży o czym przypomina
nasza stylistka Anna Wrona-Kowalska. J STR. 4

J STR. 18

Informator
kulturalny

LUDZIE

Baby boom ciąg dalszy,
pora na żłobki

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

Drogie Panie

Przewodnik
po feriach

SPEŁNIONY WOKULSKI
Z TABASZOWEJ
LUDZIE. Gdyby Stanisław Wokulski z powieści Prusa żył
w czasach współczesnych, to być może miałby dobrze
prosperującą ﬁrmę w Nowym Sączu, realizowałby
swoją pasję latania, byłby cichym ﬁlantropem,
a do tego cieszyłby się szczęściem
rodzinnym w otoczeniu 11 dzieci. Tak
jak Andrzej Sarata z Tabaszowej.

J STR. 16

Kobiety
zdobywają Newag
Zespołem pracującym nad kontraktem
wartym ponad miliard złotych kierowała 27–letnia sądeczanka, inżynier Joanna Fryzowicz. Tydzień temu Nowy
Sącz mówił o historycznym momencie w dziejach Newagu (dawne ZNTK),
bo oto konsorcjum Siemens Sp. z o.o.,
Siemens Oesterreich i właśnie sądecka firma podpisało umowę z Metrem
Warszawskim na dostawę 35 sześciowagonowych pojazdów Inspiro.
J STR. 4

AWARIA

Pierogi
z mikrofalówki
To był wielki sprawdzian nie tylko dla
Karpackiej Spółki Gazownictwa, ale też
dla gospodyń domowych, restauracji,

DZIŚ W NUMERZE SPECJALNY DODATEK EDUKACYJNY J Str. 14 -16

Nowotwór na dłoni

FOT. !SACZ.IN

– Co ja mam powiedzieć matce
z kilkumiesięcznym dzieckiem na
ręku, która jest biedna, a jej dziecko, żeby nie było niepełnosprawne,
musi zacząć rehabilitację natychmiast? Takich ludzi przychodzi bardzo dużo, a ja nie mogę im wszystkim pomóc. Jestem odpowiedzialny
za firmę i pracowników, którzy
mają rodziny. Co ja mam zrobić
w takiej sytuacji? Realizujemy nadwykonania, ale co z tego, jeśli sporo osób i tak nie otrzyma pomocy – mówi Aleksander Lachowski,
współwłaściciel Centrum Rehabilitacji „Imprimis”, zapisującego pacjentów na kwiecień.
Kolejki na zabiegi refundowane są długie. Zapisy na ten rok robione są w Nowym Sączu jeszcze
w jednym miejscu, ale jest to wynikiem mniejszego zainteresowania
ze strony pacjentów i ograniczonej
oferty zabiegów. Kontrakty z NFZ są
w trakcie renegocjacji, a i tak opiewają na mniejszą liczbę punktów niż
ośrodki mogłyby zrealizować. Nadwykonania sięgają już kilkudziesięciu procent, a hurtowe ich wypłacanie grozi stawką poniżej progu
rentowności.
– Negocjacje z NFZ są niesamowite. Powołują się na różne przepisy, by ograniczyć liczbę punktów,
a zaraz zapominają o innych, byle
nie zapłacić uczciwie za naszą pracę. Musieliśmy zgodzić się na ograniczenie naszego kontraktu, dano
nam do zrozumienia, że chcemy
wyleczyć za dużo pacjentów, przez
co mogą z nami nie podpisać umowy – mówi Aleksander Lachowski.
Według danych NFZ od 2005 r.
nakłady na rehabilitację wzrosły
o 216 proc. W planie finansowym
na 2011 znalazło się ok. 146 mln zł,
czyli o 6 więcej niż rok wcześniej.
Na Nowy Sącz i powiat przypadło
ok. 5 mln zł.
– Na ten rok udało nam się kupić
o ponad 4 proc. więcej świadczeń dla
pacjentów. Na terenie Nowego Sącza
i powiatu na rehabilitację przeznaczamy blisko 5 mln zł. W przyszłym

roku również więcej środków zostanie przeznaczonych na ten cel – tłumaczy Jolanta Pulchna, rzecznik prasowy małopolskiego NFZ. – To nie ze
złej woli NFZ wynikają decyzje o podziale środków i to na ile możemy
zwiększyć kontrakt, a tym samym
i liczbę świadczeń w poszczególnych
placówkach – dodaje.
Problemy z kontraktowaniem
przekładają się na jakość leczenia.
Są ośrodki, gdzie zabiegi wypisane
na skierowaniu nie są realizowane
w tym samym czasie. Pacjenci czekając na ćwiczenia z rehabilitantem
poddawani są fizykoterapii, co stoi
w sprzeczności z interesem pacjenta, bo obniża efektywność całego
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PIŁKARZE SANDECJI POZOWALI DO ZDJĘĆ PRZED RUNDĄ WIOSENNĄ J Str. 14

Jak kanclerz operował
pieniędzmi
Z S Ą D U . Jerzy J., kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, w ciągu czterech lat wypłacił sobie na własny użytek 631828,17 zł z konta uczelni. Decyzją Sądu
Rejonowego w Nowym Sączu został skazany na
rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz 7,5 tys. zł kary grzywny. Ma także zwrócić WSP 300 tys. zł w ramach
częściowego naprawienia krzywdy. J STR. 3

Obyś do ZUS–u dzwonił
I N T E R W E N C J A . 18 443 – 78 – 48 dodzwonienie
się na ten numer, nie znając wewnętrznego,
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu graniczy z cudem – informują nas
zaniepokojeni Czytelnicy. Jeden z nich próbował cztery dni. Jak policzył, dzwonił ok. 50
razy, zanim udało się połączyć.
J STR. 3

Trujące powietrze
nad miastem

WIOŚ w Krakowie poinformował na swojej stronie internetowej, że w Nowym Sączu został
przekroczony poziom alarmowy pyłu zawieszonego PM 10. Takie przekroczenie w tym roku
wystąpiło pięć razy: 4, 14, 27, 29 i 31 stycznia.
Przekroczenia dopuszczalnej normy występują
bardzo często. Zaledwie w ciągu tylko kilku dni
normy nie były przekroczone.
J STR. 5

Życie czternastoletniej Ani Kmak z Kamionki Wielkiej od siedmiu miesięcy zupełnie nie przypomina beztroskiego dzieciństwa.
Jest natomiast pełne bólu, cierpienia i lęku. Każda jego minuta poświęcona jest walce z potworną chorobą, która wyciąga
po Anię swe macki. W walce pomaga cała rodzina i przyjaciele
dziewczynki – każdy, jak tylko potraﬁ. Wystarczy na nich spojJ STR. 7
rzeć, żeby upewnić się, że nie zabraknie im sił.

W Sądeckim o jednego
posła więcej?

Okręg nowosądecki oraz Kraków ma największe szanse na otrzymanie dodatkowych
mandatów poselskich. Od następnej kadencji
w Sejmie RP Małopolskę będzie reprezentować
prawdopodobnie 41 posłów, a nie jak do tej
pory 39. Wszystko przez wzrost liczby mieszkańców województwa.
J STR. 6

HISTORIA

Z SĄCZA NA IGRZYSKA

Zapomnienie...
sposób na wspomnienia
Dziś przypada 71. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię. Według danych NKWD 10 lutego 1940 r. wywieziono ok.
140 tysięcy osób. Wśród nich był m.in. sądeczanin Andrzej Horoszkiewicz z rodziną. Miał
wówczas 8 lat.
J STR. 13

S P O R T. 16-letnia sądeczanka Emilia Żołądź została powołana do reprezentacji Polski na odbywające się
w czeskim Libercu Igrzyska Olimpijskie Kadetów w narciarstwie. Emilia jest uczennicą III klasy Gimnazjum
nr 11 w Nowym Sączu, a narciarstwo alpejskie trenuje pod opieką Tomasza Majerczyka w KS Gondola
Krynica. Na rozgrywane co dwa lata IOK zakwalifikowała się dzięki bardzo dobrym występom w zawodach
FIS w Krynicy i Liptowskich Teplicach. Sukces młodej sądeczanki jest tym większy, iż Emilia jest tzw.
zawodniczką pierwszoroczną, tzn. że w rocznikach 1994-95 wyprzedziła niemal wszystkie starsze o rok
rywalki w Polsce. Ojcem narciarki jest znany przed laty sądecki kolarz Jacek Żołądź.
SPORT J STR. 19

FOT. ARCH. JACKA ŻOŁĘDZIA

Rehabilitacja – prywatnie
lub w przyszłym roku
Z D R OW I E . Ośrodki rehabilitacyjne
zapisują pacjentów na połowę przyszłego roku. Żeby uzyskać pomoc,
trzeba czekać albo wykupywać zabiegi prywatnie. Są jednak osoby, które
nie mogą sobie pozwolić ani na jedno,
ani na drugie.

J Str. 13
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Z SĄDU

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu toczy się proces bandy, która na początku 2009 r. była postrachem sklepikarzy i właścicieli stacji benzynowych
na Sądecczyźnie. Grupa okazała się – na
szczęście – składem nieudaczników,
dzięki czemu zyskała przydomek „gangu Olsena”, ze względu na podobieństwo do filmowej bandy, której nie udawał się żaden skok.
J STR. 7

Gwiazda światowego formatu
wystąpi w Nowym Sączu.
Koncert Nigela Kennedyego
w Małopolskim Centrum
Kultury Sokół w piątek
o godz. 19. Nasz kalendarz
kulturalny

GAZETA BEZPŁATNA

zakładów produkcyjnych i fabryk.
W nocy z niedzieli na poniedziałek tąpnięcie ziemi uszkodziło 3–metrowy odcinek gazociągu w Paszynie. Tym samym,
odciętych od gazu zostało 35 tys. odbiorców w Nowym Sączu, Starym Sączu
i okolicy. Awarię usunięto dopiero po południu. Jeszcze przez dwa dni gaz nie docierał do części domów, firm i instytucji.
J STR. 4

Ostatni skok
gangu Olsena
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LUDZI E . Pochodzi z Moszczenicy Niżnej k. Starego
Sącza. Tam dorastał i wydawał swoje pierwsze
kieszonkowe. Potem były studia na słynnym Harvardzie,
a po nich przebieranie w pracodawcach. Dzisiaj Wojciech
Domański doradza największym korporacjom na świecie
i, u boku swojej dziewczyny Katarzyny Zielińskiej,
jest ulubieńcem tabloidów. Choć w poniedziałkowy
wieczór miliony Polaków przed telewizorami mogły
zobaczyć, jak ukochana daje mu soczystego całusa,
pozostaje skromny i czuje się lekko skrępowany ciągłym
towarzystwem fotoreporterów
J STR. 6

J STR. 10

POD PARAGRAFEM

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

J STR. 11

Iwona Niedźwiedź komentowała dla TVP MŚ w piłce ręcznej J Str. 19

FOT. ANNA GOSTKOWSKA

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

Hawańskie cygaro Fidela Castro może być Twoje! J Str. 20

Zarobiła krocie na lodach
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FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

ZDROWIE

EDUKACJA

KONTROWERSJE

Światło, które leczy

Nauczyciele przejmą szkoły?

Stanisław Stec przez 30 lat zmagał się z łuszczycą. Dziś mówi, że
czuje się wyleczony. A zdrowie zawdzięcza lampie do naświetleń
dermatologicznych. Jako jedyny w Nowym Sączu i najbliższej okolicy posiada ją Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Antidotum” przy ul. Broniewskiego.
J STR. 2

Niż demograficzny i mniejsza o ponad milion złotych subwencja
rządowa na oświatę mogą stać się powodem likwidacji małych szkół
w gminie Muszyna. Przed zagraniem „va banque” – jak określa zamknięcie placówek burmistrz Jan Golba - może ustrzec przekazanie
prowadzenia ich nauczycielom lub osobom fizycznym.
J STR. 8

Zabrał nam
dziecko i straci za
to prawo jazdy?

OBYCZAJE

WYBORY

Żony tych taśm nie zobaczą

Kto płacił za kampanię Nowaka?

Otwarcie klubu go-go w samym centrum Nowego Sącza wywołało sporo emocji. Najciekawsze jednak, że wszyscy panowie ukradkiem
zmierzający do klubu rejestrowani są przez miejską kamerę, która w
tym miejscu pilnuje pobliskiego bankomatu. Kto ogląda ten zapis?
J STR. 3

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej ma wyjaśnić, czy
kampanię Ryszarda Nowaka finansowały dwa komitety, co byłoby
niezgodne z ordynacją wyborczą. Tydzień temu, w środę prezydent
Nowego Sącza był w tej sprawie przesłuchiwany.
J STR. 3

Rodzice Jakuba Dynowskiego,
młodego sądeckiego boksera, który w kwietniu ub. roku zginął w
wypadku drogowym, domagają się
ukarania człowieka odpowiedzialnego za śmierć swojego dziecka.
Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko Rafałowi R. (26
l.), który miał spowodować wypadek. Jednak przyznając się do winy
i dobrowolnie poddając się karze,
ma spore szanse na wyrok w zaJ STR. 9
wieszeniu.

W świecie wina

procesu rehabilitacji. Jest też spora
grupa ośrodków, które zrezygnowały ze współpracy z NFZ, albo patrząc
na doświadczenia innych, w ogóle
się na nią nie zdecydowały.
– Skręciłem kolano. Po prawie
dwóch miesiącach w gipsie dostałem
skierowanie na rehabilitację. Kazali mi czekać pół roku. Ale jak czekać?
Były takie zaniki mięśni i obrzęk, że
noga bolała od samej grawitacji. Wykupiłem trzy serie ćwiczeń i fizykoterapii, nie mówiąc już o tym, że lekarz
odmówił mi skierowania na zwykłe
USG – żali się jeden pacjentów. – A są
osoby po wylewach, wypadkach i co?
Oni mogą czekać miesiącami? Ja
chodzę do lekarza rzadko i dla mnie
nie ma sensu opłacanie ubezpieczenia, bo zwyczajnie z niego nie skorzystałem – dodaje.
Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że liczba przyznawanych
punktów zwiększy się. Zauważalnej poprawy jednak nie będzie. Jak
zapowiadają rehabilitanci, kolejki
nie skrócą się, a jeśli już to pacjenci
tego wyraźnie nie odczują, bo „mała
jest różnica między trzynastoma,
a czternastoma tygodniami oczekiwania”. Sprawa jest poważna, bo
pacjenci znajdują się pod ścianą. Nie
dość, że opłacają wysokie stawki na
ubezpieczenie to i tak jak przyjdzie
co do czego muszą opłacać leczenie
samodzielnie.
(KJ)
Komentarz – str. 12

A

Blisko 600 osób wzięło udział w sobotę w II Sądeckim Salonie Wina, organizowanym przez Dom Kawy i Wina
w Nowym Sączu. Goście mieli okazję
spróbować win prosto od producentów z: Austrii, Węgier, Włoch, Hiszpanii,
Chorwacji i Brazylii.
Te ostatnie cieszyły się największym
powodzeniem. – Delikatne w smaku,
bardzo subtelne – mówili degustujący
trunek. Sprawdza się także powiedzenie „Nie masz wina nad węgrzyna”.
Sądeczanie nie kryli swych upodobań do węgierskiego Tokaju.
Ponieważ impreza cieszy się dużą
popularnością, organizatorzy już zastanawiają się, gdzie w przyszłym
roku zorganizować Salon. – Miejsce
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przed Domem Kawy i Wina jest
w tym momencie za małe – mówi
właściciel Tomasz Prusak. – Szukamy
czegoś większego i liczymy na pomoc
Urzędu Miasta.
Salon ma kameralny charakter, wejść można tylko za zaproszeniem. Istnieje obawa, że uczynienie
go otwartym, przyciągnie osoby, którym nie zależy na degustacji, a po prostu napiciu się za darmo.
– Naszym celem jest natomiast
promocja kultury picia wina. Goście
degustują trunki, ale przede wszystkim stwarzamy im jedyną okazję do
porozmawiania o winach bezpośrednio z producentami – mówi Tomasz Prusak.
FOT. (KG)

A

Przychodnia Lekarska NZOZ Jedynka
Nowy Sącz ulica Kazimierza Wielkiego 9a
I – sze piętro
tel. 18 414 95 12
Świadczenia medyczne udzielane są
od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 18
ramach kontraktu z N. F. Z.

Zapraszamy do korzystania z porad:
• lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych
• konsultacji specjalistycznych : choroby wewnętrzne
– nefrolog i hipertensjolog (diagnostyka
i leczenie nadciśnienia tętniczego)
• pełen zakres badań ultrasonograﬁcznych (w tym badania
naczyniowe Duplex Doppler – badanie żył, tętnic w tym
tętnic nerkowych)
• badań diagnostycznych EKG ,
24 godzinny pomiar ciśnienia (ABPM )
• badań kierowców i badań posiadaczy broni palnej.
Nagłe zachorowania w nocy, soboty, niedziele i święta zabezpiecza:

Poleć ten adres znajomym:

www.sacz.in

Opieka Całodobowa przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5 (wejście obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
telefony 18 44 25 849, 18 534 08 68.
Iniekcje w domu pacjenta poza godzinami pracy NZOZ „Jedynka”
oraz w dni ustawowo wolne od pracy wykonuje
Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich „Strzykawka”
telefon: 18 440 71 29, komórkowy: 605 57 96 57
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ZDROWIE

SPOŁECZEŃSTWO

Wybierz
lekarza nocą

Zabić dług
publiczny

Od 1 marca już nie do swojej przychodni, ale do Szpitala Specjalistycznego będzie musiał udać się
każdy mieszkaniec Nowego Sącza,
który w nocy lub w dzień świąteczny zachoruje i uzna, że powinien go
przebadać lekarz.
J STR. 4

Ponad 800 miliardów zł, a licznik
nadal tyka! Tyle wynosi dług publiczny Polski. W przeliczeniu na
jednego Polaka to ponad 21 tys. zł.
Poseł Wiesław Janczyk z PiS ma na
J STR. 5
tę bestię sposób.

GOSPODARKA

WALKA O SERCE NATALKI
A K C J A . Mimo choroby, Natalka jest wesołą, pełną życia i mądrą
dziewczynką. Ma 11 lat i przed sobą kolejną operację serca, która
pomoże jej odzyskać zdrowie. Rodzice chcą poruszyć niebo
J STR. 6
i ziemią, aby uratować córkę. Apelują o pomoc.
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BIZNES

Newag będzie
strajkować?

Pierwsza
wyprowadzka
z galerii

Działanie pod publikę zarzuca
Tadeusz Bednarski, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ Pracowników Newagu,
członkom Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”, którzy
żądają dla pracowników sądeckiej firmy podwyżek w wysokości 500 zł.
J STR. 7

Pierwszy najemca powierzchni handlowej w Galerii „Sandecja” ogłosił bankructwo. Jak się dowiedzieliśmy, kilka tygodni temu wysłał
do zarządcy obiektu, Spółki „Euro
Mall” wypowiedzenie umowy, a że
nie otrzymał na nie odpowiedzi, na
początku tygodnia wyprowadził się
z boksu. Podobnie chcą postąpić inni
J STR. 6
zdesperowani kupcy
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GOSPODARKA

Z SĄDU

Szwaczki pilnie
poszukiwane

Posiedzi 25 lat
za morderstwo

Budynek przy ulicy Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu, w którym
mieści się siedziba spółki „Andrema Produkcja”, został wystawiony
na sprzedaż. Nie oznacza to jednak,
że legendarna już firma produkująca odzież dla wielu znanych marek zaprzestaje działalności. Przeciwnie – właśnie podpisała nowe
kontrakty i planuje zatrudnić noJ STR. 3
wych pracowników.

Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu zapadł wczoraj (9 marca) wyrok w sprawie głośnego morderstwa Włodzimierza M., do jakiego
doszło w połowie marca ubiegłego
roku w kamienicy na rogu ulic Królowej Jadwigi i Nawojowskiej w Nowym Sączu. Za brutalną zbrodnię Tomasz Sz. (30 l.) spędzi w więzieniu 25
lat, a Janusz G. (28 l.) 7 lat. J STR. 5

ZDROWIE

Cyfrowy zamek
na straży

HARNAŚ POD GÓRĄ PARKOWĄ
O takich pojedynkach bokserskich mówi się „walka stulecia”.
I dla Sądecczyzny była to walka stulecia, na pewno do momentu
kolejnej wielkiej gali. Kryniczanin Paweł Kołodziej zdobył w swoim
mieście pas mistrza organizacji WBA International, pokonując
J STR. 15
Amerykanina Felisa Core Jr.

S P O R T Nasz stały felietonista Maciej Kurp w ramach urodzinowego prezentu zabrał swojego na narciarskie Mistrzostwa
Świata do Oslo. Tym sposobem zamiast cotygodniowego felietonu komentującego sądeckie sprawy nadesłał nam sporJ STR. 11
tową relację z wątkiem rodzinnym w tle.

Zobacz też film z krynickiej Gali Boksu: http://www.tvkrynica.pl/?film=282&pokaz

Boleści, biegunka, częste wymioty i ogólne osłabienie to objawy, na
jakie z końcem ubiegłego tygodnia
cierpiało wielu pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. Wirus najprawdopodobniej został przyniesiony z zewnątrz przez
odwiedzających, tuż po tym, jak
zniesiono zakaz odwiedzin obowiązujący przez ponad miesiąc na
J STR. 4
większości oddziałów.
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P A S J A . Anna Wyrwa z Nowego Sącza i Ireneusz Frączyk z Limanowej zakochali się
w garbusach. Dlaczego? - Bo to magiczny samochód, obok którego obojętnie się nie
przechodzi. Zwraca na siebie uwagę swą krągłością i garbem – tłumaczy Irek. J STR. 16

WAŻNY PROBLEM

Niczym niepodrabiana uroda Dziewczyna ze Żmiącej
walczy na głosy
M I S S P O LO N I A . - Dziewczyny, które tu
przyszły nie są puste, a odważne. Bo trzeba
mieć odwagę, by poddać się ocenie innych
osób – przekonywała nas w sobotę podczas
castingu, mającego wyłonić kandydatki do
tytułu Miss Polonia Ziemi Sądeckiej, jedna
z uczestniczek Kaja Smoleń. Uczennica sądeckiego Ekonoma znalazła się wśród 15 wstępnie
J STR. 8
wybranych do konkursu dziewcząt.

Nie sposób zliczyć przypadków
wścieklizny stwierdzonych w okolicy Nowego Sącza. Także w samym
mieście znaleziono już chorego lisa.
Biegające wolno psy są szczególnie
narażone na zarażenie tym groźnym także dla ludzi wirusem. Tymczasem w mieście nie ma rakarza,
który wyłapywałby biegające po
J STR. 6
nim bezpańskie psy.
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M U Z Y K A . W sobotniej
„Bitwie na głosy” - muzycznym widowisku
na żywo emitowanym
w TVP2 - w zespole braci
Golców wystąpiła Sylwia
Zelek ze Żmiącej. 19-latka traﬁła
do grupy po castingu, jaki bracia Łukasz i Paweł Golcowie przeprowadzali
w swojej rodzinnej Milówce. J STR. 7

Z S ĄD U . To było jak bajka
– zbyt piękne, żeby mogło
trwać wiecznie. Ona, trochę zagubiona w wielkim
Londynie, poznała go i od
razu dała się porwać jego
światu. Mieszkał w Stanach
Zjednoczonych, tam miał
dwa domy, dobrze płatną
pracę i znajomych. Niestety, nie przewidziała,
że z tej znajomości
może narodzić się ich
syn. Dziś przed Sądem
Okręgowym w Nowym
Sączu toczy się proces
o to, kto powinien wychowywać Patryka – matka
czy ojciec?

NOWY SĄCZ

R

WŁOCHY - 8 dni (1 nocny przejazd)
Termin : 9 16.07.2011 Cena : 1.600 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

TURCJA

Cena :1.950 zł/os

- 12 dni (samolot + autokar)

ul. Długosza 34

Termin: 21.07 – 1.08.2011
Wypoczynek + Zwiedzanie

tel 18 443 79 80

WŁOCHY - 7 dni (1 nocny przejazd)

CENA: 2.400 zł

Termin : 18 – 25.06.2011 Cena: 1.4 00 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)
Cena : 1.000zł/os
Termin : 2 - 7.06.2011 (na niedzielę w Rzymie)
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

WŁOCHY – 9 dni (1 nocny przejazd)
Termin : 23 – 31.07.2011. Cena : 1.700zł/os.
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

WŁOCHY - 7 dni (2 nocne przejazdy)
Termin : 21 – 27.05.2011
Cena: 1.300 zł

CENA W DWIE STRONY JEDYNE 600 ZŁ

Czytaj nas też
na portalu:
n
www.sacz.in
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Na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 5
tys. zł grzywny skazał Sąd Rejonowy w Nowym
Sączu lekarza Roberta R. za wypisywanie fałszywych recept. Sprawa od dłuższego czasu jest głośna w lokalnym środowisku, a proceder uprawiany był na ogromną skalę. Jak obliczono,
medyk wypisał 1361 fałszywek o wartości blisko
200 tys. zł.
J STR. 4
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W NASZEJ OFERCIE: BILETY, WCZASY, WYCIECZKI, WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW
GRECJA - 10 dni (prom + autokar)

WŁOCHY - 8 dni (1 nocny przejazd)

Termin : 10 – 19.09.2011

Termin : 9 16.07.2011 Cena : 1.600 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

TURCJA

Cena :1.950 zł/os

- 12 dni (samolot + autokar)

ul. Długosza 34

Termin: 21.07 – 1.08.2011
Wypoczynek + Zwiedzanie

tel 18 443 79 80

WŁOCHY - 7 dni (1 nocny przejazd)

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)

WYJAZD Z NOWEGO SĄCZ 29.04
GODZ.11.45
Cena : 1.000zł/os
Termin : 18 – 23.08.2011 (na niedzielę w Rzymie)
WYJAZD Z RZYMU 01.05 ( CENTRUM)
18 – 23.09.2011 (na środę w Rzymie)
GODZ. 21.00
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

CENA: 2.400 zł

Termin : 18 – 25.06.2011 Cena: 1.4 00 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)
Cena : 1.000zł/os
Termin : 2 - 7.06.2011 (na niedzielę w Rzymie)
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

WŁOCHY – 9 dni (1 nocny przejazd)
Termin : 23 – 31.07.2011. Cena : 1.700zł/os.
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

SPECJALNA LINIA BEATYFIKACYJNA
WYJAZD NA BEATYFIKACJE JANA PAWŁA II

WŁOCHY - 7 dni (2 nocne przejazdy)

WYJAZD BEZPOŚREDNI
Z NOWEGO SĄCZA !!!!

