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Dwukrotnie
potrącony?
We wtorek wieczorem
kierowca toyoty przejechał leżącego na jezdni
mężczyznę. Oﬁara nie
przeżyła, a policja podejrzewa, że mężczyzna
został wcześniej potrącony przez inne auto.

j Więcej – www.sacz.in
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Bezradny
lekarz
W Limanowej 13–letnia
pacjentka po podaniu
kolejnej dawki szczepionki na odczulenie zaczęła się dusić i puchnąć.
Według jej matki lekarz
nie bardzo wiedział, co
ma zrobić.

ZYGMUNT PYZIK, 59-letni ślusarz
z Nowego Sącza w kilka minut podbił
serca jurorów „Mam Talent” i stał
się jedną z gwiazd telewizyjnego
programu, ale… do następnej rundy
nie awansował.
J Więcej Str. 2
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EDNOOSOBOWA
ORKIESTRA

Były prokurator
skazany
Na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata
skazał Sąd Rejonowy
w Brzesku byłego sądeckiego prokuratora oskarżonego o prowadzenie
samochodu pod wpływem alkoholu.

j Więcej – www.sacz.in

Komendant
nie groził

FOT. TVN

Nie będzie postępowania
w sprawie gróźb karalnych byłego komendanta
Straży Miejskiej Ryszarda
Wasiluka. Sąd Rejonowy
odrzucił zażalenie wiceprezydenta Nowego
Sącza Jerzego Gwiżdża.
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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 specjaliƑci medycyny rodzinnej
j lekarze pediatrzy i interniƑci
j gabinety szczepieŷ i zabiegowe
j nebulizacje
j naƑwietlanie lampČ Zeptera
PORADNIE
- GINEKOLOGICZNO-POBONICZA
- STOMATOLOGICZNA

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
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Z drugiej strony
Opowieść o Skale

– Słowa są ulotne, dlatego należy robić wszystko, by je zachować – mówi Bożena Jawor, która
zainicjowała „Sercem budowane”.
Dla upamiętnienia słów i dzieł papieża Polaka postawiono na sądeckich plantach głaz wyrwany wprost z Dunajca, wydano na
Dzień Dziecka książeczkę z przesłaniem Jana Pawła II skierowanym
do dzieci, organizowano spotkania z osobami, które dawały świadectwo o papieżu – m.in. Wandą
Półtawską. Te wszystkie działania

WA R TO W I E D Z I E Ć . Plastikowe
karty z chipem, „śledzenie” autobusów i pasażerów – to tylko niektóre nowinki, jakie zostaną wdrożone przez MPK w połowie przyszłego
roku. Całość ma kosztować niemal
4 mln zł, ale pozwoli na oszczędności
w budżecie MPK, a nawet w kieszeniach klientów.
– System ten jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Składa
się z czterech podsystemów: eksploatacji, zarządzania flotą, informacji
pasażerskiej oraz biletu elektronicznego – mówi Weronika Małek dyrektor ds. rozwoju firmy GMV, wdrażającej nowy system.
Pasażerowie wsiadając do autobusu będą musieli „skasować” bilet
w specjalnych czytnikach z kolorowym wyświetlaczem i informacją
dźwiękową. Przy wysiadaniu również prawdopodobnie będzie trzeba
się „wykasować”. Dzięki temu MPK

Małgorzata Broda
wyreżyserowała
dokument
„Sercem
budowane.
Opowieść o Skale
Piotrowej na
Sądeckich
Plantach,
2005–2011”,
którego premiera
odbędzie się 22
października.

FOT. (KG)

„Sercem budowane. Opowieść
o Skale Piotrowej na Sądeckich Plantach, 2005–2011” to najnowsze
przedsięwzięcie Inicjatywy Społecznej „Sercem budowane”. Film dokumentalny w reżyserii Małgorzaty Brody i z muzyką Waldemara Malickiego
wieńczy sześcioletnią działalność ruchu, który zrodził się w Nowym Sączu
po śmierci Jana Pawła II.

Inicjatywy Społecznej przypomina
film Małgorzaty Brody. Najwięcej
miejsca reżyserka poświęca spotkaniom, które gromadziły wiernych na sądeckich plantach, pod
Skałą Piotrową każdego drugiego
dnia miesiąca.

– Przez sześć lat, miesiąc po miesiącu, rok po roku, aż do dnia beatyfikacji 1 maja 2011 r. W sumie 74 razy
– wylicza Małgorzata Broda i zapowiada, że „Sercem budowane” będzie je nadal organizować, tylko że
teraz co roku 1 maja. Upamiętniając

wydarzenie, które – jak mówią
– wymodlili.
– Nikt zdrowo podchodzący do
życia nie spodziewał się, że czas beatyfikacji przyjdzie tak szybko. Ale
Jan Paweł II zawsze nas zaskakiwał – mówi w filmie ks. dr Jan Siedlarz, proboszcz parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.
– Dokument jest nie tylko świadectwem o Wielkim Człowieku, ale
częścią nowożytnej historii naszego miasta – dodaje Leszek Zegzda, który włączył się w budowę ruchu, i zaprasza na premierę filmu 22
października (sobota), o godz. 19.30
w MCK „Sokół” (wstęp wolny). Poprzedzi ją otwarcie wystawy Sylwestra Adamczyka i Karoliny Adamczyk
pt. „Santo Subito”. – Na koniec, jak
mamy to w zwyczaju od sześciu lat,
wszyscy będziemy mogli spotkać się
pod „Skałą Piotrową” o godz. 21 na
Apelu Jasnogórskim – zaprasza Małgorzata Broda.
(KG)

Plastikowy bilet i oko wielkiego MPK
będzie mogło lepiej policzyć swoich
klientów i dokładnie zbadać tzw.
„potoki pasażerskie”.
W ramach nowości uruchomiony zostanie również system informacji SMS, za pośrednictwem którego udostępniane będą rozkłady
jazdy autobusów. Dodatkowo na al.
Wolności pojawi się sześć elektronicznych wyświetlaczy w ramach
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, na których otrzymamy
informacje m.in. o dokładnym czasie przyjazdu konkretnego autobusu
na dany przystanek.
– System taki jest tańczy w obsłudze niż papierowy i daje możliwość poszerzenia oferty w przyszłości. Będziemy mogli na przykład
włączyć system parkingowy czy
inne usługi miejskie. W sposób
dużo bardziej precyzyjny możemy

Coraz głośniej
mówi się
o światowym
zjawisku handlu
dziećmi, ale nie
przypuszczaliśmy,
że problem tak
mocno dotyczy
również naszego
regionu. Oto
w Starym Sączu
nasz fotoreporter
natknął się
na nietypową
ofertę…
FOT. IR

kształtować naszą ofertę przewozową – mówi Andrzej Górski, prezes zarządu MPK.
Na terenie Nowego Sącza zamontowane zostanie 40 specjalnych
punktów do doładowywania biletów
elektronicznych. Operacja trwać będzie ok. 30 sekund. Podobne systemy działają już w wielu polskich miastach i zbierają pozytywne opinie.
Nawet osoby starsze nie mają problemu z nauczeniem się jego obsługi,
a przyzwyczaić muszą się nawet ci,
którzy podróżują za darmo, bo każdy użytkownik musi mieć bilet i kasować go za każdym razem.
Dzięki elektronicznemu biletowi
za krótsze przejazdy zapłacimy mniej
niż za obecny bilet nie rozróżniający długości naszej podróży. Niebawem system uwzględni, że wysiedliśmy np. po dwóch przystankach.

Czytanie długości trasy i liczby klientów pozwoli na urozmaicenie taryfy
MPK. Podobnie ma być z dopasowywaniem rozkładów, bo informacje
o liczbie pasażerów zbierane będą
na bieżąco, więc ułożenie kursów
autobusów ma być dużo prostsze
i elastyczniejsze.
Prace nad systemem już trwają.
Montowane są specjale serwery, bo
jego obsługa systemu wymaga zastosowania wielu nowoczesnych technologii. Bilety elektroniczne Nowy
Sącz zakupi w połowie przyszłego
roku, wtedy też zobaczymy jak całość działa w praktyce. Zapowiedzi
są szumne, pozostaje mieć nadzieję,
że nie będzie jak z elektroniczną tablicą informacyjną na dworcu MPK,
która przestała działać niemal zaraz
po uruchomieniu.
(AUT)

Liczba tygodnia
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Tyle kontroli przeszła Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w Stróżach Stanisława Koguta. – Jednak kontrola wchodziła za drugą. To był istny atak na moją placówkę – mówi senator. – Czułem się inwigilowany. Jego zdaniem przez półtora
roku trwała nagonka na jego osobę, by uniemożliwić ponowny
start w wyborach parlamentarnych. Przez ten czas FPON w Stróżach była kontrolowana przez różne instytucje. – Bywało, że przez trzy naraz. Mogłem się
na to nie zgodzić, ale nie mam nic do ukrycia. Swoim pracownikom kazałem udostępniać
wszystkie dokumenty dla NIK, PFRON czy Urzędu Kontroli Skarbowej. Wszystkie kontrole
wykazały, że funkcjonujemy bez zarzutu – mówi Stanisław Kogut, dodając jednocześnie,
że to było działanie rodem z ubecji, a on sam czuł się inwigilowany. – Jestem za tym, żeby
kontrolować działania organizacji pożytku publicznego, ale na bieżąco. Tymczasem mnie
kazano przedstawiać dokumenty z pięciu lat wstecz. Ewidentnie szukano haka na Koguta
– twierdzi senator. – Bo jak wytłumaczyć fakt, że przedstawiciele tych instytucji nie wierzyli sami sobie i kontrolowali nie tylko Fundację, ale później samych siebie. Kontrole objęły nie tylko Fundację, ale i Klub Sportowy Kolejarz Stróże, którego Kogut jest wiceprezesem.
– Ktoś pisał donosy na mnie i w ślad za nimi sypały się kolejne kontrole. Ale i te jedynie potwierdziły, że działamy zgodnie z prawem – mówi Kogut i zadaje pytanie, czy nie żal pieniędzy państwowych na tego typu gry.
(PEK)

Sądeckich
muzyków
dwóch
Zygmunt Pyzik z Nowego Sącza w kilka minut podbił serca jurorów „Mam
Talent” i stał się jedną z gwizd programu. Niestety, mimo to nie udało
mu się przejść do kolejnego etapu telewizyjnego show i tak on, jak i jego
szmaciany kompan Filip, musieli pożegnać się z programem.
59–letni pan Zygmunt, z wykształcenia ślusarz, dotąd znany był tylko
turystom odwiedzającym okolice
Nowego Sącza. Godzinami przesiadywał na deptakach, placach
i skwerach, robiąc to, co lubi, czyli
grając – jak sam mówi – „w każdym
bądź razie” na trzech instrumentach jednocześnie. Pomagał mu Filip
– szmaciana marionetka, którą nazywał „artystą światowej sławy”.
Do telewizyjnego show trafił
trochę przypadkiem.
– W zasadzie to nie wiem nawet, na czym polega ten „Mam
Talent” – z rozbrajająca szczerością wyznał podczas eliminacji, ale
już sama jego prezencja wprawiła
w zachwyt Małgorzatę Foremniak,
a jego pierwszy występ publiczność
nagrodziła owacją na stojąco.
– Panie Zygmuncie, ja chciałam
panu bardzo podziękować, bo pan
mi sprzedał taki pomysł na stworzenie zespołu. Ja mogłabym mieć takich po prostu szmacianych „Genków” – nie dyskutują, kasy nie
biorą, a grają! – mówiła Agnieszka
Chylińska. – Ja sobie nie wyobrażam
dalszego ciągu programu bez pana.
A Małgorzata Foremniak pobiegła na scenę, aby go uściskać
wołając:
– Jezu, on jest kochany! Jest zjawiskiem sam w sobie!
Niestety, do kolejnego etapu
panu Zygmuntowi i Filipowi nie pozwolił przejść głos sprzeciwu Chylińskiej. Pozostaje czekać, aż do
uzdrowisk na Sądecczyźnie znowu
przyjadą turyści, a wśród nich zabrzmią „w każdym bądź razie” trzy
instrumenty jednocześnie.
(MR)
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Na wokandzie

Takiego wała! Nie przyznam się!