Termin : 21 – 27.05.2011
Cena: 1.300 zł

CENA W DWIE STRONY JEDYNE 600 ZŁ

R

E

K

L

A

M

Przedwyborcza rozgrzewka
z podsłuchem w tle

L

A

M

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pracują coraz bliżej nieba
Sądeczanie wznoszą najwyższy wieżowiec w Polsce. Wcześniej budowali m.in. największe stadiony piłkarskie. Ambitni inżynierowie
z Nowego Sącza udowadniają, że tutejsze firmy potrafią realizować
najpoważniejsze inwestycje w kraju.
J STR. 4

NAUKA

Wygrali pracę w Warszawie
Trójka studentów IV roku sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu wzięła udział w konkursie marketingowym Brandstorm L’oreal 2011. Co
prawda nie udało im się dotrzeć do finału, ale Piotr Biniecki, Aleksandra Malisiewicz i Piotr Bubula otrzymali propozycje pracy w firmie L’oreal w Warszawie.
J STR. 5

SPORT

Z nożem na gardle
Ten mecz już został okrzyknięty piłkarską bitwą o Sądecczyznę.
W derbowym meczu Sandecja podejmować będzie Kolejarza Stróże.
Obydwie drużyny muszą ten mecz wygrać.
J STR. 15

A

NOWY SĄCZ

ul. Długosza 34
tel 18 443 79 80

WYJAZD Z NOWEGO SĄCZ 29.04
GODZ.11.45
Cena : 1.000zł/os
Termin : 18 – 23.08.2011 (na niedzielę w Rzymie)
WYJAZD Z RZYMU 01.05 ( CENTRUM)
18 – 23.09.2011 (na środę w Rzymie)
GODZ. 21.00
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

Jeszcze dwa tygodnie temu lokalne media ogłosiły powstanie koalicji
PO–PiS w Radzie Miasta, narzekając na polityczną nudę Nowego Sącza. Tymczasem kilka dni później PO wytoczyła najcięższe w ostatnich latach polityczne armaty.
J STR. 3

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

WŁOCHY - 8 dni (1 nocny przejazd)

Termin : 10 – 19.09.2011

Termin : 9 16.07.2011 Cena : 1.600 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

TURCJA

Cena :1.950 zł/os

- 12 dni (samolot + autokar)

Termin: 21.07 – 1.08.2011
Wypoczynek + Zwiedzanie

CENA: 2.400 zł

WŁOCHY - 7 dni (1 nocny przejazd)
Termin : 18 – 25.06.2011 Cena: 1.4 00 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)
Cena : 1.000zł/os
Termin : 2 - 7.06.2011 (na niedzielę w Rzymie)
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

WŁOCHY – 9 dni (1 nocny przejazd)
Termin : 23 – 31.07.2011. Cena : 1.700zł/os.
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

SUPER PROMOCJA !!!

SPECJALNA LINIA BEATYFIKACYJNA
WYJAZD NA BEATYFIKACJE JANA PAWŁA II

WŁOCHY - 7 dni (2 nocne przejazdy)

WYJAZD BEZPOŚREDNI
Z NOWEGO SĄCZA !!!!

Termin : 21 – 27.05.2011
Cena: 1.300 zł

CENA W DWIE STRONY JEDYNE 600 ZŁ

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)

WYJAZD Z NOWEGO SĄCZ 29.04
GODZ.11.45
Cena : 1.000zł/os
Termin : 18 – 23.08.2011 (na niedzielę w Rzymie)
WYJAZD Z RZYMU 01.05 ( CENTRUM)
18 – 23.09.2011 (na środę w Rzymie)
GODZ. 21.00
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

PEŁNA OFERTA NA www.wactur.com.pl

Z LISTÓW DO REDAKCJI

Nawiązując do artykułu w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” z dnia
22 września, dotyczącym burzenia Pomnika Żołnierzy Radzieckich
przy al. Wolności, chciałem stanowczo zaprotestować przeciw takim
działaniom i to nie jest odosobniony
protest. Znakomita większość sądeczan sprzeciwia się grupie oszołomów, ludzi chorych na jajogłowie.
Musi niepokoić to, że w tej grupie
występują nawet dzieci, bo to nie
jest przykład patriotyzmu, w ten
sposób nie wychowamy zdrowego,
mądrego pokolenia. Chciałem zapytać, czy ci ludzie w ogóle wiedzą,
skąd w Nowym Sączu obecność żołnierzy radzieckich w roku 1945? Sądzę, że gdyby mieli tę świadomość,
wykazaliby większy szacunek do
przelanej krwi i śmierci tych ludzi.
Żołnierze radzieccy nie przyjechali do Nowego Sącza w celach turystycznych, nie przyjechali na swawole i hulanki, aby pospacerować
po ul. Jagiellońskiej, przeszli tysiące kilometrów, bo taki mieli rozkaz,
aby wyzwolić naszą ojczyznę i Nowy
Sącz spod okupacji hitlerowskiej. Tu
przelali krew, ponieśli śmierć nie za
swoją ojczyznę, ale za nasze kochane
miasto! Dlatego należy oddać hołd
tym ludziom.
Pytam, co zawinili polegli, jaki
mieli wpływ na to, co stało się
po wojnie, w jakich strukturach
i ustroju znalazła się nasza ojczyzna? Pomnik nie jest poświęcony
władzy radzieckiej – Stalinowi czy
Dzierżyńskiemu, jest poświęcony

FOT. !SACZ.IN

– Trzydzieści a nie trzysta procent!
Na taką podwyżkę wynajmu miejsca
na maślanym rynku możemy się jedynie zgodzić – mówili kupcy jeszcze przed zawarciem ugody.
Zarządca placu MKS Sandecja zaproponował wtedy, aby od października sprzedający płacili za wynajem
prawie trzy razy więcej niż do tej
pory. Andrzej Danek, prezes Sandecji, tłumaczył to wysokimi kosztami
utrzymania.
– Drobne remonty, naprawy
chodników, ław, stołów oraz inne
koszty utrzymania jak energia,

K

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)

Ten pomnik to jest nasza
historia

KO N T R OW E R S J E . Negocjacje między MKS Sandecja, zarządcą maślanego rynku w Nowym Sączu, a kupcami zakończyły się ugodą. Podwyżki za
wynajem będą, ale znacznie niższe niż
zapowiadano.

E

B. U. T.

SUPER PROMOCJA !!!

PEŁNA OFERTA NA www.wactur.com.pl

Kupcy kontra piłkarze

Sądeccy informatycy współpracujący ze Stowarzyszeniem Multiklaster z Nowego Sącza wspólnie z kolegami z Wielkiej Brytanii
opracowali autorskie oprogramowanie do nauki podstaw grafiki
komputerowej.

(SPOS)

E

NOWY SĄCZ

SPECJALNA LINIA BEATYFIKACYJNA

PEŁNA OFERTA NA www.wactur.com.pl

– Oprogramowanie ENABLE testowane było w Nowym Sączu
wśród 30 osób, które mają niewielkie umiejętności w obsłudze
komputera, i zostało dobrze ocenione podczas szkoleń – mówi
prezes stowarzyszenia Kinga
Pawłowska. Pani Bogusława, jedna z uczestniczek szkoleń dodaje:
– Jako emerytka wykorzystuję to
oprogramowanie do tworzenia
albumów ze zdjęciami i wysyłam
je rodzinie oraz znajomym.
Darmowe oprogramowanie
również w języku polskim dostępne jest dla wszystkich pod
adresem: www.enableeurope.eu

Wyrok na receptę

B. U. T.

WYJAZD NA BEATYFIKACJE JANA PAWŁA II
WYJAZD BEZPOŚREDNI
Z NOWEGO SĄCZA !!!!

NA WOKANDZIE.
To największe ﬁnansowe
oszustwo, jakie miało miejsce w naszym regionie. Blisko 160 poszkodowanych,
wśród nich wiele znanych
postaci życia publicznego
– politycy, prawnicy, policjanci, przedsiębiorcy. A ile
osób nie zgłosiło się na policję, wstydząc się własnej
naiwności? Ich straty – czy
raczej fatalnie zainwestowane oszczędności - szacuje się na ponad 13 mln zł.
Główna podejrzana o stworzenie limanowskiej piramidy ﬁnansowej - Monika
B.B. przyznaje się do winy.
W środę przed sądem
w Nowym Sączu rozpoczął
się jej proces. Grozi jej do 15
lat więzienia.
J STR. 8

- Nie zdawałem sobie sprawy, że moje odkrycie wywoła takie zamieszanie – mówi archiwista Przemysław Stanko. Twierdzi, że natrafił na XIV-wieczną
kopię aktu lokacyjnego Nowego Sącza. Miejsca jego
przechowywania nie chce zdradzić. Tymczasem Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w
Nowym Sączu, przyznaje, że o istnieniu dokumentu wie od 1995 r., a znaleźć go można w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
J STR. 6

SUPER PROMOCJA !!!

ANALIZA

Wybieramy Dobrą Twarz Sądecczyzny J Str. 2

Cywilna pracownica Straży Miejskiej Marta G. nagrywała byłego już komendanta Ryszarda Wasiluka.
Wczoraj przyznała również, że płyty z nagraniami
wysłała do wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża. Dlaczego? Była zdesperowana i zaszczuta psychicznie
przez przełożonego. Odpowiedzi na pytanie o podsłuch sądecka opinia publiczna bezskutecznie szukała od kilku dni.
J STR. 3

PAS J A. Wyrusza w świat z aparatem, by odkrywać nie tyle kraje, co ich mieszkańców. Rozmawia, poznaje, spogląda w oczy i robi zdjęcie. Po prostu lubi ludzi. Z bohaterami jego prac można się zaprzyjaźnić, choć pewnie nigdy nie będziemy mieli okazji ich spotkać. Limanowski miłośnik fotograﬁi podróżniczej opowiada DTS o swoich wrażeniach z podróży do Indii. Rozmowa z Robertem Widziszem J STR. 8

J STR. 4

P O D R Ó Ż E . - Jedziesz do Iranu, zwariowałeś, zabiją cię! – to były najczęstsze reakcje znajomych Pawła Kozłowskiego, kiedy
mówił, jaką podróż planuje. Rzeczywistość
okazała się zgoła odmienna. Tam mógł poczuć się jak bóg. O śmierć otarł się za to w
Indiach, gdzie wyruszył po pięciu tygodniach
spędzonych w Iranie. J STR. 12

Piramida z łatwych pieniędzy

Gdzie jest akt?

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

¨
www.dts24.pl

Pracownica nagrywała
komendanta

Lekcja człowieczeństwa

A

Termin : 10 – 19.09.2011
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Zamów bezpłatną prenumeratę elektronicznej wersji DTS z dostawą na Twoje biurko. Napisz: redakcja@dts24.pl

Tata,
mama
i Patryk

Z miłości do garbusa

B. U. T.

Sądeckie
oprogramowanie
podbija Europę

INDIE SĄ MI
COŚ WINNE

J STR. 15

Zamów bezpłatną prenumeratę elektronicznej wersji DTS z dostawą na Twoje biurko. Napisz: redakcja@dts24.pl

Bezpańskie
psy ściągają
do Sącza

Zamów bezpłatną prenumeratę elektronicznej wersji DTS z dostawą na Twoje biurko. Napisz: redakcja@dts24.pl
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NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

Niemal dokładnie 99 lat po uruchomieniu na Wólkach
elektrowni, w Nowym Sączu rozegrano pierwszy
mecz piłkarski przy sztucznym świetle elektrycznym.
Wydarzenie to przejdzie na trwałe
do historii miasta, jednak nie
zapisze się dobrze w historii
klubu. Piłkarze Sandecji
przegrali z Ruchem
Radzionków.

LUDZI E . Zabawy w Apaczów
od rana do późnego wieczora,
pierwsze turnieje sportowe
i pierwsze sukcesy, występy
przed kuracjuszami i grupą PTTK
babci Miłki - Robert Koszucki,
znany szerokiej publiczności
jako dr Rafał Konica z „Na dobre
i na złe”, opowiada DTS
o swoich związkach
z Krynicą-Zdrojem i Muszyną.

FOT. ARCHIWUM PAWŁA KOZŁOWSKIEGO

Do tej pory skromna i nieśmiała,
przyzwyczajona do ciężkiej pracy
i pełna pokory, z dnia na dzień stała
się prawdziwą gwiazdą i…
wygląda na to, że woda sodowa
powoli uderza jej do głowy.

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

ESKIMOSI I APACZE

Magdalena Kotlarz
od wielu lat porusza się
wyłącznie na wózku. To się
właśnie zmieniło! Dzięki pomocy
sądeczan i możliwościom
współczesnej medycyny Magda
potraﬁ już jeździć
na stacjonarnym rowerze i stać
na własnych nogach!
Znając jej upór, to z pewnością
nie koniec fenomenalnych
postępów w leczeniu

FOT. WIESŁAW PIKSA (TVKRYNICA)
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Z WÓZKA PRZESIADA SIĘ NA ROWER

FOT. LIMANOWA.IN

ŚWIATOWE ŻYCIE

Zielińska
gwiazdorzy?

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK
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DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 29 września 2011

FOT. ROBERT WIDZISZ

6

woda i wywóz śmieci, ubezpieczenie i zalecenia sanepidu. To jest bardzo dużo – wyliczał Andrzej Danek,
ale niektórzy sugerowali, że kosztem
kupców chce podreperować budżet
drużyny piłkarskiej.
Fala protestów i krytyki pozwoliła na rozpoczęcie negocjacji. Część
kupców zagroziła, że poszukają innego miejsca, inni deklarowali, że tak
duże podwyżki zmuszą ich do całkowitego zawieszenia działalności. Byli
to głównie najdrobniejsi sprzedawcy,
oferujący „kilka pęczków pietruszki
i koperku”.
Nowe warunki mają zadowolić
obie strony. Ale wypracowany cennik nie będzie wieczny. Trzeba się
spodziewać, że za jakiś czas rosnące koszty utrzymania znowu zmuszą zarządcę do podniesienia opłat.
(MARK)
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przelanej krwi i niepotrzebnej
śmierci młodych ludzi. Nie dane
było im wrócić do domu, do swojej
ojczyzny, zobaczyć radości w oczach
matki i ojca ze szczęśliwego powrotu
z tej okrutnej wojny. Zapewne wielu, a może tysiące zwykłych ludzi
w Rosji nie wie, gdzie zginęli ich synowie i mężowie, gdzie zostali pochowani, dlatego więcej szacunku
dla nich. Apeluję do prezydenta Ryszarda Nowaka, aby trzymał tak dalej, aby nie uległ naciskom nieodpowiedzialnych ludzi, człowiekowi,
który szuka nieuzasadnionego populizmu i poklasku. Swoje bohaterstwo należało wykazać w latach
80. i wcześniej, dziś odwaga bardzo
staniała. Panie radny, historia pisze się sama i sama się obroni, jeżeli nie będziemy pisać jej inaczej, nie
nanosić poprawek, nie domagać się
takiej historii, jaka by radnemu odpowiadała. Ten pomnik to jest nasza
historia, przykra, ale prawdziwa, bo
to nie Wojsko Polskie, nie polscy żołnierze wyzwolili Nowy Sącz, chociaż
nie brakowało ich na innych frontach tej wojny, gdzie przyczynili się
do wyzwolenia wielu państw w centralnej Europie i na świecie. Dlatego
apeluję do tej małej grupki: pójdźcie
po rozum do głowy, trochę zadumy, nie słuchajcie nawoływania do
burzenia świętości. Dajcie spokój ich
duszom, niech spoczywają w spokoju tam, gdzie spoczywają ich kości.
STANISŁAW CICHOŃSKI

Od redakcji – autor listu był
w latach 80. przewodniczącym
NSZZ „Solidarność” przy ZNTK
w Nowym Sączu.
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Wybieramy Dobrą Twarz Sądecczyzny J Str. 2

Na pięć dni przed katastrofą

KO N K U R S
Wybieramy Dobrą Twarz Sądecczyzny J STR. 2

Pieniądze i miłość
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Niech ģwičta
Zmartwychwstania
Paęskiego bčdĈ dla
Paęstwa czasem
radoĤci i nadziei.
Niech pokój zagoĤci
w Waszych sercach.
Dobrych ģwiĈt!

GAZETA BEZPŁATNA

Nr 15 (28), 21 kwietnia 2011

J STR. 12

D Z I Ś U N A S Z N A J D Z I E S Z K A R T K Ę Ś W I ĄT E C Z N Ą W P R E Z E N C I E

N A WO K A N D Z I E . Monika B.,
podejrzana o stworzenie limanowskiej piramidy finansowej, przyznała się przez Sądem
Okręgowym w Nowym Sączu
do winy, ale odmówiła składania zeznań. W drugim dniu
rozprawy zeznawał natomiast
jej mąż, Stanisław B., oskarżony o utrudnianie śledztwa.
Uparcie podkreślał, że nie wiedział nic o interesach ukochanej małżonki.
J STR. 4

Jest najprawdopodobniej
jedną z nielicznych
świeckich osób, które
miały okazję tak często
gościć u Jana Pawła II na
prywatnych audiencjach.
Pierwszy raz w 1983 r.
65. była zaplanowana
na kwiecień 2005 r.
Wacław Mróz, właściciel
biura podróży Wactur
w Nowym Sączu
opowiada DTS, jak to
grał z papieżem w piłkę
czy siedział podczas
audiencji zakuty
J STR. 9
w kajdanki.
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PODARUJ MARTYNCE RĄCZKI
- Mamo, czy pan ze Stróż
kupi Martynce rączki? Tylko
powiedz mu, żeby były
zielone, bo ja bardzo
lubię zielony – mówi
4-letnia Madzia Gruca.
Jej 4-miesięczna
siostra Martynka urodziła
się bez wykształconych
rączek. Rodzice apelują
o wsparcie finansowe, by mogli
w przyszłości kupić protezy dla
dziewczynki.

WA Ż N Y T E M AT. Od jutra do 30
czerwca do naszych domów
będą pukać rachmistrzowie.
Rozpoczął się bowiem Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. O tym
czytaj w rozmowie z Dorotą
Kudlik, dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich UM
Nowego Sącza.
J STR. 8

Dlaczego Nowy
Motyka podał się
Sącz nie ma
do dymisji
historii najnowszej
A N A L I Z A . „Polityka to nie
moja sprawa, moje miasteczko nie Warszawa” – śpiewał
jeden z kabaretów w latach
80. Nowy Sącz jest miastem,
w którym wielu o polityce
myśli według tego małomiasteczkowego wzoru. J STR. 7

S P O R T. W piłkarskiej bitwie o Sądecczyznę Sandecja
rozbiła Kolejarza 6–2. Skuteczność odzyskał Arkadiusz
Aleksander, zdobywca czterech goli. Po meczu trenerzy
dwóch najlepszych drużyn
regionu mieli skrajnie różne
humory.
J STR. 15
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Mogę nie mieć włosów,
ale chcę być zdrowa

Nie jest łatwo zerwać stosunek o pracę

Był niezwykle zdyscyplinowany. Od najmłodszych lat chciał iść do
wojska i tej drogi, choć
wiązała się nieraz z
codziennym, dwuipółgodzinnym marszem z
Koniuszowej do Nowego
Sącza, trzymał się wytrwale. Urwała się nagle,
tuż przed metą. 8 września 2010 r. miał bowiem
przejść na emeryturę.
Rozmowa ze Stanisławem Gągorem, bratem
generała Franciszka Gągora, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który zginął rok temu
w katastroﬁe lotniczej w
Smoleńsku.

Jak ustrzec się
przed fałszywymi
rachmistrzami

KO N T R OW E R S J E . Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Limanowej, Robert Kowalik, pracował mimo wyroku sądowego zakazującego mu przez rok wykonywania zawodu lekarza.
Doktor tłumaczy, że chciał zerwać kontrakt, ale czekał na pisemne
oświadczenie Sądu.
J STR. 4

S P R AW Y I L U D Z I E .
Patrycja Leśniak, ośmiolatka z Trzetrzewiny cierpi
na białaczkę. Choroba
zaatakowała jej szpik
kostny oraz krew. Dziewczynka jest już po szesnastu chemioterapiach.
Leczenie ma trwać dwa
lata. Koniec terapii będzie
dla całej rodziny jak zmartwychwstanie. Z jej twarzy
nie znika jednak uśmiech.
Uśmiecha się nie tylko
doglądając swoich ulubionych koni–maskotek, ale
też kiedy opowiada, o tym
co ją spotkało.

Brak refundacji, brak praktyk?
E D U K AC J A . Z 783 pracodawcami z terenu byłego województwa nowosądeckiego Ochotniczy Hufiec Pracy może nie podpisać umów
o refundację z tytułu zatrudnienia młodocianego pracownika. Dyrekcje szkół zawodowych alarmują, że to może skutkować słabą rekrutacją uczniów, a nawet utratą zatrudniania przez odbywających
obecnie praktyki.
J STR. 5

Korupcja znowu uderza w Sandecję
S P O R T. Kolejna afera korupcyjna uderza w dobre imię Sandecji.
Okazało się, że klub zaufał i zatrudnił osoby, które w przeszłości
sprzedały mecz w Ekstraklasie. Czy teraz Zarząd podziękuje im za
J STR. 15
współpracę?

Odnaleźć to, co w życiu ważne
R O Z M OWA . Współczesny człowiek jest coraz bardziej zagubiony, rekolekcje mogą stać się punktem zwrotnym w życiu, pomóc odzyskać to, co jest naprawdę w życiu ważne – mówi ks. dr Wacław Barnaś – rekolekcjonista Centrum Formacyjno–Rekolekcyjnego Diecezji
Tarnowskiej „Arka” w Gródku n.Dunajcem.
J STR. 13
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įyczy Dobry
Tygodnik SĈdecki

Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 6

Trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011. Sprawdź,
J STR. 8–9
kto cię może spisać.
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Po kupon tylko
do Mszany

Kiedy praca
jest pasją

Mieszkaniec Mszany Dolnej trafił 12 kwietnia główną wygraną
w Mini Lotto. Inwestując w 10 zakładów 12,50 zł, zgarnął 260 tys. zł.
To nie pierwsza wysoka wygrana
w Mszanie Dolnej i okolicach. Kolektura przy ul. Krakowskiej jest
wyraźnie fartowna, choć nie zawsze wygrane pieniądze przynosiły szczęście.
J STR. 5

– To jest faktycznie bardzo ważny moment dla nas! Nie chcę,
żeby brzmiało to patetycznie, ale
my naprawdę robimy w tej chwili wielki krok, a może nawet skok,
w przyszłość. Rozmowa z Kazimierzem Pazganem, prezesem Zarządu Firmy Konspol.
J STR. 11

Dzisiaj ludzie
siebie szanują
– Nowy Sącz już w tym momencie osiągnął punkt nasycenia wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi. Myślę, że będzie
ciężko stworzyć ciekawą ofertę.
Bo samo wybudowanie galerii to
nie problem. Problem jest natomiast z przedsiębiorcami. Rozmowa z Danielem Urbanikiem, dyrektorem Centrum Handlowego
„Gołąbkowice” w Nowym Sączu
J STR. 7

Kolega papieża
z jednej klasy
Eugeniusz Mróz jest jednym
z trzech żyjących kolegów z ławy
szkolnej Jana Pawła II. Jedynym,
który może jeszcze opowiedzieć
o tamtych latach. Pochodzi z Limanowej i był uczniem Gimnazjum Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.
J STR. 8
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Dla zabawy zorganizowali
Harcerską Służbę
Bezpieczeństwa, nawet mieli
własną pieczątkę z ziemniaka.
Nie było w tym za grosz
polityki, ten temat wówczas
13-14 latków w ogóle nie
interesował. - W zeszłym
roku okazało się jednak,
że… byliśmy w aktach SB.
Widziałam te akta, jesteśmy
tam wymienieni z imienia
i nazwiska, a pod notatkami
na nasz temat podpisany jest
jakiś agent – opowiada Marta
Piszczek-Wilk, nie kryjąc
zdumienia. J STR. 6
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K O N K U R S D T S . Od niedawna
współpracuje z londyńską agencją
modelek, a uczy się w Suﬀolk New
Collage. Monika Tokarz to czwarta
kandydatka ubiegająca się o tytuł
Dobra Twarz Sądecczyzny. Konkurs
organizujemy wraz z krakowską
agencją Rores Models. J STR. 7

Justyna wróciła z Kamczatki

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Nowego Sącza zajęło 10. miejsce w XVI rankingu liceów „Gazety Wyborczej”,
zdobywając 63,63 punkty. Szkoła im. Króla Bolesława Chrobrego
została sklasyfikowana najwyżej
ze wszystkich placówek w naszym regionie.
J STR. 4

O tym, że jest Sybiraczką, po powrocie do Polski nie mówiła. Nie
mogła. Nawet jej uczniowie nie
wiedzieli o jej tragicznym dzieciństwie. Kiedy po latach na spotkaniu klasowym wyznała im prawdę, jeden z nich ukląkł przed
nią, mówiąc: „Pani za nas tyle
wycierpiała”.
J STR. 14

Świerszcz
trenerem
Najlepszy sądecki piłkarz Piotr
Świerczewski po zakończeniu
sportowej kariery rozpoczyna
pracę trenerską. Nowego wyzwania podejmuje się w Pruszkowie.
Ze swoją drużyną chce awansować
do I ligi i już w przyszłym sezonie
zmierzyć się z Sandecją.
J STR. 19

INTERWENCJA DTS

NAUKA

Sondaż z ciepłą
wodą

Ślad Czarnobyla
na Sądecczyźnie

Mieszkańcy osiedla Milenium
są oburzeni – Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu przedstawiła im pismo z propozycją zaopatrzenia
w centralną ciepłą wodę użytkową (c.c.w.u.), załączając oświadczenie, które lokatorzy mają odesłać do 10 maja. Jeśli tego nie
zrobią, Spółdzielnia potraktuje
to „jako akceptację planowanego
przedsięwzięcia”.
J STR. 5

We wtorek 26 kwietnia minęła 25. rocznica wybuchu reaktora
jądrowego w Czarnobylu. Ślady
tego wydarzania były, są i jeszcze
jakiś czas będą widoczne m.in.
na Sądecczyźnie. Prof. Wojciech
Froehlich, geomorfolog z Polskiej
Akademii Nauk, pracujący na naszym terenie, od lat bada aktywność cezu –137, radioaktywnego
izotopu, w naszym najbliższym
otoczeniu.
J STR. 6
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J Str. 4

RZYM
- MIASTO
POLAKÓW

Wspólne
lobbowanie
niewiele daje

Najniższe czesne,
najwyższe miejsce

BIAŁO-CZERWONE ISKRY
NA BŁĘKITNYM NIEBIE

J STR. 12

Dobra Twarz Sądecczyzny

J Str. 15
ROZMOWA

EDUKACJA

Czy ta wojna była
tylko nasza…
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REKOMENDACJA DTS.
Takiego show jeszcze
sądeckie niebo nie
widziało! Podniebne
widowisko w wykonaniu
zespołu akrobacyjnego
Polskich Sił Powietrznych
„Biało-Czerwone Iskry”
z Dęblina będzie 15 maja
główną atrakcją Święta
Kwitnących Sadów oraz
55-lecia Aeroklubu
Podhalańskiego w
Łososinie Dolnej.

MULARCZYK: – Zmartwię pana,
ale wspólne lobbowanie niewiele daje. Sprawa jest boleśnie prosta
– albo jakiś polityk ma mocną pozycję w Warszawie i jest w stanie
wylobbować jakąś decyzję, albo
takiej pozycji nie ma.
CZERWIŃSKI: – Słuchając posła
Mularczyka odnoszę wrażenie, iż
jest w nim tak potężna siła, że co
zainicjuje, to zrealizuje, bez względu, czy siedzi w kącie w opozycji,
czy na ważnym miejscu w koalicji.
Wywiad z sądeckimi posłami
J STR. 8–9

Wśród półtoramilionowego tłumu
w niedzielę na Placu
św. Piotra nie zbrakło
również sądeczan. Na
uroczystości beatyﬁkacyjne Jana Pawła II
przyjechali z wieloma
intencjami, ale i podziękowaniami za nawrócenie. Na zdjęciu
Aleksandra i Grzegorz
Oleniaczowie.

LUDZIE

Zmierzał na szczyt,
traﬁł do Puszczy
Trener Dariusz Wójtowicz, z którym jeszcze niedawno Sandecja osiągała największe sukcesy
w swojej stuletniej historii, znalazł nową pracę. Wybór jest bardzo zaskakujący.
J STR. 15
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ANALIZA

O majstrowaniu przy autobusach
Prezes sądeckiego PKS Stanisław Dobosz podał się do dymisji. W firmie
szykują się grupowe zwolnienia, a czarny scenariusz mówi, że przedsiębiorstwo zostanie postawione w stan upadłości i zlikwidowane.
A wszystko to w jubileuszowym, 60. roku działalności.
J STR. 3

NA WOKANDZIE

Komendant bez odszkodowania
Sąd Pracy oddalił pozew byłego komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu Ryszarda Wasiluka o odszkodowanie. Wasiluk twierdził, iż
został zwolniony niesłusznie, domagając się od Urzędu Miasta finansowego zadośćuczynienia. Sąd nie podzielił jego zdania uznając, że pracodawca może sobie dowolnie dobierać pracowników.
J STR. 5

LUDZIE

Czy Jezus miałby dziś proﬁl na Facebooku?
Mój jubileusz 25-lecia kapłaństwa jest przede wszystkim okazją do podziękowania wszystkim, z którymi do tej pory współpracowałem. Tak
się składa, że większość życia kapłańskiego – 20 lat – spędziłem w Nowym Sączu. Rozmowa z ks. ANDRZEJEM MULKĄ, dyrektorem Wydawnictwa „Promyczek”

J STR. 9

SPORT

Złota Muszynianka wraca na parkiet
Zawodniczki Muszynianki znowu wystąpią w składzie sprzed pięciu lat,
kiedy to po raz pierwszy zdobyły Mistrzostwo Polski. Rozegrają dwa pokazowe mecze: w Nowym Sączu i Mszanie Dolnej. Będzie to jeden z elementów jubileuszu 20-lecia istnienia firmy Fakro, głównego sponsora
Muszynianki.
J STR. 15
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Centrum Medyczne „Batorego” 33-300 Nowy SÈcz, Al. Batorego Nr 77, Tel. 018 442 00 06, strona www.cmbatorego.pl

BEZPŁATNE BADANIA
– ciśnienia krwi
– stanu skóry

WIOSENNA PROMOCJA kwiecień - maj - czerwiec
20% rabatu na kosmetyki Avene, Eris, La Roche, Vichy

•• cały asortyment leków na recepty,
•• leki wydawane bez recepty,
•• suplementy diety,
•• leki recepturowe,
•• dermokosmetyki

Apteka EW-KO „GALERIA SZUBRYT” NOWY SĄCZ, ul.Tarnowska 169, od pon.-sob. 8.00 - 20.00, niedziela 10.00 - 18.00,
NOWY SĄCZ, os. Gorzków, ul. Freislera 4a od pon.-pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 15.00
KRYNICA ZDRÓJ, ul. Kraszewskiego 1, pon.-pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 18.00

BEZPŁATNE BADANIA
– ciśnienia krwi
– stanu skóry

WIOSENNA PROMOCJA kwiecień - maj - czerwiec
20% rabatu na kosmetyki Avene, Eris, La Roche, Vichy

Jak Magda została
STRAŻAKIEM

•• cały asortyment leków na recepty,
•• leki wydawane bez recepty,
•• suplementy diety,
•• leki recepturowe,
•• dermokosmetyki

L U D Z I E . Magdalena Bulanda, 21-letnia
dziewczyna z Lipnicy Wielkiej została prezesem
tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na co
dzień studiuje pedagogikę w Nowym Sączu,
tańczy i śpiewa w zespole Lipniczanie. J STR. 6

Apteka EW-KO „GALERIA SZUBRYT” NOWY SĄCZ, ul.Tarnowska 169, od pon.-sob. 8.00 - 20.00, niedziela 10.00 - 18.00,
NOWY SĄCZ, os. Gorzków, ul. Freislera 4a od pon.-pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 15.00
KRYNICA ZDRÓJ, ul. Kraszewskiego 1, pon.-pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 18.00

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
¥WIADCZENIA WbZAKRESIE POZ
(PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)
8 Lekarzy internistów
f
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne (chorób ukïadu krÈĝenia,
raka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne ibwizyty domowe
PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej

f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa
PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
f
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna

f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
f
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna

f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równieĝ

PoradniÚ Medycyny Pracy.
Badania proğlaktyczne dla pracowników
wbzakresie badañ wstÚpnych , okresowych,
kontrolnych. Badania dla kierowców oraz
badania dlabcelów sanitarno-epidemiologicznych. Wszystkie badania wykonywane
sÈ wbjednym budynku wbjeden dzieñ.

Zapraszamy ğrmy do wspóïpracy.

Kto posprząta ten śmietnik? Burmistrz i prezydent o nowej drodze
W Y B O R Y 2011. Kampania wyborcza
w pełni. Kandydaci rozlepiają swoje plakaty, gdzie tylko się da. Niestety, czasami łamią przy tym prawo. Nie pytają się właścicieli, czy na ich mieniu można umieścić
plakat. Ich „ofiarami” padło już Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu i Telekomunikacja Polska.
– Plakaty Komitetu Wyborczego SLD
zostały nalepione na jednym z naszych
słupów ogłoszeniowych. Mimo próśb
nie zostały usunięte – mówi Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. – Pozaklejali nam
ogłoszenia o aktualnych imprezach. Jesteśmy stratni, ale liczymy, że dojdzie
do ugody i KW SLD naprawi swoje błędy – dodaje dyrektor.
Plakaty wyborcze umieszczane są nie
tylko na słupach czy tablicach. Można je
spotkać na płotach czy nawet drzewach.
Ale komitet wyborczy musi uzyskać
zgodę właściciela lub zarządcy mienia,
na którym swój plakat chce powiesić,
czym najczęściej nikt sobie głowy nie
zawraca. Spore wydatki z powodu takiej samowoli ponosi choćby Telekomunikacja Polska.
– W tym roku miałam tylko jedno
zapytanie o rozlepienie plakatów na
naszych słupach i to w dodatku chodziło tylko o te drewniane. Takie zapytanie
zawsze spotyka się z naszą odmową,
bo nie mieszamy się w politykę – mówi
Izabella Szum, krakowski rzecznik prasowy TP SA. – Ten śmietnik my później
sami musimy sprzątać, mimo że kierujemy do komitetów pisma o usunięcie plakatów.
Za łamanie przepisów odpowiadają najczęściej wolontariusze, sami
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kandydaci, ewentualnie wynajęci do
tego ludzie. Mają do rozlepienia kilkadziesiąt plakatów, więc szukają dogodnych miejsc. Kierują się dobrą lokalizacją,
a zapominają lub po prostu nie wiedzą, że
mogą działać niezgodnie z przepisami.
Ich praca jest często bardzo dobrze zorganizowana, co tylko zwiększa skalę zjawiska. Przykładem są plakaty Edwarda Ciągły, które można zobaczyć na słupach TP
SA w Zabełczu – jeden nawet prawie 3,5
metra nad ziemią.
– Trochę plakatów rozwiesza KW
PiS, a resztę wolontariusze czy pojedyncze, życzliwe osoby. Ja nie mam
wpływu na to, gdzie ktoś umieszcza te
plakaty – tłumaczy Edward Ciągło, kandydat PiS w wyborach do Sejmu.
Dokładne zasady prowadzenia kampanii określa Kodeks Wyborczy. Dodatkowo w każdym mieście i gminie
organ wykonawczy wydaje zarządzenie, w którym wymienione są miejsca
do bezpłatnego umieszczania materiałów wyborczych i regulamin. Prezydent
Ryszard Nowak taki dokument wydał 12
sierpnia. Wskazane są tam lokalizacje 74
tablic ogłoszeniowych. Według sądeckich komitetów wyborczych tablice magistratu są niewystarczające.
Zgłoszenia od właścicieli posesji czy
mienia, na którym nielegalnie umieszczono materiały wyborcze wpływają do
Straży Miejskiej i poszczególnych komitetów. Przypadków takich jest jednak
tak dużo, że w ostateczności sami poszkodowani ponoszą koszty usunięcia
plakatów. Nie mówiąc już, że po wyborach stają się one śmieciami, których partie tradycyjnie nie usuną, mimo
że część z nich sama taki obowiązek
(KJ)
uchwaliła.

I N W E S T YC J E . Najprawdopodobniej już
za trzy lata będzie oddana do użytku tak
zwana ulica „Węgierska bis” równoległa
do najbardziej zakorkowanej drogi w mieście. Prezydent Ryszard Nowak i burmistrz
Starego Sącza Marian Cycoń podpisali dziś
w tej sprawie porozumienie intencyjne.
– To znaczące wydarzenie wieńczące
kilka miesięcy wspólnej pracy mojej
i burmistrza Cyconia. Nie trzeba przecież nikomu tłumaczyć, jak ważna jest
budowa alternatywnego połączenia
dla ulicy Węgierskiej, która sprawia

W Sądzie Okręgowym odbył się pierwszy w tej kampanii proces w trybie wyborczym. Sprawę wniósł kandydat PO
Tadeusz Patalita przeciwko Kazimierzowi Niżnikowi z Raby Niżnej, który zarzuca posłowi defraudację 3 mln zł.
Kazimierz Niżnik rozesłał do posłów,
CBA, ABW i mediów list, w którym
opisuje sprawę przetargu na budowę
kanalizacji w Kasince Małej w 2007 r.
– 3 095 326, 00 zł zdefraudowane praktycznie tylko z jednej inwestycji przez Wójta Tadeusza P.,
a obecnego posła na sejm RP przy
współpracy pracowników urzędu
oraz radnych Gminy Mszana Dolna.
Świadomi odpowiedzialności karnej,
mamy wszystkie fakty oparte na dowodach i nagraniach – twierdzi Kazimierz Niżnik.
Według informacji wynikających
z pięciostronnicowego pisma, budowa
10–km kanalizacji miała kosztować początkowo 3 mln 200 tys. zł. Ostatecznie

tak ogromne problemy komunikacyjne – mówi prezydent Nowak.
Na mocy porozumienia oba miasta mają współpracować przy budowie „Węgierskiej bis” – Nowy Sącz
wziął na siebie wykonanie koncepcji,

Niżnik kontra Patalita
jednak – jak twierdzi Kazimierz Niżnik
– w porozumieniu z wójtem oraz z jednym z pracowników UG Mszana Dolna firma z terenu powiatu nowosądeckiego złożyła ofertę na blisko 6 mln zł.
Do przetargu stanęła tylko ona i przetarg wygrała.
Według Kazimierza Niżnika 200 tys.
zł z tej kwoty trafiło do kieszeni wójta,
a 100 tys. zł do pracownika UG. Firma
Kazimierza Niżnika była w tych robotach podwykonawcą.
Tadeusz Patalita wszystkiemu zaprzecza i sprawę postanowił wyjaśnić
w trybie wyborczym, oskarżając Niżnika o pomówienie.
W piątek w Sądzie Okręgowym zapadła decyzja: – Sąd postanowił zakazać Kazimierzowi Niżnikowi rozpowszechniania informacji o rzekomym
defraudowaniu pieniędzy przez Tadeusza Patalitę – informuje Lucyna

Franczak, rzeczniczka prasowa sądeckiego Sądu Okręgowego.
Co więcej, decyzją sądu, Kazimierz
Niżnik miał 48 godzin, aby na portalu
limanowa.in (który jako pierwszy informował o sprawie) oraz we wskazanym tytule prasy codziennej zamieścić w formie ogłoszeń sprostowanie
oraz przeprosiny. Obciążony został także kosztami sądowymi w wysokości
120 zł, które wypłacić ma Tadeuszowi Patalicie.
– Wykonanie postanowienia jest
natychmiastowe – dodała Lucyna
Franczak.
Kazimierz Niżnik nie przeprosił.
Swoich racji chciał dochodzić w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, składając zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, jednak Sąd
Apelacyjny zażalenie odrzucił.
(JUR)

A

Poszukujemy ambitnej, energicznej
kobiety w wieku 27-55l,

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

a finansowanie inwestycji leży także
w gestii Starego Sącza.
Droga ma być przedłużeniem ulicy
Ogrodowej i łącząc się między innymi
z Piramowicza i Elektrodową ma biec
wzdłuż wałów Dunajca, kończąc się mostem na Popradzie i połączeniem z obwodnicą Starego Sącza.
– Jeśli będziemy się dobrze kręcili wokół tej sprawy, to droga powinna
być gotowa już za trzy lata – mówi Marian Cycoń szacując, że całkowity koszt
inwestycji (wraz z wykupem gruntów)
zamknie się w 80 mln zł. MARIA REUTER

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,

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

do prowadzenia nowo otwartego sklepu
z odzieżą używaną w Limanowej.
Współpraca na zasadach ajencji.
Wymagana własna działalność gospodarcza
lub chęć jej założenia. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie oraz dobre warunki pracy
w lokalu z pełnym wyposażeniem.
Nie wymagamy wkładu własnego.

Bliższe informacje pod nr tel.:
662-253-861, 602-369-835,
(41) 25-10-589 wew. 21

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową
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Dobra Twarz Sądecczyzny

J Str. 6

K A R I E R A . Limanowa co rusz
objawia talenty muzyczne. Tydzień
temu pisaliśmy o sukcesie Jadwigi
Postrożny na XIV Międzynarodowym
Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady
Sari w Nowym Sączu. Teraz kolejna
wokalistka może mówić o sukcesie.
Marta Florek zaśpiewa na Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Dobra Twarz Sądecczyzny

Nowy operator w sądeckiej kablówce
Telewizja Kablowa Insat została sprzedana Vectrze SA, drugiemu
pod względem liczby abonentów telekomunikacyjnemu operatorowi kablowemu w Polsce. – Nie my sprzedaliśmy Insat, zrobiła to
za nas konkurencja – Regionalna Telewizja Kablowa – mówi dotychczasowy współwłaściciel INSATU Sławomir Walter. Tymczasem
jak twierdzi prezes RTK, Lech Iwański, jego telewizja gotowa była
przebić ofertę Vectry.
J STR. 3

J Str. 4

Łowca
nagród

KULTURA

Złota Płyta Koniecznego
Kompozytor Zygmunt Konieczny odbierze w sobotę, w MCK „Sokół” w Nowym Sączu Złotą Płytę za album z muzyką filmową, który
ukazał się w serii "Wielcy Kompozytorzy Filmowi". Konieczny wraz
z Janem Kantym Pawluśkiewiczem będzie gościem Festiwalu Filmowego Ludzie Kina.
J STR. 13

L U D Z I E . Major Wojciech Wáadyka spĊdziá w powietrzu cztery tysiące godzin.
Ma za sobą ponad 10 tysiĊcy lotów. Sądeczanin przez zasiedzenie. Bo nad Sądecczyzną
lata siĊ najciekawiej - przekonuje. Szkoliá m.in. generaáa Andrzeja Báasika, póĨniejszego
dowódcĊ Siá Powietrznych RP, który zginąá w katastro¿e smoleĔskiej.
Więcej J STR. 9; O niedzielnych lotach pokazowych nad Łososiną Dolną J STR. 12
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ROZMOWA

Będę miała co wnukom opowiadać
Klaudyna Krzysiowska zdobyła tytułu Miss Ziemi Sądeckiej 2011. Jest tegoroczną maturzystką VI Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, pochodzi
z Brzeznej. Walkę o koronę Sądecczyzny potraktowała jako dobrą zabawę i przygodę, o której będzie
kiedyś opowiadała wnukom
J STR. 16

A

L U D Z I E . Jakub Toporkiewicz, współtwórca i szef portalu limanowa.in, właśnie
zgarnął kolejną nagrodę. W styczniu pokwitował wyróżnienie Polski Internet
2010 w kategorii portale informacyjne, a w miniony weekend został najlepszym
Dziennikarzem Małopolski 2010 w kategorii dziennikarstwa internetowego.
Kuba bije na głowę wszystko, co dzieje się w regionalnym Internecie. Jego portal
śrubuje kolejne rekordy i kolekcjonuje nagrody, a konkurencja może się tylko
z zazdrością przyglądać.
J STR. 3
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PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
f
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna

f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
f
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna

f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równieĝ

PoradniÚ Medycyny Pracy.
Badania proğlaktyczne dla pracowników
wbzakresie badañ wstÚpnych , okresowych,
kontrolnych. Badania dla kierowców oraz
badania dlabcelów sanitarno-epidemiologicznych. Wszystkie badania wykonywane
sÈ wbjednym budynku wbjeden dzieñ.

Zapraszamy ğrmy do wspóïpracy.

10 lat temu 30 września 2001 r. ks.
Stanisław Czachor, proboszcz parafii
św. Kazimierza w Nowym Sączu przeszedł na emeryturę. Postać to znana
i szanowana, chociaż wokół jego działalności duszpasterskiej, a także – nie
ma co ukrywać – politycznej nagromadziło się wiele kontrowersji nie tylko wśród parafian. Ks. Czachor znany
jest ze swoich płomiennych, patriotycznych homilii związanych z ważnymi datami w historii Polski. Mimo
emerytury, jest wciąż człowiekiem
aktywnym.
– Myślę, że nie marnuję czasu na
emeryturze – mówi ks. Stanisław
Czachor . – Mam teraz więcej czasu na modlitwę, na lekturę, na rozwijanie swojej duchowości. Sporo
czasu poświęcam na czytanie gazet kościelnych i świeckich, ale też
na pracę w konfesjonale i głoszenia
homilii. W minionych latach prowadziłem rekolekcje wielkopostne
m.in. w Grybowie, Nowym Wiśniczu, Woli Pogórskiej, Trzetrzewinie
i w Nowym Sączu w parafii świętej Heleny. Bardzo lubię codzienne
kontakty z ludźmi i przyznam szczerze, że przez te 42 lata pracy w Nowym Sączu codziennie spotykam się
z wyrazami życzliwości, jakiej nie
zaznałem nigdzie indziej.
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Polska trzech prędkości
Janosik zabierał bogatym, aby dać biednym. Obecnie państwowy Janosik będzie zabierał biednym, aby dać bogatym. Na to zgody nie
ma. Nie zgadzamy się, aby ośrodki o mniejszym znaczeniu finansowały rozwój metropolii - piszą Urszula Duda z Nowego Sącza oraz
Joanna Duda-Gwiazda, żona Andrzeja Gwiazdy, z Gdańska J STR. 3

Czerwiński wystartuje
bez koszulki lidera

J STR. 7

8 Lekarzy internistów
f
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne
(chorób ukïadu krÈĝenia, aka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne
ibwizyty domowe

Bałuszyński w Manchesterze!

KARIERA. Sądecki SPLOT dał mu
przepustkę do świata mediów.
Najpierw jednak sam odwiedził
kilka kontynentów. Uczył się
przez rok w USA, później był
nauczycielem angielskiego
w Afryce. Teraz Bartosz Kurek
z Tymbarku jest prezenterem
i dziennikarzem Polsat News.
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OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
¥WIADCZENIA WbZAKRESIE POZ
(PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)
8 Lekarzy internistów
f
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne
(chorób ukïadu krÈĝenia, aka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne
ibwizyty domowe

Prowadzimy równieĝ
PoradniÚ Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓPRACY.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej
f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
f
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna
f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
f
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna
f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równieĝ
PoradniÚ Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓPRACY.

Rozbity gang narkotykowy
Z P O L I C J I . Dziewięciu osobom z Nowego Sącza, zatrzymanym podczas wspólnej akcji policjantów Centralnego Biura Śledczego oraz
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, prokuratura postawiła zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się
produkcją i rozprowadzaniem narkotyków.
J STR. 4

Kiedyś pełzały, teraz chodzą
S P R AW Y I L U D Z I E . Olga i Patrycja Nieć, piętnastoletnie bliźniaczki z osiedla Helena, są po wylewie dokomorowym, któremu uległy podczas porodu. Dziewczynki nie chodziły, właściwie „pełzały”. Teraz poruszają się w
miarę samodzielnie, używają jedynie lasek. Po czasach, kiedy musiały całe
tygodnie spędzać w gipsie, pozostało tylko wspomnienie.
J STR. 6

Pomnik-kłopot w centrum miasta
WA Ż N Y P R O B L E M . Co zrobić z sądeckiem pomnikiem Chwały Armii Radzieckiej? Gdyby akcja tych wydarzeń rozgrywała się np. w stanie wojennym
sprawa byłaby prosta. Jakiś młody bojowiec solidarnościowego podziemia
zakradłby się tam nocą i zamalował głoskę „ch”.
J STR. 12

Zaplanuj z nami tydzień
– karnet nie tylko kulturalny

J STR. 13

Co się stało w sobotę na Wembley?
Wyjaśnia to w swoim felietonie o. Fabian Błaszkiewicz SJ

J STR. 11.

Z okazji Dnia Dziecka DTS wraz ze szkołą pływania Tomasza Baliczka, rozdaje
bezpłatne zaproszenia dla dzieci, na pięć lekcji pływania. Aby je zdobyć,
wystarczy w piątek po godz. 14 zadzwonić pod nr 606 454 948.
Uwaga - liczy się kolejność zgłoszeń!
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8 Lekarzy internistów
f
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne
(chorób ukïadu krÈĝenia, aka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne
ibwizyty domowe

PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej
f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
f
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna
f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
f
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna
f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Wielką pasją księdza prałata są też
podróże. Jako emeryt podróżował
po USA, Grecji i Turcji szlakiem św.
Pawła z Tarsu, zwiedził Ziemię Świętą
i był też kilka razy w Rzymie. Ksiądz
prałat lubi podkreślać swojej pochodzenie społeczne, które dało mu
podstawy do działalności publicznej
w dorosłym życiu.
– Pochodzę z rodziny kmiecej,
a tym kmiecie różnili się od szlachty, czy chłopów, że moi przodkowie byli wolnymi ludźmi i za zasługi otrzymali sporo ziemi z nadania

K

L

A

M

Prowadzimy równieĝ
PoradniÚ Medycyny Pracy.

udało się nam zrobić – mówi były
proboszcz. – Najbardziej mnie cieszy remont kościoła, utworzenie Caritas Diecezjalnej, remont kościółka
na starym cmentarzu. Teraz moją
największą troską jest umrzeć pobożnie, zbawić duszę i dostać się do

Dobra Twarz Sądecczyzny

J Str. 4

Plagiat czy nieporozumienie?
WA Ż N Y T E M AT. Czy Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki popełniła plagiat, przygotowując projekt SPIN we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim? O tym ma rozstrzygnąć prokuratura powiadomiona przez UM. Stanowisko FREN (STR. 3) i rozmowa z jej byłym
J STR.
prezesem Krzysztofem Pawłowskim.

6

Zioła wymagają celebry
STYL ŻYCIA. Elżbieta Zając-Zbrożek, artystka-rzeźbiarka z Szyku,
wie o ziołach prawie wszystko i opowiada o tym Czytelnikom DTS.
J STR. 7

Dobrze mi z tym, co mam
G O Ś C I N N Y N OW Y S ĄC Z . Dlaczego obcokrajowy chcą żyć w naszym
mieście? Opowiada o tym nasz nowy cykl, w którym Belg Bruno Vastmans mówi m.in. o tym, jak zakochał się w sądeczance.
J STR. 8

Z córką na zgrupowaniu
KO B I E TA I S P O R T. Dlaczego Beata Małek–Leśnik nie chciała się dać
bić po głowie za 400 zł miesięcznie? Wywiad z sądecką bokserką.
J STR. 14

Karnet nie tylko kulturalny
Na koniec tygodnia

J STR. 2
E

J

STR. 12

J

STR. 16

A
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8 Lekarzy internistów
f
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne
(chorób ukïadu krÈĝenia, aka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne
ibwizyty domowe

ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓPRACY.

Emerytury nie marnuję
królewskiego – wyjaśnia. – Nie pracowali u kogoś, ale dla siebie, płacąc podatki. Ojciec mój Józef był
rzemieślnikiem, rolnikiem, przyjacielem przywódcy chłopskiego
Wincentego Witosa. Za działalność
polityczną trafił wraz z nim do obozu w Berezie Kartuskiej. W 1932 r.
wspólnie ze znajomymi założył mleczarnię w Szczurowej, w której też
później pracował.
Ksiądz Czachor urodził się 80 lat
temu w Niedzieliskach. Po zdaniu
matury w 1949 r., idąc za głosem
Boga podjął naukę w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 24 lat. Jego
pierwszą placówką była parafia w Borzęcinie. Do Nowego Sącza przyjechał
w styczniu 1969 r. po 11 latach pracy w parafii św. Jadwigi w Dębicy.
W Nowym Sączu objął funkcję rektora w kaplicy szkolnej pod wezwaniem
św. Kazimierza, który był filią parafii
św. Małgorzaty. Jego staraniem ówczesny biskup tarnowski Jerzy Albewicz w 1977 r. powołał do życia samodzielną parafię św. Kazimierza.
– Przyznam nieskromnie, że
wspólnie z moimi parafianami sporo

DT S PAT R O N U J E .
– Strongman to drogi
sport – mówi Tomasz
Zaczyk z Frycowej.
Miesięcznie wydaje
na jedzenie 5–6 tys.
zł. Dziennie pochłania 5–10 tys. kalorii.
10 lat temu rozpoczął
treningi na siłowni,
trzy lata temu tradycyjne ciężary zamienił
na 160–kilogramowe
walizki, 400–kg yoki,
430–kg zegary i…
18–tonowe ciężarówki. Od roku startuje
w zawodach strongmanów. W sobotę (11
czerwca) o godz. 16
będzie go można zobaczyć wśród sław tej
dyscypliny podczas
zawodów na stadionie
w Nawojowej.
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Pierś kurczaka na śniadanie
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PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
f
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna
f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

J Str. 7

Podaruj dziecku lekcję pływania

J Kiedy ten numer DTS trafi do Państwa rąk, siatkarki Muszynianki Fakro mogą być już Mistrzyniami Polski. Sport nie tylko
dla kibiców. J STR. 15.
E

J UBILEUSZ. Spółdzielnia
Pracy „Muszynianka” świętuje właśnie swoje 60-lecie.
Historia tego, co wydarzyło
się w zakładzie w ostatnich
latach, to świetny materiał
na opowieść, jak ze spółdzielni jakich wiele działało
w każdej gminie, stać się liderem zbierającym najważniejsze nagrody w Polsce. Na
zdjęciu prezes Maria Janas.
J

Dobra Twarz Sądecczyzny

J STR. 8

Siatkarki o złoto

Były piłkarz Odry Wodzisław, Kolejarza Stróże, a ostatnio grający
trener Grybovii Arkadiusz Bałuszyński przeniósł się do Manchesteru. Podpisał tam roczny kontrakt, z możliwością przedłużenia.
J STR. 15

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
f
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna
f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna

Konflikty w krynickim szpitalu
J Alicja Jarosińska w piątek o godz. 9 została odwołana z funkcji dyrektora szpitala w Krynicy–Zdroju, a o godz. 10 nominację na to stanowisko odebrał Sławomir Kmak. – Powodem odwołania pani Jarosińskiej są
między innymi jej konflikty z personelem krynickiego szpitala – mówi
starosta Jan Golonka. J STR. 4

Karnet nie tylko kulturalny

R

PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej
f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

J Goście i pracownicy ryterskiej firmy Al–Plast świętowali w sobotę 15–lecie. Jedną z atrakcji miał być spływ Popradem. I był, choć
niektórzy z uczestników zapamiętają go jako ekstremalną przygodę. Tylko dwie z sześciu wynajętych tratw dopłynęły bez przeszkód
do brzegu. Pasażerowie tej, która miała najmniej szczęścia, dotarli do
brzegu… na piechotę. J STR. 3

J Juwenalia, Festiwal Młodych Talentów, Konkurs o „Pióro Splotu”, festyny, koncerty, imprezy – dużo się działo i dziać będzie. Przeczytaj
nasz przewodnik po ważnych wydarzeniach. J STR. 14
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Dziennikarz
to zawodowy
dyletant

Titanic dryfujący na Popradzie

Studentka na liście

Zespół IRA zostawił nam… sporo damskiej bielizny. Kiedy rano, po
koncercie przyszliśmy sprzątać scenę było tam pełno biustonoszy.
Koncert przyciągnął blisko cztery tysiące osób. Daliśmy ogłoszenie,
że staniki są do odebrania, ale nikt się nie zgłosił. A niektóre były
naprawdę ładne, czerwone, koronkowe…
Rozmowa z Marceliną Korzeń
J STR. 8

GAZETA BEZPŁATNA
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J STR. 3

J Str. 5

J Studiuję zarządzanie, a przecież polityka to sztuka dobrego zarządzania. Sejm jest jak firma, jeżeli wszystkie działy współpracują ze
sobą, będzie się rozwijać. Rozmowa z KINGĄ JANOWSKĄ, najmłodszą
kandydatką PO do Sejmu. J STR. 6

FOT. ARCHIWUM

PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej

f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

Z zawodu jest operatorem
ﬁlmowym, ale jego największą
ambicją jest bycie reżyserem
ﬁlmów fabularnych. Sądeczanin,
Michał Węgrzyn, po udanym
debiucie w 2003 r. jako autor
dokumentu, zabiera się za pracę
nad miłosnym thrillerem „Nie
myśl o tym”.