– Ten cały proces jest dlatego, że
przed prokuratorem nie zgodziłem
się przyznać, iż byłem agentem. Takiego wała! Nie przyznam się! W tych
dokumentach nie ma ani jednego
mojego podpisu, ani jednej parafki!
A podpis powinien być pod każdym
zadaniem, które rzekomo wykonywałem – mówił, unosząc się emocjami, Stanisław Pachowicz przed wejściem na salę sądową. – Prędzej czy
później i tak będzie wyrok uniewinniający. To jest bardzo ciekawa sprawa. Ja na niej kiedyś doktorat zrobię.
Mimo obszernej dokumentacji wypełniającej jego teczkę, Pachowicz
także w sądzie podtrzymuje to, co
napisał w oświadczeniach lustracyjnych, które złożył w lutym 2007 roku
jako wójt i dwukrotnie w marcu 2008

FOT. WWW.SACZ.IN

W Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu rozpoczął się proces lustracyjny byłego wójta Tymbarku Stanisława Pachowicza. Oskarżony o kłamstwo
w oświadczeniu lustracyjnym składanym w 2007 i dwukrotnie w 2008 roku
utrzymuje, że jego współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa dotyczyła wyłącznie
wywiadu i kontrwywiadu oraz ograniczyła się do jego praktyki w Stanach
Zjednoczonych.

roku jako wójt i prezes Związku Dorzecza Rzeki Łososina:
– Byłem współpracownikiem ze
względu na moje bezpieczeństwo,
choć tak naprawdę, to nie wiem, czy
byłem czy nie byłem – czytał w sądzie
swoje oświadczenie.
Tłumaczył, że dzięki współpracy
w charakterze wywiadu i kontrwywiadu mógł wyjechać na praktykę
do Stanów Zjednoczonych, ale że nie
podpisywał żadnej umowy i nie pobierał gratyfikacji za to, co pisał dla SB.
– To były informacje na temat technologii i gospodarki. Nie

żałuję, że to robiłem, bo tak robi się
we wszystkich krajach świata – zapewnia Pachowicz. – Napisałem też
siedem opinii o moich kolegach,
z którymi byłem na praktyce oraz
o pracownikach instytutu. Po powrocie złożyłem jeszcze tylko napisane
odręcznie sprawozdanie z praktyk
i sprawozdanie z sytuacji smolarni. To nie były żadne donosy. Bo czy
napisanie o kimś, że jest miły, ładny
i inteligentny to donos?
Stanisław Pachowicz twierdzi, że
pozostała dokumentacja została spreparowana przez SB.

***
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Rekrutacja odbywađ siħ bħdzie w trakcie spotkaŷ informacyjno —rekrutacyjnych oraz drogČ
pocztowČ poprzez przesųanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres Biura Projektu: Centrum Szkoleniowe Masterlang ul. Chaųupnika 12C/4, 31–464 Kraków.
Aktualne informacje o miejscach i terminach spotkaŷ informacyjno–rekrutacyjnych,
a takǏe miejscach i terminach szkoleŷ sČ dostħpne pod numerem tel. 696 811 396,
adresem email biuro@malopolska45.eu i na stronie www.malopolska45.eu

SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 10% CENY!!!
KURS J%ZYKA ANGIELSKIEGO
KURS KOMPUTEROWY
Szkolenia skierowane sČ do osób:
 które ukoŷczyųy 45 roku Ǐycia
 zatrudnionych na terenie woj. maųopolskiego poza powiatem m. Kraków na podstawie
umowy o pracħ lub cywilnoprawnej
 nieprowadzČcych wųasnej dziaųalnoƑci gospodarczej
 gotowych pokryđ 10% kosztów
 z wųasnej inicjatywy zgųaszajČcych chħđ podniesienia kwaliĮkacji zawodowych.
Koszt szkolenia
– jħzykowe —3,99 zų/godz.
– komputerowe —2,99 zų/godz.
Szkolenie jħzykowe (jħzyk angielski)
Zajħcia, na róǏnych poziomach zaawansowania, bħdČ siħ odbywađ w weekendy (sobota
i niedziela), w wybranym oƑrodku hotelowo–szkoleniowym w powiecie wųaƑciwym dla miejsca
zatrudnienia (na terenie województwa maųopolskiego z wyjČtkiem powiatu m. Kraków). Kursanci
majČ zapewnione zakwaterowanie, wyǏywienie, materiaųy szkoleniowe (w tym podrħczniki) oraz
czħƑciowy zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad osobami zaleǏnymi.
Zapraszamy na intensywne, konwersacyjne kursy jħzykowe (88 h) nastawione na przeųamanie
bariery w posųugiwaniu siħ jħzykiem obcym. Zajħcia bħdČ prowadzone innowacyjnČ i bardzo
skutecznČ metodČ „caųkowitego zanurzenia w jħzyku” co oznacza, Ǐe lektorzy egzekwujČ od
sųuchaczy porozumiewanie siħ w jħzyku obcym – w stopniu adekwatnym do ich moǏliwoƑci i poziomu zaawansowania – przez caųy czas trwania kursu, a wiħc takǏe poza godzinami
regularnych zajħđ np. w czasie przerw, posiųków, czasu wolnego itp. Zajħcia bħdČ siħ odbywađ
w grupach Ƒrednio 9 osobowych, przez 6 weekendów w okresie ok. 12 tygodni. Zajħcia zakoŷczČ siħ egzaminem miħdzynarodowym TOEIC i wydaniem certyĮkatu. Uczestnicy wezmČ takǏe
udziaų w szkoleniu 8h z zakresu kompetencji spoųecznych.
Wkųad wųasny uczestnika wynosi 383,41 zų.
Szkolenie komputerowe
Proponujemy Paŷstwu równieǏ szkolenia komputerowe z zakresu obsųugi komputera, programu
operacyjnego Windows, pakietu MS Oĸce (Word, Excel, Power Point, Outlook Express) oraz
posųugiwania siħ Internetem w pracy. Zajħcia prowadzone sČ przez doƑwiadczonych trenerów,
w grupach 8–10 osobowych, na dwóch poziomach zaawansowania i obejmujČ 50 godzin
lekcyjnych zajħđ, które bħdČ siħ odbywađ w dni powszednie, w godzinach popoųudniowych, 2–3
x w tygodniu po ok. 3 godziny lekcyjne (17 spotkaŷ). O zapisie do danej grupy decyduje m.in.
ankieta umiejħtnoƑci komputerowych, którČ naleǏy wypeųniđ z chwilČ zapisu na kurs. Uczestnicy
wezmČ takǏe udziaų w szkoleniu 8h z zakresu kompetencji spoųecznych. Zajħcia obejmujČ syllabus
kursu ECDL e–CiƟzen i zostanČ zakoŷczone egzaminem i wydaniem tegoǏ certyĮkatu.
Wkųad wųasny uczestnika wynosi 173,44 zų.
Projekt wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ w ramach Europejskiego Funduszu Spoųecznego

Podczas drugiej rozprawy w procesie lustracyjnym byłego wójta
Tymbarku, sąd przesłuchał Wojciecha R., byłego funkcjonariusza sądeckiej, a później gorlickiej SB. Świadek zeznał między innymi, w jaki
sposób Stanisław Pachowicz został
zwerbowany oraz na czym polegała
jego współpraca ze służbami.
– Byłem pracownikiem Wydziału II SB. Do moich obowiązków należało rozmawianie ze stypendystami
i naukowcami wyjeżdżającymi do
krajów kapitalistycznych. Pamiętam, że przeglądałem wniosek paszportowy Stanisława Pachowicza,
a potem z nim rozmawiałem. Tak
się poznaliśmy – mówił Wojciech R.
Według niego, z oskarżonym odbył 47 spotkań, podczas których
mieli rozmawiać na tematy ze sfery
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wywiadu i kontrwywiadu, a także
na ogólne tematy dotyczące na przykład atmosfery społecznej czy podwyżek cen.
– Poruszaliśmy zagadnienia dotyczące ogólnych celów SB. Także jeśli były nielegalne, czy pozaprawne
wydarzenia, takie jak manifestacja, to go o nie pytałem. Odpowiadał, ale to były ogólne stwierdzenia.
Nie używał stwierdzeń typu „Jan
Kowalskie jest niezadowolony”, raczej mówił „społeczeństwo jest niezadowolone”. Chyba tylko w jednej
sytuacji podał konkretne nazwiska.
Chodziło o osoby, które się starały o nielegalne upamiętnienie ofiar
Katynia – zeznawał.
Wojciech R. zaznaczył, że nie zlecał późniejszemu wójtowi Tymbarku inwigilowania opozycji ani byłych
członków Solidarności, ponieważ to,
jak stwierdził, nie leżało w zakresie
zainteresowań jego wydziału.
– Po każdym spotkaniu ze Stanisławem Pachowiczem na podstawie jego słów spisywałem notatkę
lub informację. Starałem się przy
tym wiernie odtworzyć to, co mówił, a przynajmniej oddać ducha
jego wypowiedzi. Niekiedy je naciągałem i dopasowywałem do rzeczywistości, ale tylko jeśli dotyczyły tematów ogólnych – opowiadał.
W roku 1982 Wojciech R. został
przeniesiony do Gorlic. Zabrał ze
sobą teczkę oskarżonego dziś o kłamstwo lustracyjne, aby – jak tłumaczył przed sądem – mieć „kontakt”,
co gwarantowało mu wyższe premie.
Dlatego to do niego trafiła po czterech
latach informacja, że oskarżony „zraził się do SB”, co spowodowane miało
być „niemożnością załatwienia sprawy karnej jego brata”.
Były funkcjonariusz SB zeznał także, że teczka Pachowicza trafiła do
archiwum w 1988 roku. To też miało być powodem wyjścia na światło dzienne faktu, że był on tajnym
współpracownikiem – teczki tych,
którzy do końca pozostali czynni, zostały zniszczone.

Co złego to nie my
Proces lustracyjny byłego wójta Tymbarku Stanisława Pachowicza odzwierciedla typowe dla części środowisk myślenie, służące
z jednej strony wybielaniu i usprawiedliwianiu winnych jako rzekomych ofiar systemu, którym należy się szczery żal i współczucie,
z drugiej zaś flekowaniu niezłomnych, którzy jako niestrudzeni poszukiwacze nawet najbardziej bolesnej prawdy niepotrzebnie jątrzą,
mącą i sieją nienawiść. Wedle tego
scenariusza w SB zatrudnione były
niemal wyłącznie sprzątaczki, sekretarki i jakiś podrzędny personel pomocniczy, a jak już pojawiają
się tam funkcjonariusze, to najczęściej jako wrażliwi, inteligentni, wykształceni panowie, z którymi
można było fajnie pogawędzić, puścić dymka, przepijając go dobrym
radzieckim brandy, a czasem nawet się zaprzyjaźnić. Ot takie druchy i bracia łaty z nich były – i do
tańca i do różańca. No może czasem się jakiś zdenerwował i uderzył, ale nigdy pięścią, tylko z liścia.
I zawsze przeprosił. Pić i owszem
pili, bo w tak nudnej pracy nikt by
się tej pokusie nie oparł. Dzięki takiemu ryzyku, skutkującemu niechybnym uszczerbkiem na zdrowiu
jeszcze do niedawna mieli dodatek
do swoich zasłużonych emerytur.
A jak pili, to w pijanym widzie pisali potem różne bajki, które zamiast
czytać swym dzieciom do snu, pakowali je do jakichś teczek, a potem
do archiwum. Ci, co z nimi gaworzyli, i przy tym kubańskim cygarze
lub koniaczku trochę się im za dużo
powiedziało, też niczemu nie zawinili. Jak już gadali, to same komplementy, typu że pan X to wielki
patriota, bo walczy z komuną, chodzi na msze za Ojczyznę, a czasami
to nawet drukuje ulotki! A my właśnie wczoraj przylecieliśmy z Marsa
i jeszcze za bardzo nie rozejrzeliśmy
się, co się tu na tej ziemskiej planecie wyrabia.
(JARO)

(TASS)
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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, kliny, aparaty korygujĝce halluksy,
• sprzĸt toaletowy do pielĸgnacji osób leƅĝcych,
• wyroby przeciwodleƅynowe,
Medisorb – system wilgotnego gojenia ran,
• 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

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową
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Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in
Nielegalne wyścigi na Piłsudskiego

Pół wieku leczą sądeczan
Agata Burzej
i Ryszard
Patyk

Od pięćdziesięciu lat przyjmuje pacjentów przychodnia przy al. Batorego
w Nowym Sączu. Niegdyś jako Obwodowa Przychodnia Lekarska PKP, dziś jako
Centrum Medyczne „Batorego”. Dla sądeczan chyba jednak zawsze pozostanie
popularną „przychodnią kolejową”.
Kolejową, bo dawna branżowa organizacja służby zdrowia przyporządkowała przed laty ośrodek do pionu
kolejowego.
– Kiedy w 1961 r. powstawał budynek przychodni przy alejach Batorego, Nowy Sącz był innym miastem
niż dzisiaj – przypomniał w swoim
wystąpieniu z okazji jubileuszu dyr.
Ryszard Patyk. – Dopiero kończono
budowę nowego osiedla przy ulicy
Limanowskiego (Łany), nie było hotelu Beskid, Technikum Elektrycznego, potężnego bloku mieszkalnego przy alejach Batorego (zwanego
dziś Pekinem) oraz bloków mieszkalnych przy ulicy Zamenhofa. Powstający budynek przychodni budził powszechne zainteresowanie
sądeczan, a po oddaniu go do użytku był najnowocześniejszym obiektem służby zdrowia w całym regionie. Świetnie zaprojektowany,
mieścił pod jednym dachem gabinety lekarzy rejonowych, lekarzy specjalistów, pomieszczenia pracowni
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diagnostycznych oraz aptekę, w której uprawnionym pacjentom wydawano nieodpłatnie leki.
Dyrektor Patyk przytoczył garść
historycznych faktów z 50 lat działania przychodni, jednak żywą legendą
„kolejowej” pozostaje doktor Czesław
Warbiński, stomatolog, który na jubileuszowe spotkanie przyniósł oryginalne zaproszenie sprzed pół wieku
na otwarcie ośrodka.
Dzisiejsza przychodnia już tylko
bryłą budynku przypomina tą z 1961 r.
Po niedawnym remoncie według projektu architekta Michała Piaskowego,
jest to najnowocześniejszy obiekt w tej
części miasta.
W czasach współczesnych decydujący dla przychodni był rok 2007.
– Wówczas to Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę intencyjną, umożliwiającą

przekształcenie formalno–prawne
i własnościowe istniejącego SPZOZ–u w spółkę prawa handlowego
– wspomina dyr. medyczny placówki Agata Burzej.
W styczniu 2009 roku pracownicy
utworzyli Centrum Medyczne „Batorego”, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która po likwidacji SPZOZ–u w roku 2011, przejęła jego zadania
i kontynuuje działalność medyczną.
– Sam proces likwidacji SPZOZ–u, jakkolwiek długi i skomplikowany, przeprowadzony został modelowo
we współpracy z ówczesnym Departamentem Skarbu Urzędu Marszałkowskiego i jego dyrektorem Tomaszem Szanserem oraz, co chciałbym
szczególnie podkreślić, przy życzliwej
przychylności wicemarszałka Leszka
Zegzdy – mówił podczas uroczystości
dyrektor Ryszard Patyk.
(MED)

I N T E R W E N C J A . – To, co się dzieje na alejach Piłsudskiego i ulicach Królowej Jadwigi oraz I Brygady, przechodzi
wszelkie pojęcie. Dowodzi to, że na ulicach Nowego Sącza nie ma policji – denerwuje się radny Józef Gryźlak. Tak jak
większość mieszkańców osiedla Wojska Polskiego ma dość wyścigów samochodowych urządzanych pod oknami mieszkań.
Późnymi popołudniami, wieczorami
i nocą po trzech „prostych” – alejach
Piłsudskiego i ulicach Królowej Jadwigi oraz I Brygady – ścigają się samochody i motocykle.
– Jadą tak szybko, że człowiekowi ze strachu serce w gardle staje. A warkot silników, który niesie
się po osiedlu nocą, nie daje spać.
Czekać tylko, aż dojdzie do tragedii
– opowiada Anna Dominik mieszkająca w jednym z bloków na osiedlu
Wojska Polskiego.
Radny Nowego Sącza Józef Gryźlak (były zastępca komendanta policji) zarzuca wręcz policji, że nie przykłada ona wagi do problemu, mimo że
wyścigi odbywają się tu niemal każdego dnia.
– Informacje o samochodach bardzo szybko poruszających się w tamtym rejonie, również w późnych godzinach nocnych, docierały do nas
od dłuższego czasu. Otrzymywaliśmy telefony od innych kierujących

i od mieszkańców osiedla – mówi st.
sierż. Paweł Grygiel z Komendy Miejskiej Policji.
Zapewnia, że od dłuższego czasu
wydział ruchu drogowego kontroluje te ulice i karze łamiących przepisy kierowców. Policja w swoich
działaniach sugeruje się Systemem
Ewidencji Wypadków i Kolizji, który
– jak twierdzi zastępca komendanta mł. insp. Rafał Leśniak – „pozwala kierować patrole na wyznaczone
miejsca w dni i pory, gdy dane zdarzenia występują tam ze szczególną
intensywnością”.
Jednak starania funkcjonariuszy
najwyraźniej nie odstraszają „rajdowców” – liczba mandatów karnych
przyznawanych na alejach Piłsudskiego, Królowej Jadwigi oraz I Brygady
rośnie z roku na rok. W 2009 było ich
w sumie 540, w 2010 – 982, a tylko do
końca sierpnia bieżącego roku – 762.
Większość z nich jest wypisywana na
alejach Piłsudskiego.
Sprawa jest o tyle skomplikowana,
że wyścigi organizowane są spontanicznie i przeważnie ciężko jest wskazać, kto jest ich inicjatorem.
– Raz jest tak, że się umawiamy
z jakimś kumplem i ścigamy się. Czasami jadę tam i dociskam gaz, paląc gumy, aż ktoś się do mnie dołączy – opowiada 20–letni Kamil, który
często ściga się na trzech „prostych”
przy Wojska Polskiego.
(TASS)
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OKNA – DRZWI
MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

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

OSTEOPOROZA

• BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:
KRÔGOSUP, BIODRO-SZYJKA
KOùCI UDOWEJ

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

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

• 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

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
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Informacje

Świat przez tydzień kręcił się wokół miodu
Pszczoły udały się do uli na zimowanie,
przez świat przetaczają się demonstracje hodowców protestujących przeciw
chemizacji rolnictwa, a w Buenos Aires
spotkało się blisko 7 tysięcy pszczelarzy, by dyskutować o tym, co dla nich
najważniejsze. Przez ponad tydzień ich
świat kręcił się wokół pszczół, miodu
i wszystkiego, co się z tym wiąże.
Anna, Janusz i Krzysztof Kasztelewiczowie właśnie wrócili z Apimondia 2011. Na światowym kongresie
pszczelarstwa w Argentynie właściciele Sądeckiego Bartnika pokazywali swoje wyroby, spotykali się
z podobnymi pasjonatami i podglądali jak inni radzą sobie w miodowym biznesie. Niejako przy okazji
zdobyli brązowy medal za miód pitny rodem ze Stróż. Kasztelewiczowie lubią klimat panujący na pszczelarskich kongresach. Tam nikogo nie
trzeba przekonywać do niezwykłych
właściwości miodu i jego pochodnych. A Polaków ciągle trzeba namawiać, by spożywali go więcej niż statystyczne pół kilograma rocznie. Dla
przykładu Niemiec spożywa aż czterokrotnie więcej miodu.
Anna Kasztelewicz śmieje się, że
w reklamie miodu powinien wystąpić jej 84–letni ojciec, który po
dwuletniej kuracji pyłkiem kwiatowym odstawił okulary i czyta gazetę bez ich pomocy.
Kasztelewiczów trudno zaskoczyć czymś nowym w tej branży,
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Krzysztof i Janusz Kasztelewiczowie, czyli dwa pokolenia pszczelarzy ze Stróż w Buenos Aires
ale to, co zobaczyli w Argentynie
wprawiło w zdumienie nawet takich jak oni fachowców:
– Już po samym kongresie byliśmy na krótkim zwiedzaniu tamtejszych pasiek – opowiada Anna
Kasztelewicz. – Jedną z nich oglądaliśmy… z łodzi, żeglując po wielkim rozlewisku gdzie rzeki Parana i Urugwaj tworzą La Platę. Na
tym ogromnym podmokłym obszarze stały pasieki na wbitych w dno

rzeki palach. Te ule obsługuje się
z łodzi. Byliśmy zaskoczeni, w Europie uważa się, że bliskość wody
stanowi pewną barierę w hodowli, bo pszczoła wpadając do niej ma
małe szanse na przeżycie. Tam się
jak widać udaje to pogodzić.
Generalnie Argentyna to miodowe zagłębie, gdzie hoduje się
trzy miliony pszczelich rodzin,
a tamtejsze pasieki łączą tradycyjne metody pracy z nowinkami

technologicznymi. Zresztą gospodarstwo w Stróżach też nie pozostaje
pod tym względem za resztą świata.
– My też testujemy już tzw. ul
na wadze, gdzie za pomocą sygnału GPS otrzymujemy informację o aktualnym ciężarze ula. Dzięki temu precyzyjnie wiemy, kiedy
wybrać się do niego po miód – opowiada Krzysztof, syn Anny i Janusza Kasztelewiczów, absolwent Policealnego Studium Pszczelarskiego

w Pszczelej Woli i student zarządzania. Krzysztof coraz śmielej dogląda rodzinnego przedsiębiorstwa. Niedawno m.in. praktykował
w Australii, gdzie przez jeden sezon pracował w ogromnej pasiece zdobywając ciekawe doświadczenia. W Australii m.in. woził
pszczele rodziny na ogromne odległości w celu wykonaniu zapyleń.
W wielu krajach rolnicy traktują to
jako pszczelą usługę wspomagającą uprawy, u nas ciągle uważa się
to za niegroźne dziwactwo. W Polsce pszczelarstwo to nadal bardziej
hobby niż praca, jednak przydomowych pasiek ubywa, a średnia wieku pszczelarzy jest coraz wyższa.
Młodzi ludzie nie mają czasu i ochoty, by zajmować się pszczołami.
Zdaniem państwa Kasztelewiczów w miodowej edukacji jeszcze
sporo pracy przed nami. Na takich
kongresach jak ten w Argentynie
można m.in. podglądać jak w innych krajach prowadzi się edukację już wśród najmłodszych, za
pomocą gier planszowych, pokazując im zdrowotne walory miodu. Ale jest i druga strona tej informacji – skoro Polacy dopiero
odkrywają miód i jego właściwości, to znaczy, że ciągle jeszcze najciekawsze w tej dziedzinie
przed nami.
(MOL)

Więcej zdjęć możesz zobaczyć
na portalu: sacz.in
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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

500 obiadów dla głodnych dzieci
I N I C J AT Y WA . W Nowym Sączu powstanie jadłodajnia, wydająca obiady dzieciom z ubogich i wielodzietnych rodzin. Inicjatorem
przedsięwzięcia jest sądecki biznesmen, który użyczy miejsca w centrum miasta i częściowo zasponsoruje posiłki. Na razie chce pozostać
anonimowy. Jego pomysł wspiera
senator Stanisław Kogut.
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Zdaniem Koguta, jadłodajnia powinna
zostać uruchomiono w ciągu miesiąca. Najprawdopodobniej posiłki będą
dowożone ze Stróż, gdzie działa kuchnia zaopatrująca ośrodek rehabilitacyjny i tamtejsze hospicjum.
– Sprawy cateringowe mamy już
przerobione, więc z dowozem żywności nie będzie problemu. Chcemy
zatrudnić osobę, która wydawałaby

posiłki dzieciom przez całe popołudnie, bo zdajemy sobie sprawę, że
uczniowie kończą zajęcia o różnych
porach – mówi senator Kogut.
Dodaje, że możliwe byłoby wydawania nawet 500 obiadów dziennie.
O wskazanie osób najbardziej potrzebujących takiego wsparcia chce poprosić ks. prałata Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii św. Małgorzaty
w Nowym Sączu. Z pomocy mają korzystać przede wszystkim dzieci.
– Wiele dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Z głodu potrafią zemdleć
w szkole. A wiem, że nie są to uczniowie z rodzin patologicznych, ale po
prostu biednych – mówi senator Kogut, który tę pomoc traktuje jako zobowiązanie wobec tych, którzy kiedyś pomogli jemu.
(PEK)

• 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

Poleć ten adres znajomym:

www.sacz.in
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ZATRUDNIĘ
mechanika maszyn
spalinowych
z doswiadczeniem
Zgł. tel. 601 213 268
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Pasja

Druga młodość Sądeckiego Ogrodnika

Stanisław Wojnarowski ma – jak
podkreśla – dopiero 90 lat. Mimo
wieku i choroby Parkinsona w dalszym ciągu rozwija swoją życiową
pasję, jaką jest ogrodnictwo. Wyciąga teczkę dokumentów, które potwierdzają jego osiągnięcia i uznania
specjalistów w tej dziedzinie. Lubi
się nimi dzielić z dziennikarzami.
– Tylko rodzina nie bardzo chce,
żebym się tak na te moje lata wygłupiał – mówi. Nazywany jest „Sądeckim Ogrodnikiem”. Jemu Sądecczyzna, a także inne miejscowości
w Polsce i poza granicami kraju zawdzięczają ozdobne rzeźby kwiatowe – kosze, wazony – ponad 30
wzorów. Zaprojektował i wykonał
m.in. słynny zegar w Ciechocinku.
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FOT. (BB)

W ciągu roku wyhodował pomidory,
których łodygi sięgnęły dwóch metrów wysokości, fasolkę szparagową, ogórki, koper, pietruszkę zimową
i sałatę. Wszystko na jednym skrawku
ziemi w przydomowym ogródku przy
ul. Sucharskiego w Nowym Sączu.
Rośliny Stanisława Wojnarowskiego zostały komisyjnie uznane przez
doktor Marię Buczek z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej.