A
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8 Lekarzy internistów
f
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne (chorób ukïadu krÈĝenia,
raka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne ibwizyty domowe

Film – mój punkt widzenia

W miniony czwartek dwie godziny po tym, kiedy papierowa wersja
DTS trafiła do Czytelników (wersja elektroniczna trafia kilka godzin wcześniej), w naszej redakcji zadzwonił telefon. Dział kadr firmy Fakro pytał o kontakt z Brazylijką Sheilą, której historię opisała
na naszych łamach Jolanta Bugajska.
J STR. 3

Juwenalia czas zacząć

FOT. ARCHIWUM

J STR. 15
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Dobra Twarz Sądecczyzny

JAK KOPCIUSZEK STAŁ SIĘ TYGRYSEM

P O M Y S Ł . Leszek Mazan proponuje,
by Miasteczko Galicyjskie przemianować
na Pipidówkę. Znany dziennikarz i szwejkolog
rodem z Nowego Sącza twierdzi, że problem
słabej frekwencji tkwi w nazwie tego miejsca.
Proponuje więc ochrzcić miasteczko Pipidówką. Mazan jest gotów również zostać
jej burmistrzem.

J STR. 12–13

Ogólnopolskie trzęsienie ziemi na listach wyborczych Platformy
Obywatelskiej, choć miało swoje epicentrum w Warszawie, dało się
odczuć również w Nowym Sączu. Tzw. wstrząsy wtórne spowodowały obsunięcie lidera sądeckiej PO Andrzeja Czerwińskiego na drugie miejsce. To pierwszy w historii jego dwudziestoletniej kariery
politycznej przypadek, kiedy nie otwiera wyborczej listy jako jej lider. Co to może oznaczać?
J STR. 9

SPORT

Drozdowicz nie dla Sandecji
Jeden z najlepszych napastników I ligi Emil Drozdowicz (GKP Gorzów Wielkopolski) wbrew spekulacjom i doniesieniom medialnym
nie będzie zawodnikiem Sandecji. Sezon wkracza w decydującą fazę,
a sądeczanie już myślą o wzmocnieniach w przyszłych rozgrywkach.

Latanie na ostrzu brzytwy

GAZETA BEZPŁATNA

Nr 20 (33), 26 maja 2011

Uśmiech Brazylijki

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

MAZAN BURMISTRZEM
PIPIDÓWKI!

Kto jest na tym zdjęciu?
Nie poznajecie jednej
z najpopularniejszych polskich
aktorek – Katarzyny Zielińskiej?
Nic nie szkodzi! Posła Arkadiusza
Mularczyka w śpioszkach,
Andrzeja Czerwińskiego idącego
do pierwszej komunii świętej
i profesora Bogusława Kołcza
z burzą blond loków też nie
poznacie. No, ale przecież każdy
z nas był kiedyś dzieckiem!

J STR. 2

MEDIA

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

Każdy był kiedyś dzieckiem
www.dts24.pl

www.dts24.pl

www.dts24.pl
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L U D Z I E . Sheila przyjechała
do Polski pięć lat temu.
Dla miłości porzuciła Brazylię
i zamieszkała w kraju, gdzie zimy
są piękne, ale tylko oglądane
przez okno. Było trudno.
Nie znała języka, czuła się obco,
a i teraz twierdzi, że nigdy tak
naprawdę nie będzie tu „swoją”.

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

FLOREK
ZAŚPIEWA
W OPOLU

NIE MOGĘ PŁAKAĆ
W SWOIM JĘZYKU

www.dts24.pl

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ
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PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej
f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
f
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna
f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
f
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna
f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równieĝ
PoradniÚ Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓPRACY.

Nieba wraz ze wszystkimi moimi parafianami. Nie byłbym sobą, gdybym
nie podkreślił, że bardzo mnie niepokoi obraz współczesnego świata i walka ze wszystkim, co tchnie
chrześcijaństwem. Również wielką
troską mojego serca jest dobro ojczyzny, którą prawdziwie kocham.
Nieraz sobie zadaję pytanie, czy moja
Polska zmierza w dobrym kierunku?
(SOK)

Klub Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu zaprasza do udziału w XXV Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej, który przebiegać będzie pod hasłem: Misyjność Kościoła.
3 października, godz. 18, kościół św. Kazimierza – msza św. inauguracyjna
pod przewodnictwem ks. bpa Wiktora Skworca.
4 października, godz. 18, Miejski Ośrodek Kultury – wykład Jana Pospieszalskiego: „Misja mediów i ludzi kultury” oraz projekcja filmów „Krzyż” i „Lista pasażerów”.
5 października, godz. 18, sala katechetyczna, ul. Sygańskiego 3 – wykład
Piotra Naimskiego: „Chrześcijaństwo warunkiem istnienia Europy”.
6 października, godz. 18, Galeria Marii Ritter Rynek 3 – Wernisaż wystawy
poplenerowej „Boży Posłańcy Starego Przymierza” oraz wykład ks. prof. Józefa Mareckiego „Osobowości kościoła sądeckiego”.
7 października, godz. 17, Miejskie Ośrodek Kultury – wykład Jana Budziaszka
„Wypełnianie misji Kościoła przez świeckich”.
8 października, godz. 16.30, Dom Gotycki ul. Lwowska 3 – ks. dr Jan Piotrowski – „Misje w nauczaniu Jana Pawła II i udział diecezji tarnowskiej
w dziele misyjnym Kościoła”, a o 18.30 w bazylice św. Małgorzaty msza św.
na zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
16 października, godz. 18.30, Miejski Ośrodek Kultury – „Brat naszego Boga”
Karola Wojtyły – Scena Moliere w Krakowie, reż. Artur Dziurman.

A

LOKATA „podwójna krótka”
z dzienną kapitalizacją
w okresie od 01.09.2011 r – 31.12.2011 r

KAŻDY DZIEŃ ZARABIA DLA CIEBIE!
„LOKATA Z DZIENNĄ KAPITALIZACJĄ” to jednodniowa, samoodnawialna lokata przeznaczona dla tych, którzy chcą odnosić szybkie
i duże korzyści. Dzięki dziennej kapitalizacji, z każdym dniem powiększasz swoje zyski.

Strategia skutecznego zarabiania:
• zarabiasz więcej, bo od zysku z lokaty nie płacisz podatku
• lokata jednodniowa, odnawialna
• codzienne naliczanie odsetek
• oprocentowanie jest stałe
• waluta: PLN
• oprocentowanie na lokacie 3–miesięcznej – 4,12 % to jak 5,09 %
(w skali roku) na tradycyjnej lokacie, kwota lokaty od 500 do 20.000 zł

• oprocentowanie na lokacie 6–miesięcznej – 4,96 % to jak 6,12 %
(w skali roku) na tradycyjnej lokacie, kwota lokaty od 500 do 18.000 zł

• w przypadku likwidacji lokaty – gotówka w tym samym dniu
• nasza oferta jest rzetelna, umowa jasno zdeﬁniowana bez gwiazdek
Środki zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny do wysokości 100.000 euro.

Zapraszamy na naszą stronę www.bspodegrodzie.pl
PLACÓWKI: Podegrodzie tel. 4477710, 4477720, 4477722,
Brzezna tel. 4458567, Olszana Tel. 4490270

DTS nr 50

Chyba muszę zwolnić!
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Dobra Twarz Sądecczyzny

J Str. 4

K U LT U R A . - Takiego festiwalu w Starym Sączu jeszcze nie było – zapowiada dr Andrzej Citak, dyrektor artystyczny Starosądeckiego
J STR. 5
Festiwalu Muzyki Dawnej. DTS patronuje tej imprezie.

Charles Merrill, syn założyciela Merrill Lynch –
jednej z najpotężniejszych
instytucji ﬁnansowych
świata, obracającej aktywami w wysokości 2,2
biliona dolarów, mieszka
sobie skromnie w jednym
z bloków na sądeckim
osiedlu Milenium. Jako
żołnierz, podczas II wojny
światowej, nie nacisnął
spustu karabinu. Dziś
ma 91 lat i współpracuje
z Małopolskim Towarzystwem Oświatowym
w Nowym Sączu. Specjalnie dla Czytelników
DTS opowiada niezwykłą
historię swojego życia.

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

KO M E N TA R Z . Jarosław Rola dałby się pokroić za uczciwość Krzysztofa Pawłowskiego. W swoim felietonie przekonuje, dlaczego nie
wierzy, iż rektor mógł mieć coś wspólnego z głośnym ostatnio plagiatem i zastanawia się, dlaczego nikt z sądeckich autorytetów nie
J STR. 17
zabrał głosu w tej sprawie.
G O Ś C I N N Y N OW Y S ĄC Z . Dlaczego Szilàgyi Andrea zdecydowała się
zostać szefową kuchni węgierskiej restauracji „Poczekalnia”, która
otwiera się w naszym mieście? Nie tylko o tym rozmawia z nią – po
J STR. 17
węgiersku – Piotr Grześków.

J STR. 12
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S P O R T. Sandecja i Kolejarz zakończyły rozgrywki w I lidze, a Jacek
Bugajski wziął pod lupę ich dokonania w minionym sezonie. Lektura obowiązkowa nie tylko dla kibiców.
J STR. 18-19
DTS patronuje VIII Spotkaniu Integracyjnemu Przewoźników Międzynarodowych zrzeszonych w Sądeckiej Izbie Gospodarczej
J STR. 9-12
Karnet nie tylko kulturalny na najbliższe dwa tygodnie

Rozmowa z CHARLESEM
MERRILLEM w naszym cyklu
„Gościnny Nowy Sącz” J STR. 6

J STR. 16
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8 Lekarzy internistów
f
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne
(chorób ukïadu krÈĝenia, aka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne
ibwizyty domowe

PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej
f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
f
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna
f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
f
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna
f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równieĝ
PoradniÚ Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓPRACY.

Dobra Twarz Sądecczyzny

J Str. 7

JOGA NA

Samba na poddaszu
28-letnia Sheila będzie prawdopodobnie pierwszą Brazylijką pracującą w Nowym Sączu. Jutro zaczyna pracę w firmie Fakro. A
wszystko dzięki tekstowi w DTS.
J STR. 2

TRAWIE

Tak się promuje region
Radni powiatowi uchwalają rezolucję mającą wspierać sądecką turystykę, a właśnie zaczęły się już drugie wakacje z rzędu, kiedy na
głównej linii kolejowej do Nowego Sącza nie kursują pociągi.
J STR. 2

Rzeczywistość to fikcja
Jak nawet największe porażki można przekuć w sukces, jak być dobrym szefem, rozwijać swoje zdolności, zarabiać pieniądze, zachowując przy tym honor oraz nauki Kościoła? Drogę wskazuje o. Fabian Błaszkiewicz w swoim audiobooku Jestem legendą – lekcje
świętego Józefa „egipskiego”.
J STR. 5

Bożena Damasiewicz, dyrektor Fundacji „Pomyśl
o przyszłości” oraz Grzegorz Jeż – przewodniczący Społecznego Komitetu
Wspierania Projektu „Siedem Dolin” wystosowali
list otwarty do wicepremiera Waldemara Pawlaka
z prośbą o pomoc w usunięciu barier blokujących
możliwość utworzenia
2 tysięcy nowych miejsc
pracy na Sądecczyźnie.

GAZETA
BEZPŁATNA

J STR. 9

DTS PATRONUJ E. - Regularna praktyka jogi pomaga mi zrelaksować umysł
i ciało, nabrać dystansu
do codziennych stresów
- przekonuje Kinga Pawłowska i zaprasza wszystkich na bezpłatne zajęcia
w ramach ogólnopolskiego
projektu „Joga w parku”.
Pierwsze odbędą się w sobotę 16 lipca o godz. 11.
pod sądeckim zamkiem.
J STR. 2

Dobra Twarz Sądecczyzny

J Str. 4

Liderzy do pracy!
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Wielka przebudowa

Sądecki rynek i dworzec PKP
będą niebawem remontowane? To na razie plan.
J STR. 4

Znikający
papier toaletowy

MAKALU

w stylu sportowym

W sobotę i niedzielę imieniny Nowego
Sącza. Sprawdź szczegóły
J STR. 13 i 16
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W naszym cyklu wywiadów
Gościnny Nowy Sącz, rozmowa z niemieckim przedsiębiorcą Jürgenem Klattem.
J STR. 8

Aby żyło się lepiej

Czwarta lekcja wakacyjnej
szkoły dla rodziców Haliny
Czerwińskiej.
J STR. 13

MAMA PÓŁ TYSIĄCA DZIECI

A
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8 Lekarzy internistów
f
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne
(chorób ukïadu krÈĝenia, aka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne
ibwizyty domowe

PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej
f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
f
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna
f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna

Przygodę z żeglarstwem rozpoczął na Jeziorze Rożnowskim. Pierwszy rejs morski, po Bałtyku, odbył
na "Dunajcu", jachcie Nowosądeckiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego z kpt. Długoszem. – Dalej poszło z górki: Szkoła pod Żaglami, studia na gdyńskiej
Wyższej Szkole Morskiej, rejs z Osaki do Bremerhaven na "Darze Młodzieży" – opowiada sądeczanin
Piotr Rasiński, który dziś pracuje na pływających
platformach wiertniczych.
J STR. 5

Czy były wójt Tymbarku
nielegalnie doprowadzał
wodę do domu i szklarni?
J STR. 2

P A S J A . Krynicki
alpinista Jacek
Groń wyruszy
20 sierpnia
w Himalaje
zdobywać Makalu
– ośmiotysięcznik,
na którym stanęło
dotychczas tylko
siedmiu Polaków.
J STR. 4

Trzecia lekcja wakacyjnej szkoły dla rodziców Haliny Czerwińskiej
J STR. 6

Kręci się transferowa karuzela piłkarska
J STR. 15

- Ofiarowujemy sądeczanom nasz intelekt, czas i wiedzę naszych
członków. Nie bierzemy dotacji. Dzięki temu czujemy się wolni i nie
uwikłani w zależności - przekonuje Mieczysław Dziadowicz prezes
„Sądeckiego Dialogu” z okazji 10-lecia stowarzyszenia.
J STR. 9

GAZETA
BEZPŁATNA

Nr 27 (40), 21 lipca 2011

J STR. 3

Sądeczanka Barbara Kler podpisała
kontrakt z operą w Kilonii, gdzie będzie
pracować jako chórmistrz i kapelmistrz.
J STR. 3

Na własnej skórze przekonał się, że
czarna magia istnieje. Otarł się o śmierć
z rąk członków kartelu narkotykowego.
Historia misjonarza ks. Henryka Chlipały
J STR. 8

Obudzić sądeczan
do twórczego myślenia

Przed rekinem
nie ma sensu
uciekać

Ale rura!

Były przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki został w niedzielę potrójnym dziadkiem.
J STR. 2

Niemal wszystkie ﬁrmy mają problemy
J STR. 7
z płynnością ﬁnansową.

- Wiele zależy od operatywności i przebojowości lokalnych liderów.
To już nie są te czasy, kiedy władza centralna o wszystkim decyduje
- prof. Bogdan Ney, przekonuje nas, byśmy się nie przejmowali, iż
Nowy Sącz został zaklasyfikowany do III ligi miast.
J STR. 8
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GAZETA BEZPŁATNA

Nr 25 (38), 7 lipca 2011

W Bułgarii walczyła o wywiezienie
z domu dziecka polskiej dziewczynki i zmagała się z uwolnieniem niesfornych turystów. Potem
była placówka w Kanadzie, a teraz
w Tallinie. O pracy konsula opowiada DTS sądeczanka Monika
Zuchniak-Pazdan.

Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 6

List do
premiera

Nr 26 (39), 14 lipca 2011

Nigdy nie
nacisnąłem
spustu karabinu

WA Ż N Y T E M AT. - Nie jestem mściwy – przekonuje Grzegorz Barnaś,
dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. Zarzuty, jakie stawiała mu część grona pedagogicznego, nazywa insynuacjami.
J STR. 5

- Podobno kiedy o kimś mówią, że już umarł, to będzie długo żył. Z pewnością
jednak pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. Prawdą jest jednak, że
człowiek chodzi sobie po świecie i nie wie, co może mu się przydarzyć. Do jednego mogę się przyznać – dużo spraw wziąłem sobie na głowę. Chyba za dużo.
Oprócz własnej ﬁrmy, bardzo serio podszedłem do spraw Sandecji.
Rozmowa z ANDRZEJEM DANKIEM, prywatnym przedsiębiorcą, mistrzem piekarskim, prezesem Sandecji, podstarszym Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu

W październiku był główną twarzą okładki „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Dzisiaj piszą o nim wszystkie polskie media,
bo niedawno Jarosław Kaczyński mianował go szefem sztabu wyborczego Prawa
i Sprawiedliwości. Tomasz Poręba ze Stróż
chciał zostać wielkim piłkarzem. Teraz
jest coraz słynniejszym politykiem. J STR. 3
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Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 13

FOT. EWA RASIŃSKA

GAZETA BEZPŁATNA

E D U K AC JA . Od tego numeru DTS
zaczynamy letnie wykłady Wakacyjnej
Szkoły dla Rodziców. Poprowadzi je
Halina Czerwińska - edukator i pedagog w Zespole Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Ostoja” w Nowym
Sączu. Dziś pierwsza lekcja „Jak widzę
swoje dziecko”.
J Str. 8

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

DZIEŃ DOBRY
PANI KONSUL!

www.dts24.pl

Z pokorą podchodzi
do sukcesów

www.dts24.pl

www.dts24.pl

SŁUCHAJ DZIECKA,
ZAMIAST MÓWIĆ!

Nr 23 (36), 16 czerwca 2011
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PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
f
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna
f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

R

W dotychczasowych 18 edycjach Festiwalu
„Święto Dzieci Gór” wzięło udział 55 zespołów, ok. 8,5 tys. dzieci. Jak udaje się okiełznać taką gromadkę? O tym rozmawiamy
z koordynatorką imprezy Małgorzatą Kalarus.
J STR. 2,
czytaj też J STR. 13–15
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ZULUS I JEGO ŚWITA
PRZED SĄDEM

CIEPLEJSZY KLIMAT PODOBAM SIĘ
I NISKIE CENY
PUBLICZNOŚCI

Rozprowadzanie narkotyków, kradzieże,
pobicia, wymuszenia i pożyczanie pieniędzy
na wysoki procent - to zarzuty, jakie stawia
prokuratura członkom gangu „Zulusa”.
J STR. 3

W naszym cyklu wywiadów Gościnny Nowy Sącz,
rozmowa z Arne Bråthen
– norweskim emerytem.
J STR. 4

Klaudyna Krzysiowska z Brzeznej
zdobyła tytuł Miss
Małopolski.
J STR. 16

A

BIURO OBSUGI KLIENTA
33-300 Nowy SÇcz
ul.Tarnowska 120
tel./fax 18 449 10 60
18 547 10 10, 18 442 12 00
www.nova-ns.eu
pn.-pt. od 7.00 do 15.00

Prowadzimy równieĝ
PoradniÚ Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓPRACY.

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rektor z pielgrzymką do Santiago
L U D Z I E W P O D R Ó Ż Y. Rektor sądeckiej WSB–NLU nazajutrz po inauguracji nowego
roku akademickiego wyrusza do Hiszpanii. Nie jedzie
tam jednak w celach biznesowych, ale z pielgrzymką. Wraz z córką planują przejść
fragment słynnego szlaku św. Jakuba
do Santiago de Compostela.
– Inspiracja przyszła za sprawą Kingi – mówi Krzysztof Pawłowski. – Kiedy z jej strony padła propozycja czy raczej pytanie
o mój udział w pielgrzymce, moja
odpowiedź mogła być tylko jedna. Najbardziej się cieszę, że będę
miał moją córkę przez tydzień tylko dla siebie.
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Kinga wraz z ojcem planują przejść odcinek ok.
100 km, co zajmie im
– jak zakładają – sześć
dni. Do Santiago de
Compostela udają się
samolotem z przesiadką
w Barcelonie. W głąb szlaku dotrą autobusem.
Camino Santiago jest najstarszym
w Europie szlakiem pielgrzymkowym, którym pątnicy od ponad tysiąca lat udają się do grobu św. Jakuba Apostoła. Dziś szlak, którym
uczęszcza rocznie ponad 100 tys.
osób, można przebyć pieszo, rowerem lub konno, korzystając z noclegu w licznych po drodze schroniskach, na podstawie paszportu
pielgrzyma. Zgromadzone w nim na

trasie pieczątki upoważniają w Santiago do wystawienia specjalnego
certyfikatu przebycia Drogi. Cały
szlak – tzw. Droga Francuska – liczy
ponad 800 km i, aby pokonać ją pieszo, potrzeba ponad 30 dni.
– My musimy zadowolić się pokonaniem niewiele ponad 100 km
– mówi Pawłowski. – O intencji pielgrzymki mojej córki mówił publicznie nie będę, ale stwierdziłem, że jest
tak wzniosła, iż powinienem jej tam
towarzyszyć. Oczywiście to również przygoda. Idę mimo uciążliwego bólu nogi, który mój staw kolanowy kwalifikuje do wymiany.
Nie boję się jednak długiego marszu. Przez ostatni miesiąc trenowałem codziennie na piechotę i rowerem. Czuję się przygotowany. (SDC)

Kremlowskie Kuranty podczas koncertu, lider zespołu Ireneusz
Dańko w przysiadzie FOT. ARCHIWUM ZESPOŁU

Kremlowskie Kuranty
zagrają w Moskwie
L U D Z I E W P O D R Ó Ż Y. Dziś
w Moskwie w klubie Projekt O.G.I.
wystąpi zespół Kremlowskie Kuranty. Jaki to ma związek z Nowym
Sączem? Liderem i gitarzystą zespołu jest dziennikarz, szef sądeckiego oddziału „Gazety Krakowskiej” Ireneusz Dańko.
Dla zespołu to wydarzenie niezwykłe, bowiem dzisiejszy koncert jest pierwszym zagranicznym
występem w 25–letniej historii
zespołu.
– Świetnie się złożyło, że
w roku jubileuszu możemy zagrać właśnie w Moskwie – cieszy się Ireneusz Dańko. – Byłem już kilka razy w klubie
Projekt, a niedawno ktoś wpadł
tam na pomysł, by zaprosić nas
z koncertem. To zobowiązuje,
bo klub należy do najlepszych
w Moskwie.
Nazwa zespołu to efekt wieloletnich zainteresowań jego lidera Rosją – jej kulturą i historią.
Dziś Dańko żartuje, iż Kremlowskie Kuranty wzięły się z modnego przed laty powiedzenia, że „jak
dzwonią na Kremlu, tak w Polsce
robią”. Teraz to właśnie polski zespół zagra rosyjskiej publiczności,
a muzycy mają nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić.
„W programie wybór naszych
piosenek z ostatniego ćwierćwiecza – rekomendują Kuranty
koncert na swojej stronie internetowej. – Nie zabraknie, rzecz
jasna, kawałka „Buria” – do wiersza Aleksandra Puszkina i melodii
słynnego, rosyjskiego walca „Na
wzgórzach Mandżurii”. Specjalnie na koncert przygotowaliśmy

po rosyjsku piosenkę „Tam ta da
dam”. Wybór nie jest przypadkowy, ostatnia zwrotka przywołuje
obraz tragicznie zmarłego rosyjskiego poety Włodzimierza Majakowskiego. Tekst przetłumaczyła z wielką gracją sądeczanka
Katarzyna Sikora. Z góry przepraszamy wszystkie słuchaczki
i słuchaczy za niedoskonałą wymowę wokalisty, ale nie da się
ukryć, że Irek urodził się w Polsce, a nie w Rosji czy na Ukrainie. Zawsze ciągnęło go jednak
na Wschód – w końcu nazwisko
Dańko zobowiązuje”.
Kremlowskie Kuranty powstały w 1996 r. w Jaśle. Swoją muzykę
charakteryzują jako efekt ewolucji od punkowych protest–songów po nowofalowe, przekorno–
obyczajowe piosenki. Kuranty nie
ścigały się z innymi kapelami, kto
zagra szybciej i ostrzej. O brzmieniu decydowały lekko przesterowane gitary i melodyjne, męsko–
żeńskie wokale.
„Rzadko spotykane na niezależnej scenie skrzypce sprawiły, że niektórzy zaczęli określać
muzykę Kurantów jako folk–
punk, inni zaś jako punkową poezję śpiewaną. Ostatnie miano
zawdzięczała również obyczajowo–społecznym tekstom Irka,
stroniącym od banału i natrętnej
agitacji” – czytamy na stronie KK.
Zespół ma w swoim dorobku
sześć płyt długogrających, a najbardziej znany utwór „Tam ta da
dam”, zdobył ogromną popularność dzięki radiowej „Trójce”
i wysokiemu miejscu, jakie zdobył na jej liście przebojów.
(DRUM)

DTS nr 50
www.sacz.in –}klikasz i wiesz!

J Str. 2

j Agresywny
pasażer
taksówki

GAZETA
BEZPŁATNA

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

GAZETA
BEZPŁATNA

J Str. 3

Nr 28 (41), 28 lipca 2011

j Zmarł Stefan
Półchłopek

www.sacz.in –}klikasz i wiesz!