– Śmiem twierdzić, że to ja
byłem pierwszym pomysłodawcą tego typu ozdób, nikt
przede mną tego nie robił. Sam
wykonywałem z drutów instalacje i wybierałem rośliny do
nasadzeń. Kiedy byłem miejskim ogrodnikiem, Nowy Sącz
uzyskał tytuł „Miasta kwiatów
i zieleni”. Później pojechałem

do Starego Sącza i tam otworzyłem Wojewódzką Szkółkę Krzewów Ozdobnych, obsadziłem
rynek i ulice drzewami kwitnącymi – wspomina Stanisław
Wojnarowski.
Dyplom ogrodniczy uzyskał
zaraz po drugiej wojnie światowej
w Warszawie, ale fachu nauczył
się na przymusowych robotach

w Niemczech. Trafił w okolice Postembergu, koło Monachium.
– Niemieccy gospodarze wybierali sobie robotników jak na targowisku. Dostałem się do ogrodnika, który prowadził szkółkę drzew
i róż. Od rana do późnej nocy musiałem ciężko harować – opowiada pan Stanisław.
Rano rowerem rozwoził kwiaty
do trzech miast. Dziennie przemierzał 80 km. Po powrocie na klęczkach szczepił i oczkował róże oraz
drzewka owocowe. Mimo krzywd,
jakie zaznał podczas II wojny światowej, po latach wrócił do miejsca
ciężkich robót i najął się do pracy
u syna swojego niegdyś przymusowego gospodarza.
– Nie żywiłem do nikogo urazy. W wojnę pracowałam przymusowo, a w latach 80. jak u kolegi. To byli dobrzy ludzie – mówi
pan Stanisław.
Z ogrodów w pobliżu Monachium najprawdopodobniej pochodzą krzewy, które zdobią tarasy domu sądeckiego przedsiębiorcy
Józefa Korala.
– To są rośliny, które ja wyhodowałem – chwali się Sądecki
Ogrodnik.
(PEK)

SMS
W miejskim autobusie
Jak co dzień bladym świtem pakujemy się
do autobusu. Jedni rwą do pracy, drudzy
do szkoły, jeszcze inny na maślany rynek.
Ktoś na kolanie odrabia zadanie, ktoś wkuwa przed klasówką, ktoś plotkuje jak zawsze: albo o polityce, albo o d... Dody. Naszą
uwagę zwraca wyfiokowany na intelektualistę „japiszon”, czyli młody, żądny sukcesu
wilk. Bije z niego lans, tj. pragnienie autobusowego zaistnienia. Obowiązkowo eksponuje laptop oraz poranne gazety. Ale nie są
to jakieś tam brukowce, czy inne by(d)le co.
Sam „mainstream”, jak niegdyś i po polsku nazywano pisma opiniotwórcze. Wzrok
ma wbity w litery, jakby chciał je pożreć zamiast dietetycznego śniadanka. Wie, że jest
„targetem”, znaczy celem środowiskowego
zainteresowania. Co jakiś czas rzuca okiem
w stronę taksujących go licealistek. Czuje, że jego akcje rosną, jeszcze przed sprawdzeniem giełdowego indeksu WIG 20. W tym
momencie nieśmiało nachylamy się nad
nim, szepcząc, żeby odwrócił gazetę, to mu
się będzie lepiej czytać. Budowany misternie wizerunek, pryska. Licealistki zaś… No
mniejsza o to co licealistki, bo natrząsać się
nam wraz z nimi na łamach poważnej gazety
nie wypada. I cały ten lans o kant d..., znaczy
pośladków rozbić. Tylko co na to Doda?
(JARO)

A

Niepubliczny Zakáad Opieki Zdrowotnej

Antidotum

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

ĝwiadczy usáugi w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ
LEKARZE:
Rodzinni,Pediatrzy, InterniĞci
Gabinet zabiegowy
Punkt szczepieĔ
Program pro¿laktyczny chorób krąĪenia

ł
ł
ł
ł

tel. 18 441 55 85, 18 441 56 76
Ponadto Ğwiadczymy usáugi
komercyjne w zakresie:

LOGOPEDII, LARYNGOLOGII,
PSYCHOLOGII, DERMATOLOGII,
Dla pacjentów nieubezpieczonych porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

Poradnia dermatologiczna
Oferuje moĪliwoĞü fototerapii
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

Od 15 paĨdziernika w kaĪdą sobotĊ czynny jest gabinet lekarza pediatry
od godz.9.00 do godz. 12.00 oraz gabinet zabiegowy od godz.9.00 do 16.30
Przychodnia prowadzi szczepienia ochronne przeciw grypie.
ĝwiadczenia te udzielane są za odpáatnoĞcią. ZAPRASZAMY
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Zniknie płot albo my

Pawłowski: Ministerstwo
chce nas wykończyć
E D U K AC J A . Rektor WSB–NLU Krzysztof Pawłowski na łamach międzynarodowego pisma akademickiego „Univeristy World News” alarmuje, że uczelnie
prywatne są w Polsce dyskryminowane.
Według prognoz ekspertów już za dziewięć lat z polskiego rynku może zniknąć
nawet 75 procent takich placówek.
– Czujemy, że dla naszego ministerstwa jesteśmy niechcianym obciążeniem, które powinno samoistnie i łaskawie zniknąć – powiedział
„University World News” Krzysztof
Pawłowski
Polityka kilku ostatnich rządów
jest w jego opinii wobec uczelni prywatnych skandaliczna. Prawodawstwo jest nieprzychylne, a ewidentnie forowane są uczelnie publiczne.
Sytuację pogarsza pogłębiający się niż
demograficzny. Te negatywne zjawiska przejawiają się na przykład w dostępie do finansowania badań naukowych i programów stypendialnych
dla studentów.
Potencjał placówek prywatnych
pokazuje, że są bardziej elastyczne
i potrafią efektywniej działać na rynku
edukacyjnym niż uczelnie publiczne.
Z roku na rok poprawia się też poziom

kształcenia i oferta skierowana do studentów. Młodzi ludzie są ich klientami, którzy płacą czesne i oczekują
w zamian, że inwestycja taka w przyszłości im się opłaci, co zachęca uczelnie prywatne do ciągłego rozwoju.
W obliczu niżu demograficznego
i kryzysu finansowego uczelnie prywatne nie mają szans w konkurencji z placówkami publicznymi, gdzie
nie trzeba płacić czesnego. Krzysztof Pawłowski zauważa, że władze
państwowe w finansowaniu edukacji patrzą tylko na kryterium własnościowe, a nie na jakość kształcenia.
Pieniądze „trafiają do uczelni publicznych, a nie do uczelni najlepszych”.
– Uniwersytet Wrocławski założył Węgier, cesarz Leopold I Habsburg, a WSB–NLU Krzysztof Pawłowski. W takim razie UW również
nie powinien być wspierany przez
skarb państwa. Ale podejście takie, aktualnie wyznawane, jest niesłuszne, bo ważne jest coś innego niż
to, czy właścicielem lub założycielem jest podmiot prywatny czy publiczny. Liczy się edukacja i dostęp
do niej, a nasi studenci również płacą podatki – wyjaśnia portalowi sacz.
in Krzysztof Pawłowski.
(JUR)

I N T E R W E N C J A . Między Centrum
Handlowym „Europa II” a „Piastem”
w Nowym Sączu postawiono w poniedziałek ogrodzenie. Właściciele pobliskich straganów uważają, że
nowe ogrodzenie znacznie utrudnia
im działalność, ale Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, od której wynajmują teren, o problemie nic nie wie.
Robotnicy postawili płot na zlecenie dyrekcji centrum handlowego.
– Nikt z nami tego płotu nie konsultował. Postawili go tak blisko
straganów, że klientom trudno się
do nas dostać. Przeszkadza tak
samo kupującym, jak i sprzedającym. Nawet nie wiemy, do kogo
mamy zgłosić się z tym problemem
– mówi jeden z niezadowolonych
handlowców.
Dział techniczny GSM, twierdzi, że nie zna szczegółów inwestycji i nie był o niczym informowany.
Komentarza odmówił również pion
kierowniczy ZAB nr 1. Tymczasem
dyrekcja CH Europa II tłumaczy,
że jej działania nie są wymierzone
w handlujących.
– Ci ludzie, którzy tam handlują, są klientami GSM, bo to z nią

podpisali umowę. My ogrodzenie
zbudowaliśmy na swoim terenie i,
jeśli sprzedający mają jakieś wątpliwości, muszą kontaktować się
z GSM. Z naszej strony nie ma tutaj żadnych złych intencji – zapewnia Bożena Culka, dyrektor CH Europa II, ale nie chce też wyjawić, po
co postawiono płot.
Ogrodzenie już stoi, a problem jak
na razie pozostaje nierozwiązany.

FOT. RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

Debata „Jak zarobić na pomyśle” była wstępem do przedstawienia najlepszej w tym roku
pięćdziesiątki innowacyjnych
firm, wśród której znalazło się
aż 18 rodzimych spółek. Paneliści postawili przed sobą zadanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące innowacji
rynkowych i ich finansowania, a także ich szans na trafienie w oczekiwania konsumentów. Uczestnicy dyskusji
rozmawiali m.in. o tym, jak
projekty takie, jak nowosądecki
MMC Brainville, mogą przyczynić się do rozwoju skupiających
się na oczekiwaniach odbiorców startupów. Krzysztof

Wnęk podkreślał, że bez wsparcia funduszy unijnych stworzenie parku technologicznego
poza dużą aglomeracją byłoby
praktycznie niemożliwe. Jednak dzięki funduszom w takich miastach jak choćby Nowy
Sącz mogą powstać optymalne
warunki do rozwoju nowych

inwestycji – często niewielkich,
ale zaprojektowanych dokładnie pod potrzeby konsumentów. Bez wsparcia instytucji
pokroju MMC Brainville takie projekty mogłyby nie mieć
szans na realizację.
– Nie wolno oczywiście zapominać, że park technologiczny

(JUR)

SMS

Nowy Sącz obecny w dyskusjach
przedstawicieli europejskich firm
W warszawskim Centrum Kopernika podczas finału organizowanego przez miesięcznik
Forbes i firmę Deloitte rankingu 50 najszybciej rozwijających
się technologicznie innowacyjnych firm w Europie Środkowej
wiele mówiło się o Nowym Sączu. Krzysztof Wnęk, dyrektor
projektu parku technologicznego IT MMC Brainville, podpowiadał w debacie panelowej „Jak
zarobić na pomyśle” i namawiał do inwestowania w naszym
regionie.

Handlujący martwią się o przyszłość
swoich stoisk, które jeszcze niedawno pozwalały im utrzymać rodziny,
a właściciele kontrowersyjnego płotu, jak i właściciele działki, na której
działają stragany, bezradnie rozkładają ręce. Na tę chwilę poszkodowani czują się zupełnie pominięci i widzą tylko dwa możliwe scenariusze:
„zniknie płot, albo my”.

Gdzie się podziała
piękna panna „S”

i fundusze unijne to jedna strona medalu – mówił Krzysztof
Wnęk. – Drugą stroną są ludzie
tworzący projekt i współpracujący w ramach parku technologicznego. Do pełnego sukcesu potrzebne są wszystkie te
czynniki – pomysł, dobre warunki rozwoju i pełne zaangażowanie ludzi.
Wnioski z dyskusji są optymistyczne: w Polsce jest nie tylko coraz więcej miejsc sprzyjających rozwojowi nowych
pomysłów biznesowych, ale też
i samych dobrych jakościowo
pomysłów, w które warto zainwestować i dla których warto inwestować w miejsca takie
jak MMC Brainville.
W panelu, który poprowadzili Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego Forbes,
oraz Jacek Bochenek, dyrektor
Deloitte, wzięli udział Rafał Styczeń, prezes Zarządu IIF – fundusz inwestującego w startupy, Magdalena Burant Mikosz,
Partner Deloitte, Krzysztof
Wnęk z MMC Brainville, Marcin
Szałek, członek Zarządu Groupon CityDeal i Grzegorz Biolik z Kompan.pl – kilkukrotnego laureata konkursu.
(MIN)

Czy ktoś jeszcze pamięta początki trudnej transformacji? Dokoła walił się w gruzy dawny porządek, a wraz z nim społeczna
i gospodarcza rzeczywistość. Kolejne miesiące ukazały, że zawalało się także życie
milionów Polaków, którym w oczy zajrzała nędza i widmo bezrobocia. W Nowym Sączu jak muchy padały kolejne zakłady, inne
broniły się masowymi zwolnieniami, łudząc się, że dzięki temu jakoś uda się przetrwać najtrudniejszy czas. Tak było ponad
20 lat temu. Szmat czasu, który zapomina
się równie szybko, jak szybko wyrosło nowe
pokolenie urodzone i wykształcone w wolnej Polsce. Na szczęście prócz tamtego rozczarowania i frustracji były też sukcesy. Ich
ikoną był wtedy Optimus oraz Wyższa Szkoła
Biznesu. Chwaliliśmy się nimi wszędzie. Napawaliśmy się dumą, że jednak coś się nam
w końcu udało. Po latach znikł z pejzażu
Optimus, a chmury piętrzą się nad Novitusem, bo znów ktoś zamierza go stąd zabrać
i przenieść w inne rejony. Rektor Krzysztof
Pawłowski żali się na nierówne traktowanie
przez prawo uczelni państwowych i niepublicznych. Będący w znacznie lepszej sytuacji rektor PWSZ Zbigniew Ślipek asekuracyjnie broni się, że też mu nie jest lekko,
choć jeszcze nie tak dawno obaj panowie
snuli wspólne wizje uniwersytetu sądeckiego. Nie wiemy czy takiej reakcji oczekiwał rektor WSB. Czyżby był to znak, że i Solidarność, także ta międzyludzka, która była
zaczynem marzeń o nowej Polsce też się
gdzieś wyprowadziła?
(JARO)
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Stawiam na sztukę, nie na komercję
R O Z M OWA z sądeczanką KATARZYNĄ UCHERSKĄ, studentką pierwszego roku Akademii Teatralnej w Warszawie
– W Nowym Sączu w Miejskim
Ośrodku Kultury trwa właśnie Jesienny Festiwal Teatralny, w którym niejednokrotnie wraz z Teatrem Robotniczym brała Pani udział. Miała Pani
tym samym okazję rozmawiać z zawodowymi aktorami. Czy te rozmowy
ani przez chwilę nie wywołały u Pani
wątpliwości, czy szkoła teatralna to
właściwa droga?
– Na pewno spotkania z tak
znanymi i podziwianymi aktorami są mobilizujące i przemawiają
za zawodowym aktorstwem aniżeli przeciw. Nigdy jednak nie
patrzyłam na aktorstwo jako na
pracę. To było moje hobby, pasja
życiowa. A że przy okazji można na tym zarabiać pieniądze,
tym lepiej.
– Nie zawód, a pasja. Niemniej wybrała
Pani studia na Akademii Teatralnej, a to
już chyba zobowiązuje?
– Tak, choć nieraz słyszałam
o studentach akademii teatralnych,
którzy po jakimś czasie rezygnowali ze studiów albo po ich zakończeniu zajmowali się kompletnie
czymś innym: malarstwem, dziennikarstwem, zakładali swoje biznesy. Uważam jednak, że szkoła teatralna pomaga w zrobieniu kariery
zawodowej.
– Ale czy jest konieczna? Dziś teoretycznie aktorem może być każdy. Właściciele teatrów prywatnych,
którzy przyjechali na Festiwal, żalili się na słabą kondycję teatrów – zarówno narzekali na poziom aktorstwa i przedstawień, jak i dotowania
ich przedsięwzięć przez państwo.
Tymczasem Emilian Kamiński do realizowanej sztuki przez swój teatr
Kamienica zaprasza Katarzynę Cichopek, która nazywana jest aktorką,
choć nie skończyła szkoły teatralnej. Jak Pani, obserwując te sprzeczności, widzi swoją przyszłość w tym
zawodzie?
– Rozmawiam z wieloma osobami na ten temat. Moi rodzice na
przykład chętnie widzieliby mnie
na dużym ekranie, bo to przyniosłoby mi popularność i pieniądze. Aktorzy, o których mowa,
dla których nazwisk przychodzi
się do teatru, podzielili się sobą
z komercyjnym światem i dzięki
temu są rozpoznawalni. Ci, którzy postawili na sztukę, robienie czegoś ambitnego, są mniej
znani, ale robią coś dla koneserów. Powiem szczerze, że nigdy
nie zgłębiałam problemów finansowych teatrów prywatnych. Ale
dla przykładu podam, że niedawno byłam na „Chorych z urojenia”
w teatrze 6. Piętro. Bilety kosztowały 150 zł, a przy kasie za mną
i przede mną było pełno ludzi. 150
zł to dużo, a mimo to chętnych nie
brakuje. Właściciele nie mają więc
co narzekać. To nie kwestia dotacji

Niedawno byłam na
„Chorych z urojenia”
w teatrze 6. Piętro.
Bilety kosztowały
150 zł, a przy kasie
za mną i przede
mną było pełno
ludzi. 150 zł to dużo,
a mimo to chętnych
nie brakuje.
Właściciele nie mają
więc co narzekać

„Largo” reż. Marek Frąckowiak

FOT. ANDRZEJ RAMS

państwowych, a zrobienia dobrego show, by nikt nie żałował wydanych pieniędzy. Tak się buduję
markę i renomę.
– Użyła Pani słowa „show”, przez przypadek, czy teraz żeby coś się sprzedało
musi być show?
– Obserwujemy niepokojące zjawisko obniżenia się poziomu
w kulturze. Bilety na komedie, farsy sprzedają się w niesamowitych
ilościach, a sztuki poważniejsze już
nie cieszą się taką popularnością.
Pamiętam, że na jednym z Jesiennych Festiwali Teatralnych oglądałam ambitne przedstawienie pt.
„Jabłko”. Na sali było 10 widzów.
Tymczasem dzień wcześniej teatr
Kwadrat gościł ze swoją kolejną farsą. Widownia była pełna.
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– Wybierając studia aktorskie, nastawia się Pani na życie w komercyjnym
świecie, czy w świecie dla koneserów?
– W tym momencie łatwo mi
powiedzieć, bo jestem jeszcze na
garnuszku swoich rodziców, nie
muszę się martwić o własne utrzymanie. Pewnie, jeżeli nie stać by
mnie było na zaspokojenie swoich
potrzeb, szukałabym pomocy w komercyjnym świecie. Póki co jestem
za tym, by mieć satysfakcję z tego,
co robię, i stawiam na sztukę, a nie
na komercję. Zgadzam się jednak
z tym, że, by grać role, nie trzeba
mieć ukończonej szkoły teatralnej.
Wystarczy być obrotnym, biegać po
castingach, rzucać się w oczy.
– To dlaczego Pani nie wykorzystała tej możliwości? Jeszcze zanim

dostała się Pani do Akademii Teatralnej w Warszawie, reżyser teatru Bagatela zaproponował rolę w spektaklu „genomgnom”, z zawodowcami.
Jest już po premierze, dostała Pani
pozytywne recenzje, dobrą passę
można by pociągnąć.
– Od podstawówki miałam już
bardzo skrupulatnie nakreśloną
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drogę życiową i w tych planach
znalazła się szkoła teatralna. Nie
chciałam już tego zmieniać. Czas
na robienie kariery jeszcze nadejdzie, a że w międzyczasie już udało mi się coś fajnego zrealizować,
to chętnie dopiszę to do swojego
życiorysu.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

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:
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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Kontrowersje

Integrować, nie izolować!
Na tydzień przed rozpoczęciem
się roku szkolnego rodzice trzech
uczniów dowiedzieli się, że ich synowie nie zostaną przyjęci do SP nr 6.
– Z relacji jednej z mam wynika,
że nie pozostawiono im żadnego wyboru i muszą posłać swoje dziecko
do nowo powstałej klasy autystycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym w Nowym Sączu,
w przeciwnym razie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za brak
dopełniania obowiązku szkolnego
względem dziecka – mówi Bożena
Fryc, prezes Fundacji „Mada”, która wystosowała do Wydziału Edukacji pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. „Staramy się jako Fundacja
udzielać rodzicom wsparcia i rzetelnych informacji. Nie mieliśmy wcześniej żadnych sygnałów dotyczących ograniczenia naboru uczniów
z autyzmem w SP 6, a rodzice otrzymali ją dopiero pod koniec sierpnia,
co znacznie ogranicza im możliwość
planowania dalszej edukacji dziecka”
– pisze. Waldemar Olszyński, dyrektor Wydziału Edukacji UM, w odpowiedzi informuje, że oddziały klas
autystycznych w SP nr 6 nie są likwidowane, ale „wygaszane”, nie będzie
już prowadzony nabór, by tworzyć
kolejne. Wszelkie zmiany, jak pisze,
podyktowane są dobrem dzieci.
– Rodziców, które w tym roku
posłały swoje pociechy do szkoły,
informowaliśmy o tych zmianach
już w czerwcu – twierdzi w rozmowie z nami Waldemar Olszyński.
– SOSW został wyremontowany,
powstało nowe skrzydło, dzieci autystyczne mają doskonałe warunki. Nie wiem, dlaczego teraz mówi
się, że robiliśmy to po cichu i nikogo
wcześniej nie informując. Dyrektor
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FOT. (KG)

Nie będzie naboru do oddziałów klas, w których uczą się dzieci autystyczne, w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu.
Decyzją Wydziału Edukacji trwa ich „wygaszanie”. Rodzice uczniów autystycznych obawiają się teraz o dalszy rozwój swoich
dzieci. Zapowiadają walkę o utrzymanie klas.