POJECHANI
SĄDECZANIE
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j Brazylijska
moda nad
Dunajcem

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 2

Nr 29 (42), 4 sierpnia 2011

J Str. 4

j Nowa metoda
żebraków na
Jagiellońskiej
J Str. 3

GAZETA
BEZPŁATNA
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Czytaj też na: www.sacz.in

j Raport po
wielkiej burzy
J Str. 8–9

j Nasi felietoniści

CHŁOPIEC Z SĄCZA MISTRZEM USA

J Str. 10–11

Fotoreporter na zdjęciu
L U D Z I E . 40 lat temu opublikował swoje pierwsze zdjęcie w sądeckiej
prasie. W piątek będzie świętował jubileusz swojej pracy dziennikarskiej.
Na Sądecczyźnie zna wszystkich i wszyscy jego znają. I choć wydrukował
w „Gazecie Krakowskiej” dziesiątki tysięcy zdjęć, sam chyba nigdy nie był
bohaterem pierwszej strony. Dziś postanowiliśmy to zmienić. Stanisław
Śmierciak jest żywą legendą nie tylko sądeckiego dziennikarstwa.
To wyjątkowa okazja, by fotoreportera choć raz pokazać na zdjęciu.
J STR. 2

j Znowu zatonęła tratwa
spływu na Popradzie
J Str. 3

j Trener Sandecji
Mariusz Kuras
awans do
Ekstraklasy
ma zapisany
w kontrakcie
J Str. 15

j Anita znowu
z Rafałem
J Str. 16

j Jedni dopłacą krocie, inni
dostają zwrot za ciepło w GSM
J Str. 4
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NOWY SĄCZ

tel 18 443 79 80

A

BIURO OBSUGI KLIENTA

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

– To, że dziewczynki lubią bawić
się lalkami, jest dla mnie zrozumiałe, ale co kręci w lalkach dorosłego faceta?
– Od kilkunastu lat interesuję się Japonią, jej historią,
sztuką i kulturą. Siłą rzeczy
kiedyś musiałem natrafić na
dollfie. Lalki są jednym z elementów kultury Japonii. Dollfie to nie jest zwykła lalka.
Wykonana jest z wysoko gatunkowej żywicy poliuretanowej specjalnie oczyszczonej
i barwionej. Jej fizjonomia odzwierciedla fizjonomię człowieka. Jest łączona w tych
miejscach, gdzie człowiek ma
stawy, więc można ją układać
w różnych pozach. Każda robiona jest niejako na zamówienie. Teoretycznie nazwa dollfie jest zarezerwowana tylko
dla produktów japońskiej firmy Volks z siedzibą w Kyoto,
ale robią ją również inne firmy
w Japonii, Korei czy Chinach.
Najdroższe są edycje limitowane – kosztują nawet kilkanaście tysięcy złotych, ale producenci wypuszczają również
seryjnie lalki. Żeby je kupić,
trzeba jednak wcześniej złożyć zamówienie...

K

L

A

M

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

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

J Str. 13
R

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

- ORGANIZACJA WYCIECZEK I IMPREZ
INTEGRACYJNYCH

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)

- WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW
- SPRZEDAŻ BILETÓW AUTOKAROWYCH I LOTNICZYCH

Cena : 1.000zł/os
Termin : 18 – 23.09.2011 (na środę w Rzymie)
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

- WCZASY
- UBEZPIECZENIA NNW I KL

PEŁNA OFERTA NA www.wactur.com.pl

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ich cena waha się od 700 do kilkunastu tysięcy złotych. Do tego
trzeba dodać ceny peruk, oczu,
ubrań, profesjonalnego makijażu – dollfiarze dokupują im coraz bardziej wyszukane akcesoria. O rosnącej popularności lalek
dolffie w Polsce, rozmawiamy
z ich pasjonatem MACIEJEM NADOLSKIM z Nowego Sącza.

E

j Bartek Ostałowski: – Opuszczam
auto w 4 sekundy
J Str. 7

Wenecja - Padwa – Rzym - Monte Cassino - Asyż - San Marino

33-300 Nowy SÇcz
ul.Tarnowska 120
tel./fax 18 449 10 60
18 547 10 10, 18 442 12 00
www.nova-ns.eu
pn.-pt. od 7.00 do 15.00

R

J Str. 5

j Szpital buduje wielopoziomowy
parking
J Str. 5

A

B. U. T.

ul. Długosza 34
R

j Zulus na wolności
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NOWY SĄCZ

j Zbliża się Jesienny
Festiwal Teatralny
J Str. 3

ul. Długosza 34
tel 18 443 79 80

GRECJA - 10 dni (prom + autokar)

W NASZEJ OFERCIE:

- 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

Nr 32 (45), 25 sierpnia 2011

j Interwencje DTS
Ludziom pękają domy,
coś się buduje pod
ich oknami, a na ulicy
szaleją piraci drogowi
– tym zajmowali się
reporterzy DTS i portalu
sacz.in
J Str. 4-5

j Marcin Stasiak
i jego gitara
J Str. 9

j Skąd się wziął Onet
To w Nowym Sączu
narodził się pomysł na
pierwszy polski portal
internetowy
J Str. 8

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

FOT. CTV NEWS
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z Sandecją
J Str. 15

A

B. U. T.

FOT. KUBA TOPORKIEWICZ, SACZ.IN

R

E

K

L

sesji fotograficznych, kolekcjonerów rzeczy nietypowych,
czy zwyczajnie kolekcjonujących lalki, by potem trzymać
swoje kolekcje w oszklonych
gablotkach. Oczywiście stroje
na swoją lalkę można szyć samemu, jednakże tym, którym

A

M

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

ul. Długosza 34

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)
Wenecja - Padwa – Rzym - Monte Cassino - Asyż - San Marino

- SPRZEDAŻ BILETÓW AUTOKAROWYCH I LOTNICZYCH

Cena : 1.000zł/os
Termin : 18 – 23.09.2011 (na środę w Rzymie)
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

- UBEZPIECZENIA NNW I KL

- 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

brak umiejętności krawieckich, czasu czy chęci, kupują dollfowe ubranka w sklepach firm dollfowych, a nawet
od projektantów, którzy wyspecjalizowali się w szyciu dla
nich ubrań. Naszej lalce można również dokupić przeróżne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM „ Sp.z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 2 tel.18 443-66-90,443-66-94

Szczycimy się certyﬁkatem ISO 9001: 2008 oraz wielkokrotnymi wyróżnieniami DIAMENTÓW FORBESA
Świadczenia w ramach umowy z NFZ w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Poniatowskiego 2
j lekarze specjaliści medycyny rodzinnej
j lekarze pediatrzy i interniści
j gabinety szczepień i zabiegowe
j nebulizacje
j naświetlanie lampą Zeptera
PORADNIE
- GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
- STOMATOLOGICZNA

akcesoria czy zwierzątka. Warto nadmienić, iż istnieje wiele
rodzajów dollfie i tak obok lalek
najbardziej zbliżonych do ludzi
mamy również elfy, roślinopodobne stworki czy nawet dollfie–zwierzątka (tzw. pet dolle).
– Czym jest dla Ciebie to hobby?
– Przestaje być to dla mnie
hobby, kiedy sam nie mogę nic
zrobić dla dollfie. Czystą przyjemnością jest projektować
i szyć im ubrania. Wykorzystuję je także do robienia zdjęć.
Fotografia sama w sobie jest
sztuką, a zrobienie zdjęć dollfie
tak, by nie wyglądała jak lalka,
to jeszcze większe wyzwanie.
Poza tym to wdzięczne modele,
bo zawsze mają dla mnie czas.
Niemniej nie często zamieszczam efekty swojej pracy na
stronach internetowych. Dollfie: Frędzel i Damian oraz mała
Myu, są przede wszystkim dla
mnie i jakoś nie lubię się z tym
afiszować. Przynajmniej w sieci, tym bardziej, że zapewne
znajdzie się wielu dużo lepszych ode mnie projektantów.
– Bierzesz udział w dollfmeetingach, udzielasz się na forum
dollfiarzy…
– Coraz mniej, właściwie
teraz w ogóle. Kiedy zapisywałem się na forum było nas
raptem z sześć osób. Obecnie Forum, jak dla mnie, jest
zbyt zatłoczone i nie do końca
odpowiada mi panująca tam
atmosfera. Co za tym idzie

OSTEOPOROZA

• BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:
KRÔGOSUP, BIODRO-SZYJKA
KOùCI UDOWEJ

- KARDIOLOGICZNA dla dzieci
- ENDOKRYNOLOGICZNA dla dzieci
PORADY komercyjne ul. Poniatowskiego 2
- LOGOPEDYCZNA
- PULMONOLOGIA dla dzieci, specjaliści, pulmonolodzy
dziecięcy
Ponadto wykonujemy badania USG pełny zakres – w tym badania ginekologiczne i kobiet w ciąży, kąta zeza,spirometrii,
testy alergologiczne, próby wysiłkowe, holtery EKG i ciśnieniowe, ECHO serca, Doppler tętniczy i żylny.

nie śledzę na bieżąco wszystkich odbywających się dollfmeetów. Podchodzę do tego
z przymrużeniem oka, dlatego między innymi udaje mi
się zrealizować ciekawe projekty. Nie izoluję się jednak ze
swoimi lalkami i zależy mi na
pokazaniu odmienności kultury krajów azjatyckich i naszej, a dollfie są do tego wręcz
stworzone. Organizuję więc
od kilku lat z grupą dollfiarzy
wystawy lalek dollfie, ostatnia taka w Małopolsce miała
miejsce na IX Festiwalu Kultury Japońskiej „Magnificon
IX” w Krakowie w kwietniu
tego roku.
– Gdybyś musiał, pozbyłbyś się
swoich chłopców?
– Dla mnie ważniejsze od
lalek jest realne życie, więc
pewnie tak. Nie byłoby problemu ze znalezieniem kupców. Dollfie to pewna lokata kapitału.
– Nadałeś im imiona i mówisz, że
nic dla Ciebie nie znaczą?
– Prócz imienia nie mają
w sobie wiele ludzkiego. Jestem do nich przywiązany,
niemniej to tylko rzeczy, owszem na pewno ładne i nietypowe, ale jednak rzeczy. Bliżej
im np. do stołu niż człowieka.
Jednak niektórzy powariowali
na ich punkcie i to jest dla mnie
przerażające. Tym bardziej, że
wypacza nieco w oczach ludzi nie mających z dollfie wiele
wspólnego to wspaniałe hobby, w którym każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

DIAGNOSTYKA:

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• USG,
– tarczyca, jama brzuszna,
sutek, stawy, jĝdra,
Ūlinianki, wĸzŕy chŕonne
• USG naczyŘ
– COLLOR DOPPLER
• HOLTER EKG
• EKG
• KTG
• CYTOLOGIA
• PERYMETR – badanie
pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

• Okulistyka m.in.
ZAÆMA, gradówka,
skrzydlik, plastyka powieki,
kĸpki, sondowanie
i}pŕukanie kanalików ŕzowych

NZOZ „OSTEODEX”
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy
i Chorób Kostno-Stawowych
ul. Grunwaldzka 62, 33-300 NOWY SßCZ
tel. 18 547-51-62, fax 18 547-51-63
osteodex@op. pl, www.osteodex.pl

PORADNIE specjalistyczne w ramach umowy z NFZ
ul. Żółkiewskiego 10 tel.18 444-44-36 i 37
- ALERGOLOGICZNA
- KARDIOLOGICZNA dla dorosłych i dzieci
- NEUROLOGICZNA dla dorosłych i dzieci
- OKULISTYCZNA dla dorosłych i dzieci
- LECZENIA ZEZA
PORADY TYLKO KOMERCYJNE ul. Żółkiewskiego 10
- PULMONOLOGIA dla dorosłych
- ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Proponujemy korzystanie z naszych usług zarówno w ramach NFZ i komercyjnych

A

Chorób Metabolicznych
Endokrynologiczna
Osteoporozy
Chorób wewnĸtrznych
Kardiologiczna
Okulistyczna
Ginekologiczno-Poŕoƅnicza
Laryngologiczna
Neurologiczna
Reumatologiczna
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Chirurgii Naczyniowej
Medycyny Pracy

j Muzungu, daj mi
cukierka
Iwona Macałka jeździ
po świecie, pracuje
z dziećmi, a potem
pisze dla nich książki
J Str. 7

A

W NASZEJ OFERCIE: BILETY, WCZASY, WYCIECZKI, WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW

NOWY SĄCZ

tel 18 443 79 80

KATASTROFA SAMOLOTU W ŁOSOSINIE
Dwie osoby zginęły w katastroﬁe awionetki uczestniczącej w pikniku lotniczym
w Łososinie Dolnej. Tego samego dnia w Krakowie w wypadku lotniczym
zginęły cztery osoby. Więcej o wypadku oraz rozmowa o modzie na latanie
J Str. 3
z prezesem Aeroklubu Podhalańskiego Andrzejem Saratą.

j Co się dzieje

Lalki zawsze mają dla mnie czas
– W Polsce są sklepy z lalkami
dolffie?
– Jeden – reprezentujący
w Polsce chińską firmę DollZone – VilemoArt, sprzedający dollfie przez internet.
– Co skłoniło Cię do ich zakupu?
– Nie ukrywam, że lubię
rzeczy ładne. Dolffie dla jednych jest właśnie czymś ładnym do kolekcjonowania, inni
liczbą lalek chcą podkreślić
swój status społeczny, jeszcze
inni wykorzystują ją do swoich projektów: tworzą sagi na
ich temat, robią zdjęcia, projektują i szyją ubrania. To idealne modele.
– Dla jeszcze innych stały się
całym światem. Lalki muszą mieć piękne ubrania, nawet makijaże. Budzisz się rano
i myślisz, jak uczesać swoje lalki, jak je ubrać?
– Nie dajmy się zwariować.
Choć wielu niestety tak traktuje dollfie. Lepiej niż ludzi. Swoista moda na lalki dollfie opanowała naprawdę wielu ludzi
na świecie i Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Dollfie interesują się osoby w różnym wieku
i różnym statusie społecznym.
I tak obok ludzi zbierających
na jedną lalkę latami mamy np.
niezamężne panie czy mężatki nie mające na co wydawać
pieniędzy i w ten sposób leczące może jakieś swoje kompleksy, fotografów potrzebujących ciekawych modeli do

j Prześwietlają radnego
Czy sądecki radny
miejski Józef Hojnor
po raz drugi straci
mandat?
Więcej na:
J www.sacz.in

j Felietony
J Str. 10-11

- WCZASY

PEŁNA OFERTA NA www.wactur.com.pl

j Wyborcza wizyta
Prezes PiS Jarosław
Kaczyński we wrześniu
odwiedzi Sądecczyznę.
Więcej na:
J www.sacz.in

j Z dworem jak
z miłością
J Str. 8

R

Termin : 10 – 19.09.2011

Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 6

GAZETA
BEZPŁATNA

j Motocyklista
zginął
w Kąclowej
J Str. 6
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j Stań się swoim
psem
J Str. 7
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j Krzysztof Golonka
mistrzem
świata
J Str. 3

GAZETA
BEZPŁATNA

j Dlaczego
Andrea
Annunziata
wybrał Nowy
Sącz
J Str. 6

A

B. U. T.
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Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 7

j Sas, nie Oleksy
liderem
sądeckiej
listy SLD
J Str. 3

J Str. 8

J Str. 6

www.sacz.in –}klikasz i}wiesz!

j Dramat na
Jeziorze
Rożnowskim
J Str. 3

Jak MAŁGORZATA WĘGLOWSKA-KRÓL
i KAMIL PAJOR przeżyli przygodę życia

j Wakacyjna
szkoła dla
rodziców z DTS
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• Chirurgia Ogólna m.in.
przepuklina, kaszak,
wŕókniak, tŕuszczak,
guzki piersi, ƅylaki odbytu,
biopsja mamotomiczna
• Chirurgia Naczyniowa m.in.
ƅylaki koŘczyn dolnych
metoda tradycyjna
i}laserowa
• Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna m.in.
ARTROSKOPIA, cieŪŘ
kanaŕu nadgarstka, haluks,
usuniĸcie zespolenia,
wrastajĝcy paznokieġ

DTS nr 50

j Partie
zarejestrowały
listy
J Str. 5

Nr 33 (46), 1 września 2011
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OSTEOPOROZA

• BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:
KRÔGOSUP, BIODRO-SZYJKA
KOùCI UDOWEJ

- Mnie cały czas roznosi energia.
Uwielbiam show, światła, dużą
publiczność, taniec, mega energię.
Tego nie miałem w operze.

GAZETA
BEZPŁATNA

uczestnikiem nowego
programu TVP2
„The Voice of Poland”
J Str. 9

j Szymek
zaginął
we Włoszech
bez wieści
J Str. 3

FOT. DOROTA CZOCH, STYLIZACJA EWA BERDYCHOWSKA

j Certyﬁkat
dla Fakro
J Str. 9

j Forum
Ekonomiczne
poszukuje
recepty
na kryzys
J Str. 6

j Kibice kontra
piłkarze
J Str. 15
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PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

DIAGNOSTYKA:

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

DIAGNOSTYKA:

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

DIAGNOSTYKA:

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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• USG,
– tarczyca, jama brzuszna,
sutek, stawy, jĝdra,
Ūlinianki, wĸzŕy chŕonne
• USG naczyŘ
– COLLOR DOPPLER
• HOLTER EKG
• EKG
• KTG
• CYTOLOGIA
• PERYMETR – badanie
pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

• Okulistyka m.in.
ZAÆMA, gradówka,
skrzydlik, plastyka powieki,
kĸpki, sondowanie
i}pŕukanie kanalików ŕzowych
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Chorób Metabolicznych
Endokrynologiczna
Osteoporozy
Chorób wewnĸtrznych
Kardiologiczna
Okulistyczna
Ginekologiczno-Poŕoƅnicza
Laryngologiczna
Neurologiczna
Reumatologiczna
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Chirurgii Naczyniowej
Medycyny Pracy

NZOZ „OSTEODEX”
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy
i Chorób Kostno-Stawowych
ul. Grunwaldzka 62, 33-300 NOWY SßCZ
tel. 18 547-51-62, fax 18 547-51-63
osteodex@op. pl, www.osteodex.pl
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ƅylaki koŘczyn dolnych
metoda tradycyjna
i}laserowa
• Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna m.in.
ARTROSKOPIA, cieŪŘ
kanaŕu nadgarstka, haluks,
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j Cycoń z Nowakiem
wybudują
Węgierską bis
J Str. 7
j 10 lat emerytury
ks. Czachora
J Str. 8
j Pawłowski idzie
do Santiago,
Dańko koncertuje
w Moskwie
J Str. 9
j Mężczyzna
z lalkami
J Str. 10
Trzeba się znaleźć w odpowiednim momencie w odpowiednim miejscu i jeszcze
traﬁć na odpowiednich ludzi. Oczywiście
do tego trzeba dołożyć mnóstwo pracy
– to przepis na sukces ANTONIEGO
BUGAJSKIEGO, piłkarskiego eksperta
Canal+ i „Przeglądu Sportowego”. Na
zdjęciu z trenerem reprezentacji… piłki ręcznej BOGDANEM WENTĄ. J Str. 23

Więcej J Str. 5

j Katarzynie
Gajdosz zakręciło
się w głowie
od karuzeli
pod zamkiem.
J Str. 10–11
R

Nr 37 (50), 29 września 2011

Taki jest plan ﬁrmy FAKRO, jednak
potentat w produkcji okien dachowych
chce uruchomić w Brazylii produkcję schodów strychowych. To kolejny element poszerzania działalności
ﬁrmy. Na zdjęciu Sebastian Talarczyk
dyrektor ds. Zarządzania Produktami, twórca segmentu schodów
strychowych, odpowiedzialny
za wprowadzanie produktu na
rynki światowe oraz Brazylijka
Sheila Carvalho Wierzycka,
której ﬁrma powierzyła przygotowanie inwestycji w jej
rodzinnym kraju.

j Dramatyczna
sytuacja rodziny
Rysiewiczów!
Możesz pomóc!
J Str. 6

J Str. 8–9

GAZETA BEZPŁATNA

GAZETA BEZPŁATNA

Nr 36 (49), 22 września 2011

No może nie tak dosłownie, ale 50 numerów gazety to
też nie są żarty. Pierwszy numer „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” ukazał się 30 września 2010 r., czyli niemal
dokładnie rok temu. To był wspaniały rok wielkiej
przygody związanej z budowaniem nowej marki na
sądeckim rynku medialnym, przygody w zdobywaniu
zaufania Czytelników i Reklamodawców. Za tych 365 dni
wszystkim serdecznie dziękujemy! Z okazji urodzin dziś
na stronach 2-5 wyjątkowo uprawiamy prywatę.
Wydawnictwo DOBRE

SĄDECKA FIRMA
OTWORZY
FABRYKĘ
W BRAZYLII!

j Tu będziecie
pracować
i tu umierać!
J Str. 3

j UWAG A!
Galeria
Sandecja
będzie
rozbudowana.
Więcej na
www.sacz.in

j Co Julie
Boudreaux widzi
z dziesiątego
piętra
J Str. 7
R

Zobacz, jak kandydaci
na posłów promują
się na portalach
społecznościowych
i sprawdź, czy już
wiesz, na kogo chcesz
głosować.

www.sacz.in –}klikasz i}wiesz!
Stuknęła nam pięćdziesiątka!

j Jezioro
Rożnowskie
płytsze o 6 metrów
i 24 centymetry.
Dlaczego?J
Str. 2

KANDYDACI
WIDZIANI
Z PROFILU
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j Mularczyk chce
sprawdzenia
Dobosza,
Dobosz pozywa
Mularczyka, ale
zaraz potem już
go nie pozywa.
Wyborco, spróbuj
nadążyć, o co tutaj
chodzi?
Więcej na:
www.sacz.in

Nr 35 (48), 15 września 2011

MIROSŁAWEM
WITKOWSKIM,

j Nasi felietoniści
J Str. 10–11

Znamy już pierwszego sportowca, który wystąpi podczas Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej. Jest to – oczywiście – sądeczanin! Jedyny Polak, który zdobył
j Sandecja przed
mistrzostwo świata przy użyciu piłki nożnej, Krzysztof Golonka z Tęgoborzy
trzęsieniem ziemi
być może nawet otworzy Euro 2012! DTS podpowiada – a może Krzysiek
powinien po prostu traﬁć do kadry trenera Franciszka Smudy?
J Str. 2
J Str. 15

BROWNA

Rozmowa z sądeczaninem

j Newag świętuje
135-lecie
J Str. A–D

j Gdzie się wybrać
w tym tygodniu
J Str. 12

JAMESA

Nr 34 (47), 8 września 2011

j Gościnny
Nowy Sącz
J Str. 8

NASZ
CZŁOWIEK
NA EURO
2012!

ENERGIĘ

GAZETA
BEZPŁATNA
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j Domowe
Przedszkole kontra
Urząd Miasta
J Str. 4

GAZETA
BEZPŁATNA
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j Radio RDN
Nowy Sącz teraz
przez całą dobę
J Str. 2

j Poseł Bronisław Dutka wydał
na telefon blisko 85 tys. zł.
J
Str. 2

j Śliwowica
dla kosmonauty.

j Inwazja kotów na sądeckich
osiedlach.
J Str. 2

j Coraz więcej samobójstw
w naszym regionie.
J Str. 4
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J Str. 3

j Niech Ryszard
Nowak obejmie
funkcję
w innym
rosyjskim mieście
– nawołuje ZKPN.
J Str. 6

j Cieniawa
przed
dylematem
– kamieniołom
czy wyciąg
narciarski?
J Str. 7

j Wielka piłka
zawitała
do Limanowej,
Lechia
Gdańsk
wyeliminowana!
J Str. 15

A

FOT. PRZEGLĄD SPORTOWY
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j Dziewczyna
uziemia samoloty
J Str. 11
j 20 lat demokracji
parlamentarnej
na Sądecczyźnie
J Str. 17–20
j Czym jeżdżą
posłowie
J Str. 24

A

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM „ Sp.z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 2 tel.18 443-66-90,443-66-94

Szczycimy się certyﬁkatem ISO 9001: 2008 oraz wielkokrotnymi wyróżnieniami DIAMENTÓW FORBESA

• Chirurgia Ogólna m.in.
przepuklina, kaszak,
wŕókniak, tŕuszczak,
guzki piersi, ƅylaki odbytu,
biopsja mamotomiczna

Świadczenia w ramach umowy z NFZ w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Poniatowskiego 2
j lekarze specjaliƑci medycyny rodzinnej
j lekarze pediatrzy i interniƑci
j gabinety szczepieŷ i zabiegowe
j nebulizacje
j naƑwietlanie lampČ Zeptera
PORADNIE
- GINEKOLOGICZNO-POBONICZA
- STOMATOLOGICZNA

• Chirurgia Naczyniowa m.in.
ƅylaki koŘczyn dolnych
metoda tradycyjna
i}laserowa
• Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna m.in.
ARTROSKOPIA, cieŪŘ
kanaŕu nadgarstka, haluks,
usuniĸcie zespolenia,
wrastajĝcy paznokieġ

PORADNIE specjalistyczne w ramach umowy z NFZ
ul. Żółkiewskiego 10 tel.18 444-44-36 i 37
- ALERGOLOGICZNA
- KARDIOLOGICZNA dla dorosųych i dzieci
- NEUROLOGICZNA dla dorosųych i dzieci
- OKULISTYCZNA dla dorosųych i dzieci
- LECZENIA ZEZA
PORADY TYLKO KOMERCYJNE ul. Żółkiewskiego 10
- DERMATOLOGIA
- PULMONOLOGIA dla dorosųych

- ZDROWIA PSYCHICZNEGO
- KARDIOLOGICZNA dla dzieci
- ENDOKRYNOLOGICZNA dla dzieci
PORADY komercyjne ul. Poniatowskiego 2
- LOGOPEDYCZNA
- PULMONOLOGIA dla dzieci, specjaliƑci, pulmonolodzy
dzieciħcy
Ponadto wykonujemy badania USG pełny zakres – w tym badania ginekologiczne i kobiet w ciąży, kąta zeza,spirometrii, testy alergologiczne, próby
wysiłkowe, holtery EKG i ciśnieniowe, ECHO serca, Doppler tętniczy i żylny.