SP nr 6 wiedziała o wygaszaniu klas
od roku, w maju została o tym oficjalnie poinformowana – dodaje.
Halina Stanek, dyrektor SP nr 6,
nie chce rozmawiać z dziennikarzami, odsyłając do dyrektora Wydziału Edukacji. Przyznaje jedynie, że dla
niej i kadry informacja o wygaszaniu
klas autystycznych, które z powodzeniem są prowadzone w szkole od
1997 r., jest zaskoczeniem.
– 30 sierpnia na zebraniu organizacyjnym poinformowano nas,
że troje chłopców, którzy w tym
roku mieli dołączyć do już istniejących oddziałów w SP nr 6, jakąś
odgórną decyzją przeszły do SOSW
– twierdzi tymczasem Aneta Zarzeka, nauczycielka podstawówki. Ona

miała objąć opieką nowych uczniów.
– Dzieci w czerwcu były witane w
murach naszej szkoły na integracyjnym pikniku. Nikt wtedy nie zapowiadał zmian. Do tej pory nie widzieliśmy żadnego oficjalnego pisma
w tej sprawie – dodaje.
Sześcioro nauczycieli dzieci autystycznych, solidaryzując się z rodzicami uczniów uczęszczających
do SP nr 6, przyszło we wtorek na
spotkanie zorganizowane w Fundacji Mada, gdzie zaproszono również
dziennikarzy. Rodzice chcą wiedzieć,
co kryje się pod pojęciem „wygaszanie oddziałów”.
– Czy to znaczy, że nasze dzieci też będą musiały zmienić szkołę?
Gdzie konstytucyjne prawo, które

rodzicom gwarantuje wybór placówki, w której uczyć się będą dzieci – pytają.
Różnica wieku między uczniami
autystycznymi w SP nr 6 jest duża.
Najmłodszy ma 11 lat, większość to
15–latkowie. W podstawówce uczyć
się mogą do 18. roku życia.
– Czy to oznacza, że mój syn jako
najmłodszy będzie mógł do tego czasu nadal uczyć się w „szóstce”?
Nawet kiedy zostanie sam? – pyta
mama 11–letniego Tomka.
Rozczarowani są również rodzice
dzieci autystycznych, które obecnie
chodzą do Publicznego Przedszkola nr 10.
– Moje bliźniaki zrobiły ogromne postępy w przedszkolu. Tu mają
kontakt również z dziećmi zdrowymi, a dla osób z autyzmem to bardzo ważne – mówi Dorota Jasińska.
Była przekonana, że w przyszłym
roku jej 7–letni synowie Kacper i Jakub trafią do szóstki. Tymczasem nie
pozostawia się jej wyboru.
– To znaczy jeszcze mogę ubiegać się, by w szkole w Przydonicy,
skąd pochodzimy, utworzono klasę integracyjną. Tylko że klasa integracyjna a oddział dla dzieci autystycznych przy podstawówce to
dwie różne rzeczy. Osoby z autyzmem nie poradzą sobie wśród 25–
osobowej grupy zdrowych uczniów.
Więc w takiej sytuacji pewnie synowie trafią do szkoły specjalnej
– mówi pani Dorota.
Choć ogólnie panuje tendencja, by
dzieci autystycznych nie posyłać do
szkół specjalnych, a tworzyć dla nich
oddziały przy podstawówkach – w
myśl zasady „Integrować, nie izolować” – po 14 latach w Nowym Sączu
czyni się odwrotnie.

– Kiedy w 1997 r. zakładaliśmy
klasy dla dzieci autystycznych w
SP nr 6, wszyscy przyklasnęli pomysłowi. Nikt tych dzieci wtedy nie
chciał, a teraz chce się likwidować
coś na co pracowaliśmy tyle lat i co
działa z ogromnym powodzeniem
– mówi Jadwiga Krzyszowiak, dyrektor Fundacji „Mada”. Zaznacza
jednocześnie, że nie jest przeciwna
działaniom takich klas w SOSW. Nie
chce jedynie, by „wygaszano” istniejące w SP nr 6. – Rodzicom oddajmy prawo wyboru szkoły – dodaje, a rodzice zapowiadają, że jeśli
im się tego nie zagwarantuje, poruszą niebo i ziemię:
– Sprawą już zainteresowaliśmy
ogólnopolską organizację Synapsis, działającą na rzecz osób z autyzmem. Obiecali pomóc, ale liczymy, że sami zdołamy porozumieć
się z instytucjami, które podjęły takie pochopne i nieprzemyślane decyzje. Wciąż czekamy jednak na wyjaśnienia – mówią.
Zdaniem Waldemara Olszyńskiego rodzice dzieci, które trafiły w tym
roku do SOSW, są zadowoleni.
– Rozmawiałam z nimi i nikt nie
zgłaszał jakichkolwiek problemów.
Nie wiem, skąd ta nagonka – mówi
Waldemar Olszyński. – Rodzicom
zwracane są koszty biletów za dojazd dziecka do szkoły, uczniowie
mają doskonałe warunki lokalowe i świetnie przygotowaną kadrę.
Zapytany o możliwość integracji
z dziećmi zdrowymi w SOSW, odpowiada: – Przecież ci uczniowie nie
są w Ośrodku 24 godziny na dobę, a
tylko kilka godzin. Rodzice zabierają dzieci do domów, tam moją kontakt z innym otoczeniem.
KATARZYNA GAJDOSZ
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Opinie
Poletko pana
Janiszyna

T

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

rwa Jesienny Festiwal Teatralny, a z nim wystawa fotogramów
Daniela Janiszyna, który od lat na
scenie Miejskiego Ośrodka Kultury szuka artystycznych inspiracji.
Trudno się dziwić: aktorzy, kostium, dekoracje, światło i sceniczne „dziejstwo” dają szansę
niezwykłych ujęć, które nie tylko unieśmiertelniają artystę, ale
są dziełem samym w sobie. Obdarzony artystyczną duszą fotograf nie może przegapić takich
okazji. Wernisaż uświadomił wyraźnie, że Janiszyn kocha aktorów, szuka w nich tajemnicy,
niespodzianki, choć zachowuje
się trochę jak paparazzi, dla którego nie ma obszarów prywatności. Więc podgląda, tropi, działa
przez zaskoczenie. Oczywiście za
przyzwoleniem samych zainteresowanych, bo sztuka sceniczna
(o zgrozo!) żywi się ekshibicjonizmem. Kontrolowanym. Na fotogramach Daniela Janiszyna widać jeszcze jedną rzecz: czystość
kadru. Na scenie nie ma mikrofonów, nie ma całego tego żelastwa, głośników, odsłuchów i innego „śmiecia”, które każdego
fotografika przyprawiają o mdłości, wyzwalając estetyczny dysonans. Może więc robić zdjęcia z dowolnego miejsca, pod
dowolnym kątem, nie obawiając się, że jakiś niepożądany detal zachwaści mu perspektywę.
W kabarecie jest niestety inaczej. Ilekroć rozmawiam z Danielem, zawsze narzeka… na mnie.
Jako (za przeproszeniem!) artysta stańczykowski muszę niestety raz po raz spowiadać się przed
nim, że ten cały kabaretowy
sztafaż jest naprawdę konieczny,
ba – niezbędny! Daniel przytakuje, że niby rozumie, ale już przy
następnej okazji wyżywa się na
mnie jeszcze bardziej. Niestety,
nic na to nie poradzę, kabaret to
specyficzna forma, a w kablach,

statywach i głośnikach jest też
zaklęte piękno, tylko trudniej je
wydobyć. I tej wersji się trzymajmy! Wiszące we foyer MOK–u Janiszynowe fotogramy docenił
obecny na Jesiennym Festiwalu Janusz Gajos. Może jakimś argumentem było to, że sam jest
bohaterem jednego z nich, chociaż bardziej przekonuje fakt, że
jest również zawołanym fotografikiem i potrafi docenić artystyczną jakość. Patrząc na zatrzymane w kadrze konterfekty
aktorów mimowolnie odgrzewamy pamięć. Uświadamiamy sobie
jak wielką frajdą jest pobyć przez
chwilę wśród nich, przypomnieć
sobie wzruszenia i emocje, jakich
nam niegdyś dostarczali. Wielu spośród nich już nie ma. Odszedł Krzysztof Kolberger, odeszła Irena Kwiatkowska, Marek
Perepeczko. Pozostała pamięć.
Jej częścią są fotogramy. Podczas wernisażu zapytałem Daniela, czy był (jest) wśród aktorów
ktoś, kto go szczególnie zainspirował, artystycznie prowokował,
nie dawał spokoju. Odpowiedź
była raczej zaskakująca: jedyną
inspiracją okazali się artyści starszej generacji, których twarze są
w stanie opowiedzieć więcej niż
obdarzony wyrafinowaną intrygą
sceniczny dramat. Proste pytanie
– prosta diagnoza. Fotografik dla
dobrego ujęcia zrobi wszystko:
wejdzie w każdą dziurę, zaryzykuje kontuzję, w oczekiwaniu na
to jedne jedyne ujęcie gotów nabawić się żylaków. Tak to już jest.
Artysta czasem musi się poświęcić. Kiedyś, parę lat temu, gdy
mieliśmy („Ergo”) w Warszawie
ważny koncert, Daniel potrafił
przyjechać samochodem z Nowego Sącza, zrobił sesję i zawrócił.
Osiemset kilometrów tam i z powrotem. Kogo innego byłoby na
to stać? Jego poświęcenie i fantazję tłumaczy poniekąd okoliczność, że od prawie dwudziestu lat jest naszym kabaretowym
kronikarzem. Czyżby za rok jubileusz? Jeśli tak, to może Szanowny Kolego, jakaś retrospektywa
na nasz temat? Pozwalam ci wyciąć, wyrżnąć w pień (oczywiście
elektronicznie) wszystkie chwasty estetyczne i zademonstrować
światu artystyczną, nagą prawdę
o nas. Jeśli nie zdążysz, to pamiętaj, że za dwa lata nasza kabaretowa „trzydziestka” a wtedy to
już się nie wywiniesz.

Budujemy
mosty

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

W

iosną tego
roku opublikowałem
na tych łamach garść
przemyśleń na temat niemożności w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych i transportowych Nowego
Sącza. Pisząc o mieście, mam oczywiście na myśli nie tylko trudności
w poruszaniu się w jego granicach,
ale także system połączeń miasta
z otaczającymi go miejscowościami
i ważnymi dla nas ośrodkami. Stawiałem przy tym tezę, że jedną ze
skutecznych recept na te narastające bolączki mogłoby być zlikwidowanie podziału miasta i powiatu
ziemskiego na dwie odrębne jednostki administracyjne. Zdając sobie sprawę z trudności formalnych
i emocjonalnych związanych z takim
pomysłem, ciągle pozostaję jednak
jego entuzjastą. Nowy Sącz bowiem
nie może, ale też i nie chce pozostać
z tym kosztownym problemem sam.
Jednak szybszą, łatwiejszą i skuteczniejszą metodą zadziałania jest
przecież normalne, ludzkie dogadanie się tych, od których sprawy te
zależą.
Trudno było przed kilkoma miesiącami o optymizm w tej
kwestii, bo ostatnie lata przyniosły bezustanne pasmo rozczarowań i niepowodzeń. Przykładów
jest aż za wiele, zaś ich skutkiem
ciągły paraliż decyzyjny i… komunikacyjny. Działania poszczególnych instytucji samorządowych wydawały się wobec siebie
nieskoordynowane, a względem
swoich partnerów nawet złośliwe. Najbardziej absurdalnym tego
przejawem jest oczywiście planowany przebieg tzw. „obwodnicy
zachodniej Nowego Sącza”.
Tym większe zaskoczenie przynoszą ostatnie informacje dotyczące przełamywania lodów. Od kilku tygodni oswajamy
się już z myślą o przygotowaniach do budowy trasy wzdłuż
Dunajca, łączącej dwa Sącze jako

tzw. Węgierska–bis. Niektórzy
wprawdzie twierdzą, że jest to
tylko zaskakujący element poparcia kampanii kandydata PO na
posła przez pisowskiego prezydenta miasta, ale... Ale Ryszard
Nowak wielokrotnie jednak pokazał, że przynależność partyjna partnerów jest dla niego równie istotna, co kolor ich włosów.
Po drodze mu zaś z tym, z kim mu
akurat… po drodze. Z kolei głosy mówiące, że porozumienie zawarte przez burmistrza Mariana
Cyconia przestanie obowiązywać
po jego wyborze do parlamentu
nie znają chyba ani posła–elekta,
ani starosądeckich realiów.
Jeszcze większą sensację wywołała informacja sprzed kilku
dni na temat bardzo szerokiego,
chociaż na razie tylko nieformalnego porozumienia gospodarza Nowego Sącza z tyleż kontrowersyjnym, co charyzmatycznym
wójtem gminy Chełmiec. Jeżeli
alians ten znajdzie trwalsze podstawy, niż tylko towarzyska pogawędka, będzie to prawdziwy
przełom. Zarówno w wieloletniej,
„szorstkiej przyjaźni” włodarzy
Królewskiego Grodu i otaczającej go największej w Polsce gminy wiejskiej. Ale także przełom
w realizacji tego, do czego władze
samorządowe są powołane – skutecznego rozwiązania naszych
wspólnych, życiowych bolączek.
Nie mam tu oczywiście ma myśli
zrzędliwego współmałżonka, czy
sypiącego się samochodu, lecz
ważne sprawy publiczne.
Nie wiem, jak szanownym
Czytelnikom, ale mnie jako staremu cynikowi jest naprawdę obojętna motywacja decydentów.
Nieważne, czy kierują nimi szlachetne cechy charakteru, czy
chłodna, polityczna kalkulacja.
Są bowiem wobec nas odpowiedzialni jedynie za skuteczne rządzenie i załatwianie trudnych, ale
ważnych spraw. Więc jeżeli nawet
władze Nowego Sącza zagrały na
przeczekanie, przekazując innym
jasny i skuteczny sygnał: „my
sami nie załatwimy spraw, które służą głównie wam”, to ważne
są tylko efekty. A te poznamy za
czas jakiś.
Pierwsze mosty, te emocjonalne i osobiste, zostały zbudowane.
Czas na te bardziej materialne.
Dzisiaj zaś na pewno stają się one
realniejsze do wykonania. Czego
sobie i Państwu życzę.
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Zanim Wisła
Kraków przyjedzie
do Limanowej
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

W

najbliższą
środę zjeżdża
do Limanowej piłkarski
Mistrz Polski,
słynna Wisła Kraków we własnej osobie. Mimo
że Wisła gra ostatnio, jakby zgubiła gdzieś jednego buta, w Limanowej szykuje się święto, które na zawsze zapisze się w historii miasta.
Nie przesadzam. Sprawdzicie Państwo sami za 50 lat, jakie wydarzenia z dziejów miasta spisane zostały
w kronikach przez lokalnych Gallów
Anonimów. O tym pojedynku będzie
tam na pewno. Zakładamy się?
Przyglądając się z bezpiecznej odległości przygotowaniom do meczu
dziwić się jedynie można, że wszyscy w Limanowej nie stanęli jeszcze
na głowie, by stworzyć dla tego widowiska jak najlepsze warunki. Należy się to nie tylko piłkarskim kibicom. Mecz Limanovii z Wisłą, bez
względu na to, jakim wynikiem się
skończy (mam swoje typy, ale ujawnić nie mogę), jest tym, o czym
wszyscy faceci w promieniu 30 kilometrów będą przy piwie dyskutować przez długie jesienne i zimowe
wieczory. Przy tej okazji ujawnia się
przewaga sportu nad polityką, której politycy mogą tylko bezsilnie piłkarzom zazdrościć. No bo przecież
trudno wyobrazić sobie, że w limanowskich piwiarniach ktoś teraz będzie jeszcze omawiał wyniki wyborów parlamentarnych, zamiast
komentować wynik meczu. A jeśli
zrobimy w listopadzie szybką sondę uliczną, to okaże się, że już nikt
nie będzie pamiętał o porażce Bronisława Dutki (zawodnik KW PSL),
za to wszyscy precyzyjnie będą potrafili powiedzieć, czy Patryk Małecki w 37. minucie faktycznie był na
spalonym.
Skąd wiem, że tak będzie? Z historii! Starsi kibice – a przynajmniej
tacy starzy jak ja – dobrze pamiętają wydarzenie sprzed blisko 30 lat,
kiedy to na mecz – właśnie Pucharu
Polski – zjechał do Jadownik Wielki Widzew Łódź. Celowo piszę per
Wielki, bo choć już bez Zbigniewa

Bońka (ale ciągle z Włodzimierzem Smolarkiem, Romanem Wójcickim i innymi), to do małej wioski
pod Brzeskiem przyjechała drużyna, która wcześniej zachwycała Europę lejąc Juventus Turyn czy Liverpool. Dzięki tamtemu meczowi,
maleńkie Jadowniki przeszły do historii polskiego futbolu. I zupełnie nieistotne jest, że już w 9. minucie Dariusz Dziekanowski miał na
koncie trzy gole, a cały mecz skończył się sromotnym laniem 1–7. Kto
takie detale dzisiaj pamięta? Nawet Maciej Kurp musiał zaglądać do
ściągi. Za to każdy szanujący się kibic musi wiedzieć, że taki mecz rozegrano, a piłkarscy komentatorzy
przywoływali go przy każdej okazji przez kolejnych dwadzieścia lat.
I przywołują nadal.
Limanovia za kilka dni stanie przed podobną szansą jak słynna Jadowniczanka, a jej kibice już
dziś powinni wyrobić sobie właściwe podejście do tego wydarzenia. Z całą pewnością nie wynik będzie w tym meczu najważniejszy.
Ważny będzie sam mecz i, gdyby
to ode mnie zależało, 26 października 2011 r. byłby w limanowskich
szkołach dniem wolnym, a lokalne zakłady powinny pracować tylko
do południa. Potem już tylko święto. Kto się zmieści na stadionie, ten
szczęściarz, innym pozostaje relacja on–line na portalach sacz.
in oraz limanowa.in, a może jeszcze jakaś telewizja się zlituje i dotrze do Limanowej na czas. A wracając do wyniku meczu. Tu potrzeba
dystansu, bo trudno wyobrazić sobie, że drużyna, w której jeden zawodnik inkasuje miesięcznie więcej
pieniędzy niż wszyscy gracze Limanovii razem wzięci w swoich profesjach, weźmie przykład z Lechii
Gdańsk myśląc, że przyjechała na
piknik. W to nie wierzę. Gdyby Wiśle w Limanowej powinęła się noga,
to właściciel klubu Bogusław Cupiał kazałby swoim piłkarzom wracać do Krakowa na nogach, a w najlepszym przypadku Szwagropolem.
Jeśli w ogóle mieliby po co wracać.
Natomiast zawodnicy Limanovii
– choć żadnego nie znam osobiście
– nawet przy porażce będę w swoim mieście bohaterami. Będą teraz
chciały umawiać się z nimi najładniejsze dziewczyny, a chłopcy kopiący na boisku przy szkołach będę
wypisywać sobie ich nazwiska na
koszulkach. Oni już wygrali, zanim
sędzia pierwszy raz gwizdnie. Po co
się więc emocjonować wynikiem?

Drugorzędny
priorytet

P

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

ewnie znów ktoś powie,
że marudzę, zgredzę,
czepiam się i w ogóle nieużyty malkontent
ze mnie, ale skoro 99
procent huraoptymistycznie zachłystuje się nad „czymś”
i cmoka, to choćby dla zachowania pozorów pluralizmu i higieny dyskusji ten 1 procent powinien mieć zdanie
odrębne. A owe „coś” to najświeższa
wizja prosto z Ratusza, czyli tor kajakowy oraz Wenecja w jednym. Nie
wiem dlaczego, jak w kalejdoskopie
przemknęły mi przed oczami projekty
centrum kongresowego na Błoniach,
węzła komunikacyjnego na ulicy Kolejowej, nowego ratusza w miejscu wypiętrzającej się kolejnej galerii, że o pomniejszych pomysłach już
nie wspomnę. Ze wszystkich wirtualnych wizualizacji najbardziej zapadła
mi w pamięć ta z mostem przez Dunajec. Była doprawdy fantastyczna. Istna (z)jawa we śnie i jeszcze 5 lat temu
robiła za strategiczny, no wprost absolutny priorytet. Ale priorytety jak to
priorytety – też się zmieniają i, zanim
wejdą w fazę czynu, zdążą się odczynić, by ustąpić miejsca kolejnym nie
mniej ważnym, a może jeszcze ważniejszym i pilniejszym zadaniom. I tak
oto wbrew uświęconej italską tradycją
tendencji, z pian Dunajca wynurzyła
się nam nie Wenus, a Wenecja oraz tor
kajakowy. Dla jasności. Absolutnie nie
mam nic przeciw rozwijaniu terenów
rekreacyjnych i wznoszeniu obiektów
sportowych, tyle, że według jakiegoś przyjętego i konsekwentnie realizowanego klucza pierwszo–, drugo–,
i trzeciorzędnej priorytetowości. Co do
rekultywacji Parku Strzeleckiego, który zaiste przypomina dziś teren działań frontowych czy wręcz pobojowiska, nie ma najmniejszej dyskusji. Tym
bardziej, że ostatnie dane pokazują zatrważający obraz Nowego Sącza jako
miasta, któremu bliżej do etykietki
spalinowej komory aniżeli bramy zielonych Beskidów. Gorzej od nas mają
się tylko mieszkańcy Krakowa i Rybnika, choć to marna pociecha, zwłaszcza dla tych, którzy myślą, że jesteśmy jakąś super atrakcją turystyczną,

na której świat nie potrafi się wyznać.
Byle tylko za jakiś czas nie okazało się,
że poziom zanieczyszczeń wypromuje
nas jako: „Najlepsze miejsce do eutanazji z ładnym widokiem na góry”.
A wracając do tematu. Śledzę dyskusję nad ową Wenecją oraz torem
i słyszę li–tylko głosy euforycznego
zachwytu. Wszyscy są wniebowzięci, że to najlepszy, jedyny w swej genialności pomysł na upłynnienie (oby
nie utopienie) kilkunastu milionów ze
sprzedaży Tandety. Drogi, mosty, obwodnice to pikuś. Miejski dług to małe
miki. Rzeczy nie warte rozpamiętywania. Za to Wenecja i tor to zorza nowego jutra, tęcza skrywanych przez lata
pragnień, o których nikt nie śmiał do
tej pory głośno powiedzieć. Wielu rozmarza się, że w Wenecji, jak w sentymentalnym świecie naszych prababek,
panowie zasiądą z paniami w gondolach i wiosłując po zalewie łowić będą
naręcza nenufarów, a potem zaproszą
swe wybranki na romantyczny spacer
po równie sztucznej jak zbiornik wyspie…itd., itd. Nie mam złudzeń, że to
taka sama fatamorgana jak iluzja powrotu dorożek i meloników z laseczką.
Za to wiem na pewno, ile szkół posiada
sale gimnastyczne jak za króla ćwieczka, w ilu z nich zajęcia sportowe to
czysta improwizacja, mordęga, by nie
rzec fikcja. O stanie boisk i placów zabaw szkoda nawet mówić. Rozumiem,
że kajakarstwo to piękna dyscyplina
sportu. Taka dla prawdziwych twardzieli i pewnie z tego powodu bardzo elitarna. A nam jak tlenu potrzeba obiektów dla uprawiania dyscyplin
masowych, ot takich dla ludu, z boiskami do nogi, siatki i kosza. Wszak
tenis, jeździectwo, golf czy polo to też
widowiskowe konkurencje, ale… Nawet PSL ze słynnym spotem „chodźmy za stodołę zagrać w tenisa” nie porwał Polaków tak jak „platformerskie”
orliki. A za jeden tor z Wenecją można by ich zbudować ho–ho–ho, a może
i więcej. Poza tym od lat obserwuję jak
Dunajec zmienia swe koryto, a niszczycielski żywioł za nic ma prawa fizyki. Tam gdzie kiedyś był główny nurt,
dziś są kamieniste plaże. Każdorazowa
powódź choć odbija się od wałów, zabiera ze sobą wszystko, co napotka po
drodze. Obawiam się, że los sądeckiej
Wenecji mógłby dokonać się znacznie szybciej aniżeli tej, która tonie od
wieków i pewnie jeszcze nieprędko
utonie. No chyba, że w całej tej sprawie jest jakieś drugie dno? Pewna złapana rybka (bynajmniej złota) szeptała coś o mini–elektrowni wodnej. Ale
co by to mogło oznaczać? Pożyjemy,
zobaczymy.
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Informacje
Carbon w ogniu, ewakuacja galerii

Napad
z siekierą
na sklep

FOT. WWW.SACZ.IN

P O D PA R AG R A F E M . Do 12 lat
więzienia grozi mężczyźnie, który uzbrojony w siekierę napadł na
ekspedientkę.