Proponujemy korzystanie z naszych usųug zarówno w ramach NFZ i komercyjnych

Kobiecy głos w eterze
R O Z M OWA
z starosądeczanką,
podporucznikiem ANNĄ
DOMINIK, nawigatorem
naprowadzania w Ośrodku
Kierowania Walką przy
Centrum Operacji
Powietrznych w Warszawie.
– Przyznasz, że życie pisze ciekawe scenariusze. Dziennikarka poszła w kamasze i dziś jest podporucznikiem, nawigatorem naszych sił powietrznych...
– Żołnierzem, podobnie jak niegdyś dziennikarzem, zostałam
z przypadku, ani tego nie planowałam, ani nie uważałam, że taka przyszłość była mi pisana. Postawiłam
wszystko na jedną kartę i, z perspektywy czasu, nie żałuję swojej decyzji. Po skończonych studiach najbardziej obawiałam się, że wyląduję
za biurkiem, a trafiłam do redakcji „Dziennika Polskiego” w Nowym
Sączu. Miałam też przelotny romans
ze „Sztuką ekranowaną”, emitowaną w TVP Kultura, który zaowocował nagrodą na festiwalu produkcji
telewizyjnych i radiowych New York
Festivals. Po dwóch płodnych dziennikarskich latach, gdy perspektywa
etatu przesuwała się w czasie, znajomy z Dęblina namówił mnie do
wzięcia udziału w egzaminach do
Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie. I tak to się zaczęło. Najtrudniejszy był pierwszy miesiąc tzw. unitarki, gdy z krnąbrnego i pyskatego
dziewczęcia musiałam przemienić
się w posłusznego żołnierza, wykonującego niekiedy abstrakcyjne rozkazy. Rok minął mi na przyswajaniu
regulaminów i fachowej wiedzy z zakresu lotnictwa, a także czołganiu,
strzelaniu i musztrze. Szkoliłam się
na nawigatora pokładowego, jednak
od dwóch lat pracuję jako nawigator
naprowadzania.
– Pochwal się, jako jedna z nielicznych
mogłaś jednak zostać pilotem?
– Latanie zawsze wydawało mi się
zarezerwowane dla wybitnych jednostek. Gdy w szkole oficerskiej bez
problemu przeszłam dość wymagające badania na nawigatora pokładowego w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, które
odpowiadały badaniom dla pilotów
śmigłowców i samolotów transportowych, od razu zakiełkowała myśl,

Co ja tutaj robię? – wydaje się zastanawiać podporucznik Anna Dominik (z prawej)
dlaczego by nie spróbować pilotażu.
Kobieta za sterami samolotu – brzmi
dumnie. Rzeczywistość jest jednak nieco mniej kolorowa. Pomimo tego, że panie w wojsku to żadna
nowość, nie na każdym stanowisku są widziane równie chętnie, być
może ze względu na potencjalną ciążę i co się z tym wiąże, długą przerwę
w wykonywaniu obowiązków. Dość
trudno jest się przebić pilotkom, zostałam zatem przy nawigacji. Pracuję w Ośrodku Kierowania Walką
w Warszawie.
– Czym dokładnie się zajmujesz jako
nawigator?
– Mówiąc trywialnie, lecz obrazowo, nawigator naprowadzania to
oczy pilota myśliwca. W zależności od rodzaju kontroli, prowadzi
informację powietrzną, odpowiada za kurs i kierunek lotu, często też
za prędkość i wysokość samolotu.
Przypomina to trochę grę komputerową. Siedzę przed wskaźnikiem,
prowadzę korespondencję, używając słuchawek z mikrofonem, naprowadzam grupę tzw. „fighterów”
na cele, którymi są inne myśliwce.
Często pracujemy z drugim nawigatorem na dwóch częstotliwościach

i zwalczamy swoje grupy nawzajem. Prowadzimy tzw. „walkę powietrzną”, to taka lotnicza naparzanka, wyjątkowo emocjonująca, tym
bardziej, że dowodzimy ludźmi, nie
wyimaginowanymi bohaterami gier,
i o tym zapomnieć nam nie można.
– Brzmi zabawnie, kiedy o tym opowiadasz, ale to nie zabawa. Niebezpiecznych
sytuacji w powietrzu nie brakuje.
– W ciągu tych zaledwie dwóch lat
zdarzyło się kilka mrożących krew
w żyłach sytuacji: problemy z łącznością z pilotem, awaria jednego z silników Mig–29, uszkodzenie podczas
lotu elementu F–16 przez grad. Długo
by wymieniać. Tak naprawdę umiejętność radzenia sobie w takich sytuacjach i podejmowanie właściwych
decyzji pod presją czasu i ogromnego stresu decyduje o tym, czy się nadajesz, czy nie. Póki co, mogę liczyć
na wsparcie starszych i bardziej doświadczonych kolegów.
– A propos kolegów, jak udaje się kobiecie odnaleźć wśród samych facetów.
– Początki były trudne. Kobiet
w nawigacji jest raptem kilka. Przede
mną w mojej jednostce pracowała
pani nawigator, dość szybko jednak
zmieniła posadę na inną. Większość

FOT. ARCHIWUM

moich nowych kolegów podchodziła z dystansem do mojej pracy, raczej nie wierzyli, że zagrzeję miejsce
na dłużej, ale chyba zmienili w końcu
zdanie. Piloci również długo musieli
przekonywać się do kobiecego głosu
w eterze, wydającego im polecenia.
R
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Teraz już nie ma z tym problemu. Na
Dzień Kobiet rok temu dostałam życzenia z powietrza od pilotów F–16.
– Z uwagi na swą płeć masz jakieś fory
u dowódcy, czy wręcz przeciwnie?
– Od początku zostałam wrzucona
na głęboką wodę. Mój dowódca, surowy i wymagający, nie pozwolił mi
się obijać. Nie szczędził mi trudnych
zadań, pomimo niedługiego stażu
w pracy nawigatora miałam m.in.
okazję tankować w powietrzu F–16,
a teraz biorę aktywny udział w największych ćwiczeniach Sił Powietrznych od czasu wstąpienia Polski do
NATO „Orzeł 11”. Będę zabezpieczać grupę samolotów w mojej strefie odpowiedzialności. Najwyraźniej
mój dowódca wychodzi z założenia,
że podołam i nie dam plamy.
– Kobieta robiąca karierę w wojsku ma
czas na rodzinę?
– To fakt, że brakuje mi czasu na
założenie rodziny. Ciągłe szkolenia i praca w terenie nie sprzyjają
zbytnio planom familijnym, częściej
mnie nie ma, niż jestem w Warszawie z moim narzeczonym. Ale
to wcale nie znaczy, że przedkładam karierę nad życie rodzinne.
Na wszystko przyjdzie czas. Póki
co czekają mnie egzaminy na drugą klasę nawigatora (podobne klasy
muszą zdobywać m.in. piloci) i na
tym muszę się skupić. Jeśli mi się
uda, będę pierwszą kobietą w nawigacji z tą klasą.
ROZMAWIAŁA KATARZYNA GAJDOSZ

A

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.
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Opinie
Z ziemi
włoskiej…

P

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

owoli kończy się
letni sezon wypoczynkowy, a ja ciągle rozpamiętuję niektóre epizody
wakacyjnych peregrynacji po świecie. Z zapłakanego
deszczem Nowego Sącza wszystkie
eskapady były rozkoszą, bo prowadziły wprost ku słońcu. Prawdą jest, że słoneczko produkuje dla
nas niezbędną do życia witaminę D,
prawdą jest także i to, że jego deficyt wpływa fatalnie na naszą psychikę. Naukowcy stwierdzili (oczywiście naukowo!), że człowiek
żyjący w obszarach pozbawionych
światła ma skłonność do depresji,
w skrajnych przypadkach nawet do
samobójstwa. Więc na wszelki wypadek, żeby społeczeństwo mnie
nie utraciło, zażywam słonecznych kąpieli, gdzie się da, a przy
okazji czynię obserwacje badawcze. Ponieważ byłem tu i ówdzie,
z każdego rozpoznanego miejsca
przywiozłem coś interesującego
i pouczającego. Na początek Rymanów Zdrój. Odwiedziłem to uzdrowisko z powodów sentymentalnych, bo tam się urodziłem, a bodaj
najpiękniejsza willa („Słoneczna”)
była moim gniazdem rodowym.
Co wyniosłem z tej wizyty? Przede
wszystkim przekonanie, że sukces
każdego miejsca, od małej wioski
po miasto stołeczne, zależy przede
wszystkim od gospodarności i wyobraźni tych, którzy rządzą. Rymanów Zdrój (mówię o tym z satysfakcją) jest żywym przykładem,
jak w dobie kryzysu można pięknie
rozkwitać. To argument przeciwko
malkontentom skłonnym do usprawiedliwiania własnej indolencji
organizacyjnej wszystkim: ogólnym kryzysem światowym, inflacją, stanem gospodarki, atakiem
stonki, etc. Inne obserwacje poczyniłem w Turcji. Zastanowił mnie,
może nawet zadziwił, stosunek
mieszkańców tego kraju do pamiątek przeszłości. Starożytne ruiny
nie tylko się tu ogląda i podziwia,
po starożytnych ruinach się chodzi.

Jest w mieście Side ulica kolumnowa, którą codziennie tysiące turystów depta buciorami całego świata i co? I nic. Tak sobie myślę, że
u nas konserwatorzy zabytków,
widząc podobne praktyki, mogliby
nie wytrzymać ciśnienia i zrobiliby
sobie (albo komuś) krzywdę. Spacerowanie uliczkami, po których
snuli się przed wiekami nasi wielcy antenaci, to frajda jakich mało
. Jakże zapładniająca wyobraźnię była świadomość, że właśnie tu
wakacje spędzał Marek Antoniusz
z Kleopatrą, a teraz ja z Olą. Jest jakaś ciągłość.
Ciekawe spostrzeżenia towarzyszyły mi także w wędrówce po Włoszech. Nie po raz pierwszy skonstatowałem ze smutkiem,
że kiedy u nas około godziny dwudziestej życie zamiera albo raczej przenosi się w prywatność
naszych M4, tam wieczorna fiesta dopiero się zaczyna. Lecz to, co
mnie uderzyło najbardziej, to włoska młodzież. Jakaś taka inna niż
nasza. Oczywiście nie cała! Tę obserwację potwierdził mój serdeczny druh z Krakowa, Olek Wilk,
którego najbardziej zdumiało to,
że na ulicy nie spotkał ani jednego
dresiarza. Kiedy u nas dres i podkoszulek to atrybuty młodzieżowego sznytu, tam dres to folklor,
dres to passe, dres to potworny
obciach. Inna, równie szokująca
obserwacja: młodzi ludzie (ubrani jak ludzie) idą sobie na randki.
Młodzież wypachniona, elegancko ubrana, na luzie, spotyka się
w towarzyskich gronach nie po to,
żeby się napić, ale żeby posłuchać
muzyki. Daleki jestem od gloryfikowania cudzoziemszczyzny, ale
akurat te włoskie klimaty bardzo mi odpowiadają. Czy u nas jest
to do powtórzenia? Wątpię. Nie
to, że jestem człowiekiem małej
wiary, ale żeby cokolwiek zmienić, przewartościować, trzeba nowych wzorców i nowej oferty. Ale
jak tu budować optymizm, patrząc
na sądecki rynek i jego przyległości? Ożywienie centrum naszego miasta jest zdaje się poza zasięgiem wyobraźni kogokolwiek, nie
wyłączając włodarzy Nowego Sącza. Ale… Jak się nie ma pomysłu,
to może zaproponować społeczny dyskurs na ten temat, włączyć
lokalne media, rozpisać konkurs,
zaprosić do ratusza ludzi z otwartą
głową, zrobić cokolwiek, a nuż coś
się z tego wykluje? Póki co, pozostaje mi zazdrościć.

Wiara w NFZ
utrzymuje
przy życiu

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

Na

tych, którzy łamią ręce
i nogi, tudzież
inne części ciała, określeń jest
wiele. Eufemistycznie mówiąc, fajtłapy i… niedouczeni w piśmie. Nie zdają sobie sprawy, jakim są strupem dla
społeczeństwa. A matki, które dają życie dzieciom niepełnosprawnym, muszę nazwać po imieniu: to nie matki,
to nieodpowiedzialne potwory, również niedouczone w piśmie. Nie mogę
być jednak tak niesprawiedliwa dla
wszystkich. Niektórzy potrafią godnie
znosić swoje cierpienia, wzorem Hioba. Oni się douczyli. Należy ich szanować, i pozwolić, by sami zmagali się
z bólem.
Ci jednak, którzy zawracają głowę złamaniem kręgosłupa czy

szpotawością kolan u dziecka, muszą
zrozumieć, że cierpienie uszlachetnia. W przeciwnym razie słoną zapłacą za pomoc, której oczekują już teraz, zaraz. Bezczelni chcieliby mieć
wszystko natychmiast i za darmo.
A przecież bóg–NFZ jasno określił zasady. Ci, którzy nie potrafią uszanować zdrowia, muszą zostać ukarani
przynajmniej półrocznym kalectwem. Łaskawca dopiero po tym czasie, może ich wysłuchać. I, w zależności od stopnia samookaleczenia,
dokonać cudu lub… nie. Czasem na
cud jest za późno. To znaczy w większości przypadków, bo cuda to przecież zjawiska sporadyczne. Ale ile
przynoszą radości i jak umacniają
w wierze!
Ja boga wolę nie wystawiać na próbę, dbam o swoje zdrowie. Bóg docenia moją ofiarę, którą składam mu co
miesiąc na ołtarzu składek ubezpieczeniowych, i też nie wystawia mnie na
próbę. Doznaję cudu za każdym razem,
gdy odczuję jakikolwiek ból. Wówczas
bowiem przypominam sobie, co mówi
pismo. Odrzucam wizję co najmniej
półrocznego cierpienia i od razu czuję
się lepiej. Wiara w słowa boga natychmiast stawia na nogi. Obym jej nigdy
nie straciła!

SMS
Czwarta alternatywa
Wygląda na to, że planowany most na Dunajcu zalicza się do klasy mostów ruchomych. Bynajmniej zwodzonych, rozsuwanych, obrotowych czy innych pontonowych. On się po prostu przemieszcza samoczynnie (a raczej wirtualnie teleportuje) wraz ze zmieniającą się koncepcją i antykoncepcją poprzedniej koncepcji.
Przypomnijmy, że w połowie minionej kadencji rozważano postawienie przeprawy
na przedłużeniu ulicy Piramowicza w stronę Tłoków i dalej hen za wodę. Potem
okazało się, iż z powodu zmiany biegu obwodnicy po drugiej stronie rzeki, mostu
nie było gdzie podpiąć. Podobno. Kolejną i tylko chwilową alternatywę stanowiła budowa bliźniaczej konstrukcji na podzamczu, ale i tę, całkiem zresztą słusznie, zarzucono. Trzecim rozwiązaniem, bodaj najrozsądniejszym, bo stanowiącym część większego układu komunikacyjnego na styku miasto – powiat, był plan
wzniesienia mostu na Zabełczu. Niestety i tym razem, choć wszystko wydawało
się być już na dobrej drodze, spełzło na ambitnych wizjach i niczyjej winie. Ot po
prostu wypadł z „pięciolatki” jakby nigdy nic. Pojawiło się jednak światełko w tunelu, bo oto dryfujący Dunajcem most, za sprawą gotówki uzyskanej ze sprzedaży tandety, ruszył pod prąd i wrócił tam, skąd wypłynął, czyli na Tłoki. Tym razem
w koncepcji nowego węzła łączącego obydwa Sącze wzdłuż ulicy Węgierskiej. Jest
szansa na spełnienie, bo temat rozpracowuje budowlany ekspert, czyli burmistrz
Marian Cycoń we własnej osobie. A my w tzw. międzyczasie zajmiemy się naszą
ulubioną specjalnością, czyli małą architekturą, w ramach której zrekonstruujemy dawną przystań flisacką zwaną Wenecją oraz dorzucimy w pakiecie tor kajakowy. Słusznie. Skoro nie wyszło nam z mostem, warto postawić na służby przewozowo – spławne. Zawszeć to jakaś „czwarta alternatywa”.
(JARO)
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Kto o czym marzy
i dlaczego

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Cz

łowiek
wstaje i nie
dość, że za
oknem coraz ciemniej, to jeszcze smak porannej kawy psuje lektura
najważniejszych bieżących doniesień.
Jak sygnalizują kręgi wyjątkowo dobrze poinformowane, Platforma robi
wszystko, żeby nie wygrać wyborów.
Podobnie zresztą PiS, który co prawda niby chciałby wygrać, ale tak, żeby
ostatecznie przegrać. Nawet Jagiellonia
Białystok nie chciała wygrać w Zdzieszowicach w Pucharze Polski. Miała widocznie w tym swoją kalkulację. Podobnie zresztą jak politycy. Piłkarze
wykombinowali, że nie opłaca się wygrywać w Pucharze Polski, bo znowu trzeba będzie pojechać do jakichś
innych Zdzieszowic albo Limanowej,
marnując czas i energię na bieganie za
piłką. Wiadomo, pan piłkarz musi odpocząć. Z politykami podobnie. Chcieliby, żeby pokazywała ich telewizja
i mogli wypowiadać się publicznie do
syta, ale odpowiedzialność za rządzenie
w trudnych czasach to niech już weźmie na siebie ktoś inny.
Piłkarzy Jagielloni natychmiast zdyscyplinowali kibice, nazywani też pieszczotliwie szalikowcami. Polityków zdyscyplinują wyborcy. Ale kiedy się słucha
tychże wyborców, to niemal każdy,
kto zadał sobie fatygę i przeczytał jakąś wyborczą ulotkę twierdzi, że z takim programem też mógłby się ubiegać o miejsce w Sejmie. Nie trzeba być aż
kandydatem, żeby ogłosić publicznie, iż
potrzebna nam jest jakaś lepsza droga,
która nas połączy ze światem, bo o tym
wie każdy, kto choć raz był w Krakowie.
Każdy wyborca, który próbował wnikliwszej porady lekarskiej niż wypisanie recepty na aspirynę wie również, że
to służba zdrowia wymaga uzdrowienia. Proste? Banalne, choć aby tego pacjenta postawić do pionu nie wystarczy
znachor potrafiący nastawić zwichniętą rękę, ale raczej chirurg operujący na
otwarty sercu. Nie ma tu sensu powtarzać historii o kolejkach do rehabilitacji, bo wystarczająco obszernie piszemy
o tym w innym miejscu.

Tak więc od samego rana czytam
i słucham o ludziach, których marzeniem jest porażka, bo zwycięstwo
jest – owszem – może i miłe, ale niesie głównie kłopoty oraz ciężką robotę, której prawie nikt nie lubi. Wiąże się
z tym również takie słowo jak odpowiedzialność, bardzo dzisiaj niemodne,
a może nawet już całkiem wykreślone ze słownika. I nie chodzi już nawet
o odpowiedzialność za kraj, ale najzwyklejszą odpowiedzialność za umówiony
termin jakiejś drobnej płatności, albo
chociaż oddzwonienie w terminie, jaki
się w przybliżeniu obiecało. Kandydaci na ulotkach oczywiście zawsze czują się odpowiedzialni za kraj i wspieranie lokalnych przedsiębiorstw, które
dają nowe miejsca pracy, ale to banialuki i dyrdymały bez pokrycia. Bo kiedy kandydaci tak mówią, to jednocześnie całkiem oficjalnie wspierają raczej
obcy niż własny biznes, bowiem tak
im wychodzi z politycznych kalkulacji. Kiedyś się to nazywało zwyczajnym krętactwem i kłamstwem, dzisiaj
to marketing polityczny, partyjna kalkulacja i zabezpieczanie własnych interesów. Przykładów podawał nie będę,

Przykładów podawał nie
będę, bo nie mam czasu
na bieganie po sądach
(w trybie wyborczym),
gdzie urażeni kandydaci
będą chcieli udowadniać, że
kłamię, choć nawet dziecko
widzi, że to oni plotą
bezkarnie bzdury i nawet
powieka im nie drgnie

bo nie mam czasu na bieganie po sądach (w trybie wyborczym), gdzie urażeni kandydaci będą chcieli udowadniać, że kłamię, choć nawet dziecko
widzi, że to oni plotą bezkarnie bzdury i nawet powieka im nie drgnie. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że przecież marzenia często się spełniają i ci,
którzy marzą o porażce, swój cel osiągną. Wystarczy wziąć przykład z piłkarzy Jagielloni – chcieli odpaść z pucharu i swoje marzenie spełnili. A to, że po
meczu kibice chcieli im dać w zęby za
pozorowanie dobrze opłacanej pracy, to
już zupełnie inna historia.
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Połknąć
swój język

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

„Cz

erwony autobus po ulicach twego miasta
mknie” – chciałoby się sentymentalnie zanucić, gdyby nie to, że z „ogórkiem” nie ma on nic wspólnego, a nawet jest najprawdziwszym w świecie
dwupiętrowym „Londonerem”, służącym jako ruchoma trybuna kaptująca lud za SLD. Może nie kumam
metafory, ale jak dla mnie ten jeżdżący symbol Anglii bardziej kojarzy się z odwiecznym konserwatyzmem i tendencją do częstszego
skrętu na prawo jak w lewo. Czegóż jednak nie robi się dla reklamy, a ta – jak mawiał antenat i praszczur współczesnych dzieci lewicy
– tow. Gomułka, „jest dźwignią handlu w walce o postęp i dobrobyt”. Zostawmy busa i przejdźmy do konkretów, a tam wśród nacz–postulatów
Sojuszu znajdują się: likwidacja CBA,
IPN oraz religii w szkołach. Skromnie jak na cztery lata, ale do pracusiów Sojusznicy nigdy nie należeli.
Oczywiście kasować chcą wyłącznie z oszczędności, a nie dla siebie, bo
wszelki odwet, zemsta czy chciwość są
im organicznie obce. To, że afera Rywina zmiotła z powierzchni ziemi rząd
Milera, a sama partia do dziś nie zdołała otrząsnąć się z politycznego zamroczenia, nie ma z tym nic wspólnego. Warto jednak dmuchać na zimne
i zrobić wszystko, by podobny skandal
nigdy nie został wymacany, a już nie
daj Boże ujawniony. IPN to też zbędne ciało obce, niepotrzebnie przypominające o komunistycznych zbrodniach i bezprawiu, godzące w dobre
imię ojców – założycieli demokracji, za których nie trzeba się wstydzić
aż tak, jak za „Solidarność”. Ciągłym
rozdrapywaniem blizn i przypominaniem biogramów lewicowych protoplastów oraz ich zasług w utrwalaniu socjalistycznej praworządności za
pomocą czołgów, IPN sieje tylko nienawiść, jątrzy i podżega, zamiast zafundować młodzieży, jak to określił
Wojciech Euro Olejniczak, nieustanny
„fun”, czyli zabawę. Religia i kościół
to odwieczna słabość zarówno młodej,

jak i starej lewicy. Dla jednych i drugich religia to wciąż opium dla ludu.
Dodajmy, ludu ciemnego, zaściankowego i ksenofobicznego, który nijak
nie chce pojąć, że po stokroć lepszym
byłoby dla niego aplikowanie sobie
prawdziwego opium zamiast mądrości płynących z czytania Ewangelii. No
i na koniec tego gejzeru mądrości trzy
postulaty ekstra. Pierwszy dotyczy
redukcji wydatków na armię i wycofania misji z Afganistanu. Tyle, że ktoś
tu zapomniał, iż historia jeszcze się
nie zakończyła, a tylko zatacza któryś
tam z rzędu krąg, od czasów rzymskich zaś wciąż obowiązuje maksyma: „chcesz pokoju, szykuj wojnę”.
Kolejne żądania tyczą się naszej biologicznej i socjalnej przyszłości. Ponieważ za obecny niż demograficzny,
a tym samym brak bezpieczeństwa
emerytalnego odpowiada prawica, bo
i któż inny według SLD mógłby odpowiadać, zaproponowało nowelizację ustawy aborcyjnej, w myśl której
skrobanki byłyby możliwe na każde
życzenie. Coś jak zamawianie piosenki w radiu albo zakładanie opatrunku na skaleczony palec. A pamiętacie
te buńczuczne hasła z manif i parad
równości, na których wojownicze feministki w towarzystwie gejów krzyczały wniebogłosy, że pochwa i macica należą do nich i wara wszystkim
od ich zygot, jak zwykły określać poczęty zarodek ludzki. Kokietowanie
homo–środowisk i wydzieranie ich
sobie do spółki z Palikotem to już akt
czystej desperacji. I wcale nie zmylą mnie zapewnienia posła Sasa o braku estetycznej i etycznej akceptacji
dla małżeństw homoseksualnych oraz
możliwości sprawowania przez nich
funkcji rodzicielskich, niezależnie
jak ową formę nazwiemy. Pan poseł
za długo przebywa w polityce, żeby
nie wiedzieć, iż krnąbrność i oportunizm nie popłaca, a gdy partia–matka zażąda dyscypliny, strzela się obcasami, zostawiając swoje poglądy na
sejmowej wycieraczce. To nie gołosłowie, a fakty. Jeszcze nie dawno pan
poseł zapewniał, że gotów jest budować koalicję z każdym, bez uprzedzeń
czy historycznych obciążeń. W czasie niedawnej Debaty Jedynek wykluczył już z grona potencjalnych koalicjantów PiS, bo tak zdecydował
zarząd okręgowy partii. Ano właśnie.
Skądinąd nie ma w tym nic dziwnego,
skoro przyszłą kadencję SLD zamierza rozpocząć od postawienia panów:
Kaczyńskiego i Ziobry przed Trybunałem Stanu. Tylko po co się zawczasu zarzekać, a potem połykać swój język i przepijać go własną śliną.
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny
29 WRZEŚNIA (CZWARTEK)
r NOWY SĄCZ, X godz.8.15, MCK Sokół , Festiwal Filmów dla dzieci KINOJAZDA; X godz.

9–14, Galeria BWA Sokół, Seminarium nauczycielskie; X godz.14, sala Edukacyjna Galerii BWA
Sokół, Warsztaty plastyczne dla dorosłych;
r KRYNICA–ZDRÓJ, X godz. 19, Sala koncertowa, Pijalnia główna, „Jak za dawnych lat”,
Koncert w wykonaniu zespołu Chawira z Krakowa, wstęp 20 zł;

30 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
r NOWY SĄCZ, X godz. 8.30, MCK Sokół , Festiwal Filmów dla dzieci KINOJAZDA; X godz.

9–14, Galeria BWA Sokół, Seminarium nauczycielskie; X godz. 9–14, Zespół Szkół Samochodowych, Turniej Ulicznej Koszykówki STREETBALL „Sport przeciw przemocy”.
W programie mecze grupowe i finałowe szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
mecz pokazowy władze miasta vs nauczyciele
ZSS; X godz.16–18, Galeria BWA Sokół, warsztaty plastyczne dla młodzieży;
r KRYNICA ZDRÓJ, godz.20, Deptak, GrubSon
& DJ BRK;

r MUSZYNA, X Muzeum Regionalne Państwa
Muszyńskiego, „Nasze miasto w starej i nowej
fotografii”, ostatni dzień wystawy;
r STARY SĄCZ, X sala widowiskowa Sokół,
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, Koncert zespołu „Wołosatki” wstęp wolny za
zaproszeniem;

1 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
r KRYNICA–ZDRÓJ, X Deptak, Strong Man
Celebryci;
r MUSZYNA, X Muzeum Regionalne Państwa
Muszyńskiego, „Inne góry”, Islandia w fotografii Patrycji Makowskiej i Piotra Szuszkiewicza. Wystawę można oglądać do 31 października 2011;

Orkiestry Dętej, Laureatów Przeglądu Form
Kabaretowych FAFIK, oraz gwiazda wieczoru
zespół PODEGRODZCY CHŁOPCY;

3 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)
r STARY SĄCZ, X godz. 13, Dom Pielgrzyma

OPOKA, Sądeckie obchody Światowego Dnia
Turystyki. W programie min. ogłoszenie wyników konkursu „Sadecki Laur Turystyczny 2011”;

4 PAŹDZIERNIKA (WTOREK)
r NOWY SĄCZ, X godz. 18.30, sala kameralna MOK, Studyjny klub Filmowy Projekcja filmu „Led Zeppelin – The Song Remains The
Same”.

2 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
r KRYNICA–ZDRÓJ, X Deptak, Strong Man Ce-

lebryci (drugi dzień imprezy);
r STARY SĄCZ, X godz. 16, sala kina SOKÓŁ
w Starym Sączu, „Koncert wdzięczności”,
którego organizatorem jest Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”. W programie koncerty: Starosądeckiej

thriller, 30 września – 6 października g. 20:45,
EWA – premiera, Polska, dramat, 30 września
– 6 października g. 17:15, PORWANIE – premiera, USA, akcja/thriller, 30 września – 6 października g. 18:50, 20:50, NAD MORZEM DKF
KOT, Meksyk, dramat/familijny, 4 października
g. 18:15, Z TOBĄ I PRZECIW TOBIE, Belgia, dramat, 30 września – 3 października g. 16, 21:15;
4 października g. 21:15, 5 – 6 października g. 16,
21:15, HECA W ZOO, USA, komedia/familijny,
30 września – 6 października g. 15, 17, dodatkowe seanse: 1 – 2 października g. 11, 13.

Kociołek Galicyjski
Zwycięzcą III edycji „Kociołka Galicyjskiego,
którego organizatorem było Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, została restauracja „Poczekalnia” z kuchnią w postaci „Langosza węgierskiego” – To placek, który wywodzi się
z kuchni węgierskiej i jest podobny do naszego
podpłomyka. Tyle, że Langosz jest specjałem
z ciasta drożdżowego i jest najbardziej popularnym daniem na Węgrzech – mówił Wojciech Duch, właściciel „Poczekalni”. To dobra
rekomendacja by wybrać się do tego klimatycznego miejsca by posmakować węgierskiej
kuchni oraz trunków.

REPERTUAR KIN
30 WRZEŚNIA – 6 PAŹDZIERNIKA 2011

WARTO OBEJRZEĆ
r DRUGIE ŻYCIE LUCII X Włochy/Argentyna

2010, 93’, dramat, seanse: 30 września – 6 października, g. 19 REŻYSERIA: Stefano Passeto,
OBSADA: Sandra Ceccarelli, Francesca Inaudi

Film o ucieczce dwóch kobiet na koniec świata, do odległej Patagonii. Boleśnie szczera podróż od zdrady do miłości. Odważne
i subtelne kino kobiece otwarcie nawiązujące do największych dokonań Krzysztofa
Kieślowskiego.

ROZDAJEMY BILETY DO KINA:

r KINO SOKÓŁ

BITWA WARSZAWSKA – premiera 3D, Polska, historyczny, 30 września – 6 października, g. 14, 16:15, 18:30, 21; KI – premiera, Polska,
obyczajowy, 30 września – 3 października g.
17:30, 19:30; 4 października g. 16:30; 5 – 6 października g. 17:30, 19:30, DRUGIE ŻYCIE LUCII, Włochy/Argentyna, dramat, 30 września
– 6 października g. 19, CISZA, Niemcy; dramat/

Pierogi łomniczańskie, zupa fasolowa, przysmak z cygańskiego garnka czy
podpłomyki – to tylko niektóre z potraw, jakie mieli okazję smakować goście
Sądeckiego Jarmarku Regionalnego. Imprezę w Krynicy–Zdroju zorganizowało
w niedzielę Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Na Deptaku rozstawiono kilkadziesiąt namiotów i stoisk, których stoły uginały się pod ciężarem sądeckiej kuchni. Każdy mógł spróbować przysmaków.
Nie zabrakło także regionalnych produktów do picia: miodów z Kamiannej, wód
mineralnych czy soków owocowych.
Na całe rodziny, które tłumnie przybyły na imprezę, czekały nie tylko kulinarne atrakcje. Dla najmłodszych przygotowano m.in. dmuchaną zjeżdżalnię i basen pełen piłek. Była także okazja do sprawdzenia swojej wiedzy na temat Ziemi Sądeckiej oraz posłuchania grup regionalnych. Publiczność bawiły
zespoły: „Małe Łącko”, „Michalczowa”, „Podegrodzie”, „Kowalnia”, grupa taneczna „Astral” oraz kapela „Ciupaga” z Łącka.

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

Kto jest autorem zdjęć do filmu
„Drugie życie Lucii”?

Smaki sądeckiej kuchni
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Ludzie

Organizacja pozarządowa
nie jest organizacją antyrządową
R O Z M OWA z ALICJĄ
DERKOWSKĄ, twórcą
Małopolskiego Towarzystwa
Oświatowego w Nowym
Sączu, założycielką
SPLOT-u
– Odebrała Pani z rąk prezydenta RP
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dla społecznika nagrody mają istotne znaczenie?
– Naturalnie. Dziękując, prezydentowi w imieniu wszystkich nagrodzonych, powiedziałam, że to dla
nas wzruszająca chwila. To miłe, że
głowa państwa okazuje zainteresowanie i szacunek ludziom trzeciego
sektora. Jest dla nas ważne, by ludzie
rozumieli, że organizacja pozarządowa nie jest organizacją antyrządową.
Jest niezależna od władz, a powstaje
właściwie po to, by pomagać władzy.
Niemożliwe jest bowiem, aby władza była w stanie rozwiązać wszystkie problemy.
– Można odnieść nawet wrażenie, że
rozwiązujecie je skuteczniej…
– Czasami tak, bo stowarzyszenia, fundacje, kluby itp. tworzą ludzie, którzy chcą to robić i się na tym
znają. Chcemy być partnerem dla
władzy, jednak ta nie zawsze traktuje nas poważnie.
– Stanowicie zagrożenie dla władzy?
– W niektórych krajach, na przykład w Azerbejdżanie, wyraźnie organizacje pozarządowe są traktowane jako zagrożenie. Władze nie chcą
więc, by one powstawały. U nas raczej wiąże się to z obojętnością. Nie
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dostrzega się w nas partnera. Choć
formalnie konsultacje z władzami
mają miejsce, to jednak nic z nich nie
wynika. Szczególnie na szczeblu lokalnym. Prosząc o wsparcie naszego
projektu, otrzymujemy grosze. Czasem mamy więcej papierkowej roboty, niż to wszystko warte.
– To dlatego, paradoksalnie, Małopolskie
Towarzystwo Oświatowe jest bardziej
znane poza Małopolską?
– Chyba tak. Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez Warszawę jako
członkowie–założyciele grupy Zagranica. Mamy dobrą opinię wśród
sponsorów, w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych czy Ministerstwie
Edukacji. Boli więc, że władze lokalne

tak nas lekceważą. Prowadzimy fantastyczne warsztaty dla nauczycieli z zagranicy, na które przyjeżdżają pedagodzy z Europy Południowej
i Wschodniej. Otrzymujemy na to
duże granty z MSZ, które dostrzega rolę dyplomacji społecznej, obywatelskiej. Ma świadomość, że obraz
Polski za granicą kształtują nie tylko
urzędnicy placówek dyplomatycznych. Często po zakończeniu warsztatów podchodzi do nas grupa sądeckich nauczycieli i pyta, dlaczego
oni nie mogą wziąć udziału w takich
szkoleniach? Nie mogą, bo nie mamy
na to pieniędzy. Choć koszt przeprowadzenia takich warsztatów dla nich
byłby znaczniej mniejszy.

– Nie ma żadnego odzewu ani ze strony
władz województwa, ani miasta?
– Jest jeden wyjątek. W listopadzie
ub. roku otrzymaliśmy grant z Urzędu Marszałkowskiego w konkursie
„Małopolska WIE”, dzięki czemu mogliśmy zrealizować program kształcenia nauczycieli dla dwóch grup
dwudziestoosobowych.
– Przenieśmy się zatem za granicę, tam
gdzie działania MTO są najbardziej widoczne. Zainteresowaliście się krajami
trudnymi jeśli chodzi o stosunki społeczne i polityczne. Po latach wdrażania tam
swoich pomysłów dostrzegacie diametralne zmiany?
– Rewolucji nie spowodowaliśmy.
Choć, jeśli spojrzeć na Pomarańczową Rewolucję na Ukrainie, nie można wykluczyć, że wpływ na nią miały
również polskie organizacje pozarządowe, które pracowały tam przez
wiele lat, podnosząc świadomość
obywateli, wspomagając powstające
tam stowarzyszenia. My zajęliśmy się
Bałkanami, bo nas te państwa strasznie intrygowały. Zaczęliśmy współpracę z Serbią i Kosowem, szybko
doszła Albania, Bośnia i Hercegowina, potem Macedonia, Bułgaria, Rumunia itd. W 2001 r. Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności stworzyła
program RITA (Regions in Transition
– regiony w transformacji). Polegał on na dzieleniu się z tymi krajami
doświadczeniami z polskiej transformacji. MTO ma się czym dzielić. Zaczynaliśmy bowiem od zera
22 lata temu. W 2001 r. już mieliśmy budynek na własność, szkoła
SPLOT, którą założyliśmy, świetnie
się rozwijała. Mogliśmy więc pewnie przekonywać: „Zobaczcie, my
nic nie mieliśmy, a teraz… Wam też
się może udać”. SPLOT stał się modelem szkoły nowoczesnej i przyjaznej zarówno uczniom, jak i rodzicom. Stworzyliśmy program „Szkoła
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Plus”. Organizowaliśmy u nas szkolenia dla nauczycieli i rodziców, którzy
później wracali i zakładali w swoich
miastach stowarzyszenia przy szkołach, zaczynając zdobywać granty na
różne obywatelskie inicjatywy. W ramach tego programu powstała cała
sieć „Szkół Plus” – blisko 70 – ciągnąca się od Albanii po Azerbejdżan.
– Tego typu programy kiedyś się kończą, kończy się tym samym źródło finansowania. Ile z tych organizacji pozarządowych, „Szkół Plus”, działa nadal, już
samodzielnie?
– Na to pytanie mogę tylko częściowo odpowiedzieć. Kiedy pierwsza grupa, jaką przyjęliśmy w Sączu
– Albańczycy z Kosowa i Serbowie
z Serbii – wróciła do swoich miejscowości, po 6 tygodniach pojechaliśmy
sprawdzić, czy udało im się zarejestrować stowarzyszenia. Ku naszemu zaskoczeniu, zarejestrowali. Co
więcej, po zrealizowaniu pierwszego
zadania za pieniądze uzyskane z naszych grantów, wszyscy mieszkańcy
chętnie włączyli się w kolejne projekty. W ciągu kilku lat rozrośli się
i prężnie działają, bez naszego udziału. Ale podejrzewam nie wszędzie tak
jest – niektóre stowarzyszenia pewnie
po pierwszym projekcie zrezygnowały z dalszych starań. Inne idą naprzód,
ale małymi kroczkami. By jednak
precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy być z nimi w stałym kontakcie. Powysyłać zapytania,
czy jeszcze działają, czym się zajmują. Zwyczajnie nie ma kto się tym zająć. Jesteśmy małą organizacją, w niewielkim, prowincjonalnym mieście
na południu Polski. Sześć osób, które
naprawdę działa w MTO, pisze projekty, koordynuje je, jest jednocześnie szkoleniowcami, a na co dzień
jeszcze pracuje w naszej szkole… Na
więcej nie mamy sił.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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20 lat demokracji parlamentarnej na Sądecczyźnie (1991-2011)

Zmieniający się okręg wyborczy
9 października wybierzemy naszych
przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP.
Warto przy tej okazji odnotować, że
właśnie mija 20 lat demokracji parlamentarnej. Przez ten czas zdążyliśmy
już przywyknąć do wolnych wyborów
i swoim demokratycznym przywileju – to my decydujemy, kto będzie nas
reprezentował w Sejmie i Senacie. Dziś
w specjalnym dodatku chcemy przypomnieć, jak wyglądały wybory w minionych dwudziestu latach. Kto dziś
jeszcze pamięta, co to była Wyborcza
Akcja Katolicka, Porozumienie Ludowe, Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, Alternatywa albo Blok dla Polski. W naszym dodatku pokazujemy
m.in., jak głosowaliśmy w poszczególnych latach minionego dwudziestolecia. Jak partie zdobywały poparcie i jak
je traciły. Kto z kandydatów śrubował rekordy zdobytych głosów, a kto
– pomimo świetnego wyniku – do
parlamentu nie wchodził.

Materiał przygotowany
został przez Pracownię
Badań nad Miastami
WSB–NLU, opracowanie
dr RAFAŁ MATYJA.
SEJM – o jeden mandat więcej
W latach 1991–1997 okręgiem wyborczym było po prostu

województwo nowosądeckie. Po
roku 1998 zdecydowano się utrzymać kształt okręgu możliwie podobny do poprzedniego, włączając
doń powiaty gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański oraz miasto Nowy Sącz.
Oznaczało to niewielkie jedynie
korekty. Do okręgu wyborczego
z siedzibą w Chrzanowie odeszły
gminy Bystra–Sidzina, Jordanów
i Lubień, z dawnego okręgu krośnieńskiego dołączyły z kolei do
nas Biecz i Lipinki.
Gdy chodzi o liczbę mandatów
rozdzielanych w okręgu nowosądeckim – zaczynaliśmy od 7 w roku
1991, od 2001 do 2007 wybieraliśmy dziewięciu posłów. Zmiana ta była związana z likwidacją
listy krajowej i rozdzieleniem 69
mandatów między 41 okręgów.
Obecnie dziesiąty mandat przypadł nam w udziale wskutek zmian
liczby ludności w poszczególnych
okręgach.
Dziesięć mandatów z Nowego
Sącza zostanie podzielonych między te partie, dla których poparcie w skali całego kraju przekroczy
5 proc. ważnie oddanych głosów.
Przyjrzyjmy się jak dokonano podziału mandatów w ostatnich wyborach. Próg przekroczyły wówczas cztery komitety: PO, PiS, PSL
i LiD (Lewica i Demokraci, blok

Mandat/dzielnik

PiS

PO

PSL

SLD

Wynik

152 960

85 668

30 636

19 057

1

152 960 (1)

85 668 (2)

30 636 (7)

19 057

2

76 480 (3)

42 834 (5)

15 318

9 529

3

50 987 (4)

28 556 (9)

10 212

6 352

4

38 240 (6)

21 417

7 659

4 764

5

30 592 (8)

17 134

6 127

3 811

6

25 493

14 278

5 106

3 176

7

21 851

12 238

4 377

2 722

8

19 120

10 709

3 829

2 382

9

16 996

9 519

3 404

2 117

Kolorem czerwonym zaznaczono mandaty zdobyte w 2007 roku przez poszczególne partie.
Cyfry w nawiasach oznaczają kolejność przydziału mandatów poszczególnym partiom.
zbudowany wokół SLD). Komisja
przyznaje mandaty na podstawie
prostego dzielenia wyników komitetów przez kolejne liczby naturalne. Następnie przyznaje mandaty tym ugrupowaniom, według
największych ilorazów. W pierwszej dziewiątce w roku 2007 było
5 ilorazów wyniku PiS, 3 ilorazy
PO i jeden PSL. Widać stąd, że aby
zdobyć mandat SLD musiałby uzyskać wynik lepszy niż 28 556 głosów
(tyle wynosił, ostatni 9 iloraz dający mandat). Co więcej – dziesiąty

i jedenasty mandat przypadłby Prawu i Sprawiedliwości, dwunasty
PO, trzynasty ponownie PiS. Zatem SLD z wynikiem sprzed czterech lat miałoby szanse na mandat, gdyby liczba miejsc do podziału
wzrosła aż do 14.

SENAT – nowe reguły gry
Senat. Począwszy od 1989 r.
w województwie nowosądeckim
wybierano dwóch senatorów. Liczba ta nie uległa zmianie także po

1998 r. Okręg nowosądecki pozostał okręgiem dwumandatowym.
Dopiero od tych wyborów rzecz
ulegnie zmianie. Własnego senatora wybiorą powiaty limanowski,
nowotarski i tatrzański, w osobnym zaś okręgu głosować będą
mieszkańcy Nowego Sącza i powiatów nowosądeckiego oraz gorlickiego. Dla wyborcy oznacza to,
że tym razem krzyżyk postawimy
przy jednym nazwisku, a na liście
wyborczej nie będzie już kandydatów z Podhala.

Jedna z radiowych debat wyborczych. Od lewej: Andrzej Czerwiński, Zygmunt Berdychowski, red. Stanisław Młyński, Andrzej Szkaradek i Andrzej Chronowski.
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Reprezentacja lokalna

Jak widać zatem, Nowy
Sącz był lepiej reprezentowany w Sejmie niż okoliczne powiaty. Druga tabela przedstawia
siłę wpływów sąsiednich regionów. Warto zauważyć, że Sądecczyzna jest reprezentowana
najsłabiej – choć porównywalnie z Podhalem. Wyraźnie lepszy
poziom reprezentacji ma Tarnów wraz z powiatem, nie mówiąc już o Krakowie. O ile zatem
samo miasto ma wysoki indeks
reprezentacji na tle powiatu,
o tyle cała Sądecczyzna wypada blado w porównaniu z innymi ośrodkami w województwie.
TAB. 2

KANDYDACI
We wszystkich wyborach
ostatniego dwudziestolecia
z okręgu nowosądeckiego startowało 770 kandydatów (część
z nich wielokrotnie). Największa liczba kandydatów stanęła w wyborcze szranki w 2005
r., wówczas też odnotowaliśmy
największą liczbę debiutantów.
Ale tegoroczne listy są niewiele
szczuplejsze. Spośród 159 kandydatów tylko 39 ma doświadczenie w wyborach. Rekordzistą
wśród nich jest Bronisław Dutka – siedmiokrotny kandydat
PSL w wyborach, czterokrotny
poseł. O jeden start mniej mają
kandydat PO Maciej Jachymiak
z Nowego Targu, który zaczynał
w 1991 od listy UPR, ale nigdy
nie zdobył mandatu oraz trzykrotny poseł SLD – Kazimierz
Sas. Jednak najwięcej doświadczonych kandydatów znajdziemy na listach PiS (12), dopiero potem PSL (8), SLD (6) oraz
PO (5) i Kongresu Nowej Prawicy ( 4).
TAB. 3

TAB. 1

0

2

3

3

2

2

2,0

42,3

Powiat nowosądecki

201,4

2

1

3

0

1

0

1,2

167,8

Powiat gorlicki

106,8

0

1

0

1

0

2

0,7

152,6

Powiat limanowski

123,4

2

0

0

2

1

2

1,2

102,8

Region sądecki

516,1

4

4

6

6

4

6

5,0

103,2

Średnia

III kadencja

II kadencja

VI kadencja

84,5

V kadencja

Nowy Sącz

IV kadencja

Jednostka

Ludność
wg stanu
na 31 XII
2009 r.
w tys.

I kadencja

Nie we wszystkich okręgach wyborczych wewnętrzne podziały są tak wyraźne jak w okręgu
nowosądeckim. Wyraźnie odrębne tożsamości polityczne małych regionów to specyfika wielu obszarów górskich w Europie
(skrajny przykład to szwajcarskie kantony). Nic zatem dziwnego, że stawką w wyborach jest
nie tylko to, która z partii zyska
najwięcej głosów, ale także jak
ułoży się podział mandatów między poszczególne powiaty.
TAB. 1

Indeks
Reprezentacji

PECHOWCY

TAB. 2

Region sądecki

516,1

4

4

6

6

4

6

5,0

103,2

Region podhalański

249,3

2

2

3

2

3

3

2,5

99,3

Tarnów z powiatem

310,5

7

5

3

4

4

5

4,7

66,1

Kraków

754,6

16

13

16

16

17

10

14,7

51,3

TAB. 3

Rok

Kandydaci

Debiutanci

Komitety

1991

124

124

23 komitety

1993

142

115

14 komitetów

1997

104

85

10 komitetów

2001

135

110

9 komitetów

2005

176

142

12 komitetów

2007

115

72

7 komitetów

2011

159

120

9 komitetów

i Mularczyka pozostają poza zasięgiem pozostałych kandydatów.
W poszczególnych latach liderami byli:
1991 – Lech Kaczyński; 1993
– Zygmunt Berdychowski (KKW
Ojczyzna); 1997 – Andrzej Szkaradek; 2001 – Kazimierz Sas; 2005
– Andrzej Czerwiński; 2007 – Arkadiusz Mularczyk.
I znowu nikomu nie udało się
dwukrotnie zająć pozycji lidera,
choć w nadchodzących wyborach
wielkie szanse na najlepszy wynik
ma ponownie Mularczyk.

ZWYCIĘZCY
Rekordy dwudziestolecia
47 929 – Arkadiusz Mularczyk,
PiS 2007
40 628 – Andrzej Szkaradek,
AWS 1997
24 708 – Andrzej Czerwiński, PO 2007
24 046 – Kazimierz Sas, SLD–UP
2001
22 540 – Zygmunt Berdychowski,
AWS 1997
16 009 – Andrzej Gut–Mostowy,
PO 2007
15 813 – Lech Kaczyński, POC 1991
15 755 – Zofia Krasicka–Domka,
AWS 1997
15 697 – Edward Siarka, PiS 2007
15 628 – Kazimierz Sas, SLD 1997

Co ciekawe – w prawicowym
okręgu wyborczym tylko Kazimierz
Sas dwukrotnie wpisał się na listę dziesięciu najlepszych wyników. Nie zmienia to jednak faktu,
że dwa wielkie sukcesy Szkaradka

W sporcie wielcy pechowcy
zajmują zwykle czwarte miejsce. Tuż za podium. W polityce – mimo dobrego wyniku nie
wchodzą do Sejmu. Takiego politycznego pecha miało w naszym okręgu kilku kandydatów.
W 1991 roku Andrzej Szkaradek
miał trzeci wynik w okręgu. Startował z listy POC zaraz za Lechem
Kaczyńskim, ale mimo dużej liczby głosów oddanych na ten komitet, ówczesna superproporcjonalna ordynacja nie pozwoliła
na wzięcie drugiego mandatu.
Próg wyborczy, nie przekroczony w skali kraju, odebrał w 1993
roku mandat najbardziej popularnemu kandydatowi – Zygmuntowi Berdychowskiemu, z tego
samego powodu mandatów nie
dostali trzeci na liście popularności Andrzej Szkaradek i czwarty – Franciszek Adamczyk.
W 1997 mimo zdobycia 11 tys.
głosów mandatu nie zdobył Stanisław Kogut (był dopiero szósty
wśród kandydatów AWS), tymczasem 9,7 tys. wystarczyło jego
rywalowi Marianowi Cyconiowi, by zdobyć mandat z listy UW.
Cztery lata później Kogut był na
czwartym miejscu wśród kandydatów, ale znowu wspólnie
z Andrzejem Szkaradkiem padli
ofiarą progu wyborczego, który
okazał się barierą nie do przebycia dla Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy, czyli ówczesnej
listy Jerzego Buzka i Mariana
Krzaklewskiego.
161 głosów zabrakło w 2005
r. Ryszardowi Nowakowi, by
wyprzedzić w drodze na Wiejską Annę Paluch. Jak wiemy,
rok później zdobył co najmniej
porównywalny z poselskim fotel prezydenta Nowego Sącza.
Ostatni na liście pechowców będzie Kazimierz Sas, który mimo
siódmego wyniku w 2007 r., nie
zdobył mandatu ze względu na
słaby wynik całej listy. Jej lider zgromadził ponad 50 proc.
wszystkich oddanych na SLD
głosów.
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20 lat demokracji parlamentarnej na Sądecczyźnie (1991-2011)

Poczet posłów i senatorów sądeckich
(według stażu parlamentarnego)
Andrzej Chronowski
(1993–2005), ur. 1961,
senator NSZZ „Solidarność”, AWS i Bloku
Senat 2001. Wicemarszałek Senatu minister skarbu
państwa w rządzie Jerzego Buzka.
Kazimierz Sas (1993–
2005), ur. 1947, poseł
SLD, lider lewicy na
Sądecczyźnie, radny
Nowego Sącza, przewodniczący ostatniej MRN w Nowym
Sączu (1988–1990).

Andrzej Czerwiński
(2001–2011), ur. 1954,
poseł PO, prezydent
Nowego Sącza
(1994–2001), radny
Nowego Sącza, twórca i lider
sądeckiej Unii Wolności oraz Platformy Obywatelskiej.

R
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K

L

A

M

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

Jerzy Gwiżdż (1993–
2001), ur. 1954, poseł
BBWR i AWS, prezydent
Nowego Sącza
(1990–1994), radny
Nowego Sącza, lider ogólnopolskich
struktur BBWR, szef krajowego sztabu
wyborczego Lecha Wałęsy (1995).

Arkadiusz Mularczyk
(2005–2011), ur. 1971,
poseł PiS, członek
Komitetu Politycznego tej
partii, lider PiS w okręgu
nowosądeckim, adwokat, radny
Nowego Sącza.

Zygmunt Berdychowski
(1991–1993 i 1997–
2001), ur. 1960, poseł
Porozumienia Ludowego i AWS, lider małopolskich struktur SKL, radny Sejmiku
Wojewódzkiego, twórca Forum
Ekonomicznego w Krynicy–Zdroju.

Marian Cycoń (1997–
2001), ur. 1940, poseł
Unii Wolności, burmistrz Starego Sącza.
W czasach PRL naczelnik
Piwnicznej i prezydent Nowego Sącza.

Stanisław Kogut
(2005–2011), ur.
1953, senator PiS,
działacz NSZZ „Solidarność” – przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy,
radny gminy Grybów, Sejmiku
Wojewódzkiego. Twórca Fundacji

Ryszard Nowak (2001–
2005), ur. 1962, poseł
Prawa i Sprawiedliwości, założyciel i pierwszy
lider PiS na Sądecczyźnie,
prezydent Nowego Sącza (od 2006 do
dziś), a wcześniej radny i członek
zarządu miasta.

Stanisław Pasoń
(1993–1997), ur. 1960,
poseł PSL,
przedsiębiorca.

Krzysztof Pawłowski
(1989–1993), ur. 1946,
senator OKP i PChD,
twórca Partii Chrześcijańskich Demokratów
i jej pierwszy lider. Współtwórca
i pierwszy prezes KIK w Nowym
Sączu. Założyciel i rektor WSB–NLU.
Członek krajowych władz BCC i KIG.

Andrzej Szkaradek
(1997–2001), ur. 1948,
poseł AWS, jeden
z liderów tej formacji
w Sejmie III kadencji,
działacz NSZZ „Solidarność”, jej szef na
Sądecczyźnie i w Małopolsce. W stanie
wojennym – internowany i aresztowany, aktywny lider podziemnych
struktur związku. Radny Nowego Sącza
i Sejmiku Wojewódzkiego.

Józef Jungiewicz (1989–1991), ur.
1936, poseł OKP, wojewoda nowosądecki (1991–1992), internowany
w stanie wojennym.

CZY WIESZ, ŻE…
Kiedy w noc wyborczą z 23
na 24 września 2001 w Nowym Sączu skończono liczenie głosów we wszystkich
miejskich komisjach, okazało się, że zdobywcę najlepszego wyniku od ostatnich
kandydatów dzieli niewyobrażalna przepaść. Lider
SLD–UP Kazimierz Sas zdobył wówczas w Nowym Sączu 10 329 głosów, a Zbigniew Skorecki (AWSP)
i Bronisław Rusiniak (Alternatywa) po jednym głosie.

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
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20 lat demokracji parlamentarnej na Sądecczyźnie (1991-2011)
Rok 1991 był pierwszym doświadczeniem Polaków z wolnymi wyborami partyjnymi. Liczba komitetów przerosła najśmielsze oczekiwania – w skali kraju zgłoszono
ich kilkadziesiąt. To rozdrobnienie sceny politycznej i przyjęta wówczas bardzo
proporcjonalna ordynacja sprawiły, że zwycięska partia – Unia Demokratyczna
zdobyła wówczas zaledwie 12 proc. głosów i tylko 62 mandaty. Jednak w okręgu nowosądeckim i w samym Nowym Sączu zwyciężyło wówczas Porozumienie
Obywatelskie Centrum (POC) z Lechem Kaczyńskim na czele. Dobry wynik miały
też dwie inne listy centroprawicowe: Porozumienie Ludowe (PL), Wyborcza Akcja
Katolicka (WAK) oraz regionalny Związek Podhalan (ZP). W mieście trzeci wynik
udało się zdobyć Konfederacji Polski Niepodległej (KPN).

Okręg wyborczy

Miasto

POC

38 064

POC

PL

31 227

ZP

Rok 2001 wyniósł do władzy lewicę pod wodzą Leszka Millera. Na listy koalicji
SLD–Unia Pracy (SLD–UP) głosowało 41 proc. wyborców (dało to 216 mandatów). Po raz pierwszy lista lewicowa miała zwyciężyć w okręgu nowosądeckim,
pokonując dopiero co utworzone: Platformę Obywatelską (PO), Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz Ligę Polskich Rodzin (LPR). Jednak ewenementem na skalę
ogólnopolską był wysoki wynik listy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy (AWSP),
którą wyborcy w pozostałej części kraju dość bezwzględnie odesłali do lamusa.
Rok 2001 to nie tylko ostatni triumf lewicy, to także ostatni rok przewagi PO nad
PiS – tak w skali okręgu, jak i miasta.

Okręg wyborczy

Miasto

6 816

SLD-UP

57 635

SLD

12 689

UD

4 408

PO

47 299

PO

6 521

26 744

KPN

3 082

AWSP

31 650

PiS

4 634

WAK

22 946

ZP

3 337

PiS

28 867

AWSP

3 954

UD

18 913

SLD

2 295

LPR

28 276

LPR

2 732

Wybory 1993 roku zostały rozpisane po rozwiązaniu Sejmu przez Lecha Wałęsę. Inaczej niż w całej Polsce – gdzie wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej
(SLD, 20 proc. i 171 mandatów), w okręgu nowosądeckim zwycięzcą okazało się
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), a jego najpoważniejszym rywalem centroprawicowy Katolicki Komitet Wyborczy Ojczyzna (KKWO). Także trzeci na
liście komitet Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (BBWR) utworzony przez
zwolenników Lecha Wałęsy uzyskał tu wynik znacznie lepszy od krajowego. SLD
musiał zadowolić się piątym miejscem, a na pocieszenie przyjąć zwycięstwo
w samym Nowym Sączu.

Okręg wyborczy

Miasto

PSL

45 306

SLD

KKWO

40 597

BBWR

Rok 2005 to rok podwójnego sukcesu PiS – w wyborach parlamentarnych
i prezydenckich (27 proc. głosów i 155 mandatów). To także triumfalna przewaga nad Platformą w okręgu wyborczym (prawie dwukrotna) i – co ciekawe
– także w mieście. Dziwić może wysoka popularność Samoobrony, czwartej
partii w okręgu i piątej w Nowym Sączu, choć dotąd miasto dość niechętnie
wspierało partie chłopskie.

Okręg wyborczy

Miasto

6 236

PiS

92 246

PiS

12 351

BBWR

4 634

PO

54 395

PO

8 401

32 408

UD

4 083

LPR

31 503

SLD

4 053

UD

23 504

NSZZ S

3 578

Samoobr.

21 056

LPR

2 852

SLD

22 326

KPN

2 414

PSL

19 916

Samoobr.

1 805

W roku 1997 pierwsza trójka w kraju, okręgu i mieście była po raz pierwszy
identyczna. Wybory wygrała Akcja Wyborcza Solidarność (AWS, 34 proc. i 201
mandatów), wyprzedzając SLD i powstałą z połączenia UD i Kongresu Liberalno Demokratycznego – Unię Wolności (UW). Jedyną regionalną odmiennością
był dobry wynik narodowego Bloku dla Polski (BdP), osiągnięty głównie dzięki
głosom z Podhala. W mieście uwagę na siebie zwróciły listy prawicowe Ruch
Odbudowy Polski (Jana Olszewskiego) i Unia Prawicy Rzeczpospolitej (Janusza Korwina–Mikkego).

Okręg wyborczy

Miasto

AWS

157 890

AWS

SLD

29 613

UW

Hegemonia PiS na Sądecczyźnie miała zostać także utrzymana w przegranej dla tej
partii wyborach 2007 roku. Prawo i Sprawiedliwość zbliżyło się wyraźnie do rekordowego wyniku AWS sprzed dziesięciu lat. W skali kraju wygrała jednak Platforma
z rekordowym poparciem 42 proc. wyborców i 209 mandatami w Sejmie. Lewicy
nie pomogło nawet zawarcie szerszej niż SLD koalicji z UP i spadkobierczynią UW
– Partią Demokratyczną. Blok Lewica i Demokraci przegrał po raz kolejny wybory
w okręgu sądeckim. I choć zdobył trzeci wynik w mieście, to był on rażąco słabszy
od rezultatów PO i PiS.

Okręg wyborczy

Miasto

18 033

PiS

152 960

PiS

17 295

SLD

7 921

PO

85 668

PO

15 229

27 919

UW

4 203

PSL

30 636

LiD

4 729

PSL

20 216

ROP

1 457

LiD

19 057

PSL

2 027

BdP

17 526

UPR

1 038

LPR

3 931

LPR

468

Materiał przygotowany przez Pracownię Badań nad Miastami WSB-NLU, opracowanie dr RAFAŁ MATYJA.
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Sport

Sandecja pewna swego

14 medali Mistrzostw Polski
dla Startu Nowy Sącz
Zakończyły się 68. Mistrzostwa Polski w kajakarstwie górskim. Rozegrano sprinty i zjazdy. Wzięli w nich
udział zawodnicy z kilkunastu klubów
z całego kraju. Tradycyjnie już jedną
z najsilniejszych była grupa zawodników z Nowego Sącza.

FOT.: NOWYSACZ.PL

Cieszy fakt, że wśród juniorów jest
kilku bardzo dobrze zapowiadających się zawodników. Konkurowanie i spotkania z bardziej doświadczonymi i utytułowanymi
kajakarzami zaowocują w przyszłości w startach międzynarodowych. Może jest wśród nich przyszły mistrz?
Lista medalistów Startu Nowy
Sącz: C2 juniorów: brąz – Jakub

Efektownym zwycięstwem 3–1 zakończył się mecz z Olimpią Grudziądz. Dla Sandecji strzelali Burkhardt (51), Aleksander (66)
i Eismann (70).

Olszowski, Paweł Zwoliński; C1 juniorów: złoto – Kacper Gondek; K1
juniorów: złoto – Maciej Okręglak;
brąz – Damian Piszczyński; K1x3
kobiet: srebro – Kamila Urbanik,
Edyta Węgrzyn, Anna Ingier; C1x3
mężczyzn: złoto: Grzegorz Wójs,
Wojciech Pasiut, Kacper Gondek;
C2x3 mężczyzn: brąz – Drwal–Poparda, Gondek–Kij, Olszowski–
Zwoliński; K1x3 mężczyzn: brąz
– Michał Pasiut, Maciej Okręglak,
Damian Piszczyński; C2 mężczyzn:
srebro – Krzysztof Drwal, Andrzej
Poparda; C1: złoto – Grzegorz Wójs;
brąz – Wojciech Pasiut; C2 – srebro: Krzysztof Drwal, Andrzej Poparda; C1: złoto – Grzegorz Wójs;
K1 Sprint: srebro – Michał Pasiut.

Turniej o puchar posła
To była już szósta edycja rozgrywek piłkarskich. Po zaciętym finale i serii rzutów karnych wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Januszowej.
Do turnieju o Puchar posła Andrzeja Czerwińskiego, organizowanego
przez Stowarzyszenia Profesjonalnego Samorządu zgłosiło się dziewięć drużyn: z Chełmca, Wielogłów,
Januszowej, Biczyc Dolnych, Piątkowej, Świniarska i trzy z Nowego
Sącza (SP 20, 11, 2). Współorganizatorem był Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz piekarnia „Danek”.
– Drużyny rywalizowały w trzech grupach. Najlepsze

drużyny z każdej z grup zakwalifikowały się do finału i grały systemem „każdy z każdym”. Dwie
drużyny z największą ilością punktów spotkały się w wielkim finale
– mówi Artur Franczak, prezes SPS.
Do finału dotarła SP z Januszowej i SP nr 2 z Nowego Sącza. Mimo
młodego wieku graczy nie zabrakło
emocji i zaangażowania. Podstawowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia. Arbiter ogłosił serię rzutów
karnych. Lepsi okazali się uczniowie z Januszowej, wygrywając 3:2.
Puchary w imieniu Andrzeja Czerwińskiego wręczyli Bożena Borkowska, dyrektor biura poselskiego i radny Tadeusz Gajdosz.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Oba zespoły wypracowywały sobie dobre sytuacje do zdobycia gola. Lepsza była
Sandecja, ale niestety zabrakło skuteczności. Już w 11 minucie gola mógł
zdobyć Marcin Woźniak, ale uderzył
niecelnie. Pięć minut później Filip
Burkhardt miał okazję do uderzenia
z rzutu wolnego, ale zdecydował się
na wrzutkę, niestety nieudaną.
Do dobrych okazji po dośrodkowaniach Szeligi i Durica dochodził w 18 i 28 minucie Dariusz
Gawęcki, ale raz uderzył niecelnie, a raz obronił bramkarz gości. Olimpii w 23 minucie udało
się umieścić piłkę w bramce Marka Kozioła. Strzelał Piotr Ruszkul,
ale z pozycji spalonej i arbiter nie
uznał gola. Z powodu urazu Milan Durić musiał zostać zmieniony przez Pavla Eismanna.
Druga część spotkania rozpoczęła się od zdecydowanych ataków
Sandecji. Dużą aktywnością wykazywał się Filip Burkhardt. Udało mu
się w 51 minucie zdobyć gola na 1:0.
Po rozegraniu piłki między Gawęckim, a Arkadiuszem Aleksandrem
ten drugi podał „piętą” do Burkhardta, który pewnym strzałem
pokonał Michała Wróbla.

Sandecja nie odpuszczała ani na
chwilę. Dwukrotnie Michał Wróbel
musiał wykazać się grą poza polem
karnym. W 65 minucie wybijał piłkę głową, w 60 prawdopodobnie zagrał ręką, ale arbiter nie odgwizdał
przewinienia. Na nic jednak zdały się jego wysiłki. W 66 po podaniu Burkhardta Aleksander podwyższa na 2:0. Trzy minuty później
Eismann po asyście Gawęckiego
zdobywa bramkę na 3:0.
W 78 minucie mogło być 3:1, ale
bardzo skuteczna i ofiarna interwencja Marka Kozioła uratowała
Sandecję przed stratą bramki. Na
sam koniec meczu goście poderwali się do ataku. W 88 minucie
po strzale Paula Grischoka Olimpia zdobywa honorowego gola.
Końcowy rezultat 3:1. Sandecja
poszła w ślady Kolejarza Stróże,

który wygrał w ostatniej kolejce
1:0 z Polonią Bytom.

Składy drużyn:
Sandecja Nowy Sącz: Marek Kozioł – Marcin Makuch, Jano Frohlich, Tomasz Midzierski, Marcin
Woźniak – Bartosz Szeliga (62 Sebastian Szczepański), Rafał Berliński, Dariusz Gawęcki, Filip Burkhardt
(80 Paweł Leśniak), Milan Durić (46 Pavel Eismann) – Arkadiusz
Aleksander.
Olimpia Grudziądz: Michał Wróbel – Marcin Kokoszka, Maciej Dąbrowski, Dawid Ptaszyński, Jarosław Ratajczak – Adrian Frańczak
(77 Grzegorz Domżalski), Hubert Kościukiewicz, Mariusz Kryszak, Piotr
Ruszkul, Jakub Cieciura (68 Paul
Grischok) – Janusz Dziedzic (81 Łukasz Tumicz).
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Limanovia – moja pierwsza miłość
R O Z M OWA z ANTONIM
BUGAJSKIM, dziennikarzem
sportowym, ekspertem
piłkarskim „Przeglądu
Sportowego” i stacji
telewizyjnej Canal+
– Dlaczego na moją prośbę o wywiad
zareagowałeś stwierdzeniem, że czujesz się zażenowany?
– Bo przez całe zawodowe życie, to ja proszę kogoś o wywiad, ale
pierwszy raz mnie ktoś o to prosi.
– No to powiedz mi, jak się zostaje najważniejszym w Polsce piłkarskim
ekspertem i komentatorem futbolu?
– Nie wiem jak się kimś takim zostaje, bo ja – bez fałszywej
skromności – nie czuję się w tej
branży ani pierwszym, ani najlepszym. Jestem jednym z wielu,
choć pewnie miałem w życiu trochę szczęścia, że kiedyś trafiłem
do krakowskiego „Tempa”, a potem siłą rzeczy do „Przeglądu Sportowego”. Potem już potoczyło się
samo – widocznie trzeba się znaleźć
w odpowiednim momencie w odpowiednim miejscu i jeszcze trafić
na odpowiednich ludzi. Oczywiście
do tego wszystkiego trzeba dołożyć
mnóstwo pracy.
– Chyba lubisz swoją pracę, choć pochłania Ci siedem dni w tygodniu. Wyjazdy na mecze, pisanie do „Przeglądu
Sportowego” i komentowanie ligowych wydarzeń w Canale+ skutecznie wypełnia Ci czas. Wystarcza Ci go
na wszystko?
– No właśnie nie wystarcza. Szczególnie brakowało mi go, kiedy przez
cztery lata byłem szefem działu piłkarskiego „Przeglądu”, bo ta funkcja
wymaga pełnego poświęcenia i życia
w Warszawie, a ja nie umiałem się na
to zdecydować. Teraz jestem zastępcą szefa działu i dzielę swoje życie pomiędzy Warszawę i Wrocław. Dwa
dni jestem w stolicy, pozostałe dni na
Dolnym Śląsku, bo tu mam rodzinę,
tu zapuściłem korzenie i nie potrafiłem podjąć decyzji o przeprowadzce
do Warszawy. Rodzinnie to było nie
do przyjęcia. Taka niechęć do zmian
chyba przychodzi z wiekiem, a najmłodszy już nie jestem.
– Teraz trochę kokietujesz, ale chyba
faktycznie z wiekiem zmieniasz pozycję oglądania futbolu. Kiedyś go tylko
relacjonowałeś, teraz głównie komentujesz – tak w „Przeglądzie”, jak
i w Canal+.
– Sam nie wiem, kiedy to się stało. Na pewno nie wydarzyło się z dnia
na dzień. Ta zmiana ról wynika trochę z nabytego doświadczenia, a trochę przychodzi właśnie z wiekiem.
Teraz mi uświadomiłeś, jak wiele się
w moim życiu zawodowym zmieniło. Lata pracy reportera sportowego, głównie piłkarskiego sprawiły, że
człowiek ma w sobie potrzebę dzielenia się z odbiorcami tym, co ogląda na

Antoni Bugajski i piłkarz Śląska Wrocław Piotr Celeban
boisku, na nieco innej płaszczyźnie,
na poziomie komentarza i analizy.
– W studio Canal+ chyba czujesz się
dobrze i na swoim miejscu?
– Canal+ to dla mnie taka wisienka na torcie. Tej publicystyki telewizyjnej uczyłem się w N Sporcie, gdzie
w każdą niedzielę nagrywaliśmy godzinny program pt. „Nasza piłka”.
Bardzo mi odpowiadała luźna formuła tego programu, bo w nim nabrałem pewności siebie. Tam również
poczułem, jaka jest różnica pomiędzy
dziennikarstwem prasowym a telewizyjnym, gdzie trzeba na żywo reagować na pewne wydarzenia. Zawsze towarzyszy temu pewna trema,
ale polubiłem to zajęcie. W wydaniu Canal+ to już sama przyjemność pracować z takimi fachowcami jak Andrzej Twarowski i Tomek
Smokowski.
– To ja Ci chcę trochę popsuć humor
– znasz takie powiedzenie, że w Polsce na polityce, medycynie i piłce nożnej znają się wszyscy?
– Znam. Nie wiem, jak jest z medycyną, ale w odniesieniu do piłki
mnie się to akurat podoba. Przecież
dziennikarz piszący i mówiący o futbolu nie głosi prawdy objawionej. Po
prostu pojawia się temat i ja mówię
swoje zdanie, tyle. Im więcej emocji
moja opinia wywołuje – a wywołuje, bo dostaję maile i odbieram telefony – tym dla dziennikarza lepiej,
większa satysfakcja. Przecież sam
wiesz, że dla dziennikarza najgorzej
jest, kiedy po tym, co napisał albo
powiedział, zapada głucha cisza. Ja
nie mam z tym problemu. Niech się
wszyscy znają na piłce nożnej!

FOT. „PRZEGLĄD SPORTOWY”

– I nie przeszkadza Ci, że jeśli jest 20
tysięcy ludzi na stadionie, to tyle jest
też opinii na temat tego, co zobaczyli?
– Nie, choć rolą dziennikarza jest
też uporządkować te opinie. Nie
mam z tym problemu, że ktoś ma
inne zdanie niż ja na temat tego, co
zobaczył na boisku. Na szczęście żyjemy w takim świecie, gdzie każdy
ma prawo do swoich opinii. Zwróć
uwagę, że piłka nożna jest na tyle
prostą grą, że każdy może się na niej
znać. To chyba najprostsza z możliwych gier, w kilku zdaniach można opisać reguły, które nią rządzą.
Dlatego nawet przysłowiowej teściowej wydaje się, iż wie, kto grał
dobrze, a kto źle. Tam wszystko
polega na tym, by 22 facetów trafiło piłką do bramki – stąd się biorą te szerokie kompetencje kibiców
w komentowaniu piłki. Spierajmy
się w swoich ocenach, byle w ramach przyzwoitości.
– A wolno dziennikarzowi sportowemu być kibicem? Co się dzieje, kiedy musisz coś powiedzieć o drużynie,
do której mocniej bije twoje serce? Na
służbie nie możesz okazywać słabości?
– Czasami byłem w to trochę
wrabiany. Zdarzało mi się w Canale+ komentować mecze, gdzie
siedzący obok kolega stawiał mnie
w trudnej sytuacji. Pamiętam, jak
kiedyś grał Śląsk Wrocław – ja występowałem w roli eksperta, tego
drugiego komentatora – a prowadzący już na początku mówi na
żywo „to teraz na pewno mocniej
bije ci serce, bo to ważny mecz dla
Śląska”. To najgorsze, co mógł zrobić, tak zacząć relację z meczu, no

bo co teraz ze mnie za ekspert, jeśli
kibicuję jednej z drużyn?
– Nie wierzę, że nie masz w polskim
futbolu swoich sympatii?
– Mam! Jestem kibicem Limanovii i wcale się tego nie wypieram! Przychodzi mi to o tyle łatwo,
że na co dzień w swojej pracy nie
zajmuję się Limanovią. To jest autentycznie najważniejszy dla mnie
klub. W latach 80., kiedy jeszcze
mieszkałem w Limanowej, chodziłem na wszystkie mecze. Jeszcze
zaczynając pracę w „Tempie” pisałem o Limanovii, dlatego pozostanie dla mnie najważniejsza, to coś
jak pierwsza miłość.
– Jak zareagowałeś na informację, że
Limanovia wygrała w Pucharze Polski
z Lechią Gdańsk? Mały klub z Limanowej był na ustach całego kraju.
– Ogromną radością! Siedziałem
w tym czasie w studio TVN Turbo,
gdzie komentowałem inny mecz pucharowy: Chrobry Głogów – Lech
Poznań i bardzo żałowałem, że nie
mogę być w Limanowej. Ale byłem
na wygranym meczu Limanovii z Rakowem Częstochowa, dowodzonym
przez mojego kolegę z Canal+ Jurka Brzęczka. Miałem ogromną frajdę z wygranej. Teraz marzy mi się,
żeby Limanovia zagrała z Wisłą Kraków i ten mecz był pokazany w TVN
Turbo. Chciałbym go komentować.
– Zaskakuje Cię, że w futbolu Kopciuszek może wygrać z potentatem?
– Powiem inaczej. Przy okazji
tego niezwykłego sukcesu nawiedziła mnie pewna refleksja. Przyjeżdża do Limanowej z Lechią Tomasz
Kafarski, jeden z najzdolniejszych

młodych polskich trenerów i taktycznie ogrywa go trener Marian
Tajduś, 60–letni już szkoleniowiec,
któremu nikt nigdy nie dał w piłce
poważnej szansy, tak jak choćby
młodemu Kafarskiemu. To ważna
uwaga na temat tzw. polskiej myśli szkoleniowej. Nie dostrzegamy
wielu piłkarskich talentów z piłkarskich peryferii, ale chyba to samo
dzieje się z trenerami. W każdym
razie teraz jestem w stanie sobie
wyobrazić, że Tajduś prowadzi Lechię w ekstraklasie, a Kafarski Limanovię w trzeciej lidze. Może tak
właśnie powinno być?
– Ciągle mnóstwo jest narzekania na
poziom polskiej piłki klubowej i reprezentacyjnej. Podzielasz te krytyczne
opinie, są uzasadnione?
– Trochę przesadzone. Moim zdaniem poziom polskiej piłki jest coraz
wyższy, a narzekanie – trochę jak
w polityce – w futbolu jest tematem
dyżurnym. To może nawet swego rodzaju moda narzekać, że nie mamy
bazy, utalentowanej młodzieży, fachowych trenerów, że jesteśmy piłkarskim zaściankiem w Europie. Nie
zgadzam się z tym i że tak nie jest pokazują m.in. tegoroczne mecze naszych drużyn w pucharach. Przecież
po raz pierwszy dwie polskie drużyny jednocześnie grają w fazie grupowej Ligi Europejskiej.
– Ale jedna z nich powinna grać w Lidze Mistrzów.
– No tak, ale o tym, że Wiśle zabrakło do awansu 180 sekund, to raczej sprawa przypadku, a nie powód
do tego, by twierdzić, że Robert Maskant jest złym trenerem. Jestem
przekonany, że za rok polski klub
będzie w Lidze Mistrzów. Trzeba pamiętać, jak wiele złego zrobiła w naszym futbolu afera korupcyjna. Polska piłka podnosi się z tamtych
bardzo złych praktyk, które ją przez
lata niszczyły.
– Nie obawiasz się wyniku reprezentacji na przyszłorocznych Mistrzostwach
Europy?
– Jeśli się czegoś obawiam, to raczej kibiców. Z nimi może być różnie i to nawet nie na stadionach, ale
np. w przygotowywanych fanzonach. Mogłem się temu przyjrzeć
całkiem niedawno poza stadionem
w Gdańsku przy okazji meczu Polska – Niemcy. W tej dziedzinie widać
lata zaniedbań. Muszę się też przyznać, że podczas tegorocznego finału Pucharu Polski w Bydgoszczy po
raz pierwszy autentycznie bałem się
o swoje bezpieczeństwo. Tym jestem
zaniepokojony. Jeśli zaś chodzi o poziom sportowy, to wierzę, że nie będzie źle. Ważne jest na kogo trafimy,
ale stać nas na wyjście z grupy. Decydujące może się okazać szczęście trenera Smudy, które zawsze pomagało
mu w decydujących momentach. Nie
chcę mówić, że zdobędziemy medal,
ale będziemy mieć z tych mistrzostw
wiele satysfakcji.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Imperializm
po sądecku
Z L A M U S A . 30 września 2001 r. zamknięta została legendarna sądecka
restauracja „Imperial”.

Czym jeżdżą nasi posłowie
M OTO R Y Z AC J A . Podczas czteroletniej kadencji w garażach posłów naszego okręgu zaszła rewolucja. Niemal wszyscy przesiedli się do
samochodów nowszych, szybszych
i bardziej komfortowych.

Dziesięć lat temu kultowy niegdyś
sądecki lokal w ostatnim okresie
funkcjonowania notował utarg nie
przekraczający 12 złotych dziennie. Jak wspomina pewien znany
sądeczanin, u schyłku działalności restauracji był tam jeszcze na
weselu: „Kelner nalewał do talerzy rosół z wielkiego dzbanka. Nie
wiem dlaczego lał z dużej wysokości, dzięki czemu zostawił mi
na koszuli i krawacie tłuste plamy. A rosół i tak okazał się zimny. Brr…” – opowiadał po latach.
W schyłkowym okresie działalności do „Imperialu” jeszcze chadzało się rano na jajecznicę (w wersji
z kiełbasą lub bez), ale w czasach
rosnącej konkurencji w gastronomii nic lokalu nie mogło uratować.
O „Imperialu” z sentymentem
pisał w 1998 r. Romuald Groszek
w swojej książce „Alfabet sądecki”:

(…) Pod obecną nazwą knajpa mogła zaistnieć dopiero po
Październiku 56. Poprzednio lokal był świetlicą związków zawodowych, a zaraz po wojnie
znajdował się tam bar „Pod Murzynami”. Dzięki fachowemu
kierownictwu wytworzył sobie
odpowiednią markę i grono stałych gości. Do nich zaliczała się
swego czasu złota sądecka młodzież i wielu znanych obywateli
tego miasta. Bywalców nazywano
imperialistami, co w minionym
okresie było bardzo podejrzane.
Knajpianych awantur w czasach
kiedy przesiadywałem w Imperialu w zasadzie nie było. Mówię
„w zasadzie”, bo kiedy raz stanąłem w obronie obrażonego przez
gościa Józka kelnera, przesiedziałem w nieodległej komendzie 24
godziny (…)
Tyle wspomnień, a obecny „Imperial” działający pod tym szyldem,
to już zupełnie inny lokal.
(HIS)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Zgodnie z parlamentarnym
moto–trendem
Posłowie z okręgu 14 stawiają
na forda. Z niemal 30, które z całej Polski zjeżdżają pod sejmowy
budynek, cztery należą do nich
– w tym aż dwa (mondeo z 1993
i 2001) należą do Bronisława Dutki (PSL). Choć przyznać trzeba, że
nasi posłowie wiedzą, co na Wiejskiej jest na topie i coraz częściej
po nowy wóz udają się do salonu Toyoty.
– Wielu kolegów polecało mi
toyotę avensis, a marka forda
w ostatnich latach nieco podupadła, dlatego kupiłem sobie toyotę
– tłumaczy Bronisław Dutka, odżegnując się, że jego zakup toyoty avensis z 2008 r. to efekt sejmowej mody.
Wierna tej marce od początku
kadencji jest natomiast Anna Paluch – do dziś jeździ toyotą yaris
z 2005 r.
Toyotę, tyle że rav4 (rocznik
2001), kupili podczas tej kadencji
także Wiesław Janczyk (PiS) z żoną.
Obok terenówki w garażu stanął
też opel vectra z 2006 r., do którego poseł przesiadł się ze starszego
o trzy lata modelu.
Najlepiej w obowiązujący w Sejmie moto–trend wpisuje się jednak Tadeusz Patalita (PO). To do
niego należy bowiem jeden z 35
volkswagenów passatów parkujących pod Sejmem. Model
z 2008 r., czarny z chromowanym wykończeniem jest doskonale

Czarnego passata z chromowanym wykończeniem posła Patality
doskonale rozpoznają mieszkańcy powiatu limanowskiego
rozpoznawany przez mieszkańców
powiatu limanowskiego.

Niby tyle ich różni, ale…
Bycie trendy ma jednak swoją
cenę. Arkadiusz Mularczyk (PiS)
nie krył rozczarowania, gdy dowiedział się, że tak jak Andrzej Czerwiński (PO), jeździ fordem mondeo i toyotą yaris.
– Pierwszego forda mondeo kupiłem w 2001 roku. Byłem z niego
zadowolony, bo jest w nim dużo
miejsca, a ja jestem wysoki. No i to
auto dość proste w obsłudze. Dlatego po 10 latach kupiłem nowszy
model z 2009 roku. A toyotą właściwie jeździ żona… – tłumaczy
Mularczyk.
Natomiast Andrzej Czerwiński
podkreśla, że to on pierwszy postawił na forda.
– Już w 1991 roku kupiłem
eskorta combi i od tamtej pory
jestem wierny tej firmie. Ford to
moja marka – zaznacza.

Poselskie kaprysy, czy kryzysy
wieku średniego?
Czerwiński w tej kadencji wrócił też do swojej pasji sprzed lat.
Kupił aż dwa motocykle BMW:

turystyczny 800GS z 2008 r. dla
syna i turystyczno–szosowy 1200R
z roku 2007 dla siebie.
– Prawo jazdy na motocykl zrobiłem już w 1979 roku. Jeżdżę od
lat. Ale ostatnio miałem cztery lata
przerwy i teraz wróciłem do tej
pasji – mówi Andrzej Czerwiński.
Jego partyjny kolega Andrzej
Gut–Mostowy najwyraźniej zapragnął być oryginalny i odciąć się od
poselskich moto–trendów. Z jego
garażu zniknęła toyota land cruiser
z 2003 r., a na jej miejscu stanęły
volvo S60 (rocznik 2007) i klasyczny terenowy mercedes G z 1994 r.
Dobiegając 45. roku życia także
Edward Siarka (PiS) pokusił się na
małe szaleństwo. Ze Stanów Zjednoczonych sprowadził sobie mitsubishi galant z silnikiem 2,4 (wersja sedan).
– Jak każdy prawdziwy Polak
mam amerykańskie auto – żartuje.
Ale takie motoryzacyjne szaleństwa posłów to nie tylko domena mężczyzn. W ciągu ostatniej
kadencji zdobyła się na nie również Barbara Bartuś (PiS) – z fiata pandy (rocznik 2004) przesiadła się do nowiutkiej hondy jazz
(rocznik 2010).
(CAR)

Robert Ślusarek