Atak dwóch uzbrojonych osobników,
wybuch zbiornika i pożar, z którego dym dotarł nad Galerię Handlową
„Sandecja”, spowodowały konieczność ewakuacji wszystkich osób
z budynku. Tak przebiegały ćwiczenia
sądeckich służb ratowniczych na terenie zakładu Carbon przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu.
Służby musiały uporać się z dwoma
uzbrojonymi napastnikami, którzy
wtargnęli na teren zakładu. Jednak, gdy policji udało się ich złapać, okazało się, że wybuchł jeden
ze zbiorników z łatwo palną substancją. Do akcji wkroczyli strażacy
R
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i pogotowie ratunkowe – siedem
osób wymagało pomocy medycznej.
Straż pożarna musiała się również uporać z toksyczną substancją rozlaną w jednym z hangarów
oraz z rannymi uwięzionymi na dachu wysokiego budynku, a całą akcję
kontrolowała latająca nad zakładem
awionetka. To z niej również przyszła informacja, że dym przemieścił
się w kierunku sąsiedniej Galerii Sandecja. Z budynku ewakuowano więc
wszystkich klientów i pracowników.
Ćwiczenia miały na celu skoordynowanie działań służb ratowniczych
na wypadek podobnej sytuacji oraz
prezentację ich możliwości.
(SOS)

7 października wieczorem zamaskowany mężczyzna wszedł do sklepu
przy ulicy Sobieskiego w Nowym
Sączu i, trzymając w ręce siekierę,
zażądał, aby ekspedientka oddała
mu gotówkę oraz telefon komórkowy. Przestraszona kobieta spełniła jego żądania, po czym napastnik
oddalił się w nieznanym kierunku.
Śledztwo w sprawie wszczęła
policja. Funkcjonariuszom udało się
zatrzymać sprawcę – 27–leteniego
sądeczanina – w jego mieszkaniu,
gdzie znaleziono zrabowany telefon oraz siekierę. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu
i złożył obszerne wyjaśnienia. Sąd
Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec niego trzymiesięczny
areszt. Mężczyzna będzie odpowiadał za dokonanie rozboju z wykorzystaniem niebezpiecznego przedmiotu, co karane jest pozbawieniem
wolności od 3 do 12 lat.
(POL)

KATASTROFA AWIONETKI
Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki Zodiak
w miejscowości Bugaj w powiecie gorlickim 14 października,
ok. godz. 15. Samolot spadł na pole uprawne 50 m od
zabudowań gospodarczych. Zwłoki 51–letniej kobiety i 52–
letniego mężczyzny lecących awionetką znaleziono 300 m od
wraku. Policja i straż pożarna zabezpieczyły teren o obszarze
ok. 5 kilometrów kwadratowych.
– Prawdopodobnie doszło do eksplozji w awionetce i te osoby
albo wskutek wybuchu, albo chcąc ratować swoje życie,
wyskoczyły i niestety poniosły śmierć na miejscu – informuje
Dariusz Surmacz, rzecznik prasowy Państwowej Straży
Pożarnej w Gorlicach.
(AIR)

A

Sklep ﬁrmowy „Ania”, Kamionka Wielka 501
Kamionka Wielka 501, 18 445 61 35, kom. 662 077 534
P R O D U KC J A W Ę D L I N T R A D Y C YJ N Y C H

BALERON

BOCZEK
GOTOWANY

BOCZEK
PIECZONY

KABANOS
TRADYCYJNY
NAJLEPSZY WYRÓB OKAZJONALNY
WIELKANOC 2010

KASZANKA

KIEŁBASA
DOMOWA

KIEŁBASA
SZYNKOWA

KIEŁBASA
ŚLĄSKA

PASZTETOWA

PIECZEŃ
WIEJSKA

POLĘDWICA
SOPOCKA

SALCESON

SCHAB
PIECZONY

SZYNKA
Z KOŚCIĄ

SZYNKA
TRADYCYJNA

WYROBY MOŻNA KUPIĆ:
Market Rafa
Nowy Sącz, ul. Węgierska

NAJLEPSZY WYRÓB OKAZJONALNY
WIELKANOC 2009

Delikatesy EWA,
Nowy Sącz, ul. Traugutta 39
HIT POL „Pacho”, Grybów

Piekarnia „Oracz”,
Nowy Sącz, ul. Nawojowska

Delikatesy Centrum, Rytro

Solidus Nowy Sącz, ul. 1 Brygady

Delikatesy Centrum Grybów

Delikatesy Centrum, Piwniczna
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Oferta ważna od 21.10 do 25.11.2011 lub do wyczerpania zapasów.
MATA
Z WEŁNY
MINERALNEJ
PROFIT-MATA GR.100 6M2 W ROLCE
ISOVER

PŁYTKA SCIENNA

PŁYTKA GRESOWA

CYKADA ZIELONA 25x33
GAT. I KOŃSKIE
142844

GRES TECHNICZNY SD
GRAPHITE 30x30 GAT.II
STARGRES
125744

899zł/m²

1099zł/m²

ŁOPATA DO
ŚNIEGU
KWAZAR
128593

3499zł/szt.

6999zł/szt.
PŁYTA GKB
12.5x1.2x2.6
ZWYKŁA
NORGIPS
95115

1749zł/szt.
PILARKA
SPALINOWA
1.77KM 35CM
SPS01-38 NAC
138758

269zł/szt.

SZLIFIERKA
KĄTOWA

WIERTARKA
AKUMULATOROWA

125MM 700W
BLACK&DECKER
120544

MDB-CD18CAB 18V 2
BLACK&DECKER
121604

149zł/szt.

OKAP KUCHENNY

309zł/szt.

MILANO 60 RAVANSON
143364

349zł/szt.

SCHODY
STRYCHOWE
TERMO
120/60 3-SEGMENT
120/70 3-SEGMENT
RADEX
124794

239zł/

szt.

PIECYK
GAZOWY

TERMOWENTYLATOR

MAGNUS GT500
NORTPOL
137226

FH-105 2000W
RAVANSON
143353

269zł/szt.

KONWEKTOR

3999zł/szt.

CH-2000M 2000W
RAVANSON
143355

7999zł/szt.

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123c Nowy Sącz, ul. Węgierska 201

KONWEKTOR
CH-2000MT 2000W
RAVANSON
143356

109zł/szt.

Gorlice, ul. Kościuszki 30

GRZEJNIK
ALUMINIOWY

PODGRZEWACZ
GAZOWY WODY

10 ŻEB POL 5
FERROLI
143857

ZEFIRO GZ50
FERROLI
143872

249zł/szt.

Piwniczna, ul. Węgierska 2a

669zł/szt.

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19

Dom-Ogród-Mieszkanie Market
tel: 18 444 14 04 w. 53

Dom-Ogród-Mieszkanie Market
tel.fax: 18 442 92 90 w. 53

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket
tel/fax: 18 345 04 25
tel/fax: 18 446 41 23
tel/fax: 18 331 90 80

Salon Łazienek
tel: 18 444 14 04 w. 52

Salon Łazienek
tel.fax: 18 442 92 90 w. 52

pon sob: 9 20, nd: 9 16

pon pt: 7 20, sob: 8 18

pon pt: 8 20, sob: 9 20, nd: 9 16

pon sob: 9 20, nd: 9 16

pon sob: 9 20, nd: 9 16

www.ramex.pl
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny
CZWARTEK (20 PAŹDZIERNIKA)

SOBOTA (22 PAŹDZIERNIKA)

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 10 i 12,

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 18, MCK

Sala Widowiskowa MOK, „NIEGDYŚ OFELIA” na motywach monologu Stanisława Wyspiańskiego
„Śmierć Ofelii” – Krakowski Teatr Faktu Niny Repetowskiej, reżyseria i wykonanie: Nina Repetowska; X godz. 15.30; Oddział dla
dzieci SBP, „Z bajką przez okrągły roczek” – spotkania z bajką dla
przedszkolaków; X godz. 14–16,
sala edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, warsztaty plastyczne dla dorosłych; X godz. 18, Sala Widowiskowa MOK, „DEKOMPOZYCJA”
wg „Kwartetu dla czterech aktorów” i „Audiencji III” Bogusława
Schaeffera –Teatr NSA w Nowym
Sączu, opracowanie i wykonanie:
Janusz Michalik.
r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz.16,
cerkiew prawosławna, ul. Cmentarna – KONCERT MUZYKI
CERKIEWNEJ.

Sokół, W górach jest wszystko, co kocham, koncert zespołów „Dom o zielonych progach”,
„Cisza jak ta” oraz Tomek Jarmużewski; X godz. 16 i 19, sala widowiskowa MOK „Mój przyjaciel Harvey” Mary Chase – Teatr
KWADRAT w Warszawie, reżyseria: Marcin Sławiński, występują: Jan Kobuszewski, Ewa Ziętek,
Anna Borowiec, Katarzyna Glinka, Ilona Chojnowska, Maciej Ku-

PIĄTEK (21 PAŹDZIERNIKA)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 15.30,

Oddział dla dzieci SBP, „Leśne
duszki” – zajęcia literacko – teatralne dla dzieci; X godz. 16 – 18
,sala edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, warsztaty plastyczne dla
młodzieży, X godz. 17, Galeria
BWA MCK Sokół, Fo–to debiuty
Wojciech Sowa, wernisaż wystawy fotografii; X godz. 17 i 20, Sala
Widowiskowa MOK, „CARMEN
sztuka na dziesięć telefonów komórkowych” Esther Vilar – Teatr
CAPITOL w Warszawie, reżyseria: Robert Talarczyk, występują:
Anna Gornostaj, Maria Niklińska,
Joanna Trzepiecińska, Jacek Bończyk, Hiroaki Murakami, Bartosz
Obuchowicz i Krzysztof Tyniec;
X godz. 18, Mała Galeria, XIX Mały
Festiwal Form Arystycznych, Arti
Grabowski performance, wstęp
wolny;
r KRYNICA ZRÓJ, X godz. 19,
sala koncertowa Pijalni Głównej – Koncert „Żyję aby śpiewać”
– Armand Perykietko (bas, baryton) – utwory z repertuaru m.in.
F. Sinatry, M. Fogga, B. Ładysza,
L. Cohena i innych – wstęp 10zł.

Komeda – Leszek Możdżer, koncert promujący nową płytę; X godz.
16 i 19, sala widowiskowa MOK,
„DIETA CUD” Jana Jakuba Należytego – Teatr PALLADIUM w Warszawie, reżyseria: Piotr Dąbrowski,
występują: Adrianna Biedrzyńska,
Ewa Kuklińska, Alicja Kwiatkowska
i Ewa Ziętek;
r K R Y N I C A Z R D Ó J , X godz. 18
– kościół Czarny Potok – Koncert
Dziękczynny – kwartet akordeonowy „Harmonia” z Ukrainy +
soliści;

VII Koncert „W górach jest wszystko
co kocham…” – rozdajemy zaproszenia
Kto uległ magii gór, wie o czym mowa – o nieodpartej potrzebie powrotu,
o nieustających wspomnieniach, o tęsknocie, kiedy jest się od gór daleko i euforii, gdy jest się w ich sercu. O tym, że góry stają się pasją życia.
Spotkania ludzi, którzy stworzyli wspólnotę dzięki tej właśnie pasji, zapoczątkowały regularne koncerty pod sztandarem hasła : „W górach
jest wszystko co kocham” pochodzącym z poezji Jerzego Harasymowicza. Po raz kolejny tych magicznych klimatów będzie można posłuchać
już w najbliższą sobotę o godz. 18 w MCK „Sokół”. Bilety w cenie 20 i 30
zł dostępne są w kasie MCK „Sokół”, a dla trzech pierwszych osób, które zgłoszą się w piątek do redakcji DTS (ul. Żywiecka 25) mamy trzy bezpłatne zaproszenia na ten wyjątkowy koncert.

PONIEDZIAŁEK (24
PAŹDZIERNIKA)

ROZDAJEMY BILETY
DO KINA:
Specjalnie dla naszych
Czytelników mamy
podwójne zaproszenie
do kina na film: „Przepis
na miłość”. Aby zdobyć
bilet, należy pojawić
się w naszej redakcji
i poprawnie odpowiedzieć
na pytanie.
Kto jest dystrybutorem
filmu „Przepis na miłość”
w Polsce?
jawski, Andrzej Andrzejewski,
Andrzej Kopiczyński, Katarzyna Ejmont, Wincenty Grabarczyk
i Marek Siudym;
r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz.16
– sala balowa Starego Domu Zdrojowego – Koncert Laureatów Konkursów Muzycznych organizowanych przez Instytut Promocji
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” z Katowic.

NIEDZIELA (23 PAŹDZIERNIKA)
r N OW Y S ĄC Z , X Galeria MOK,

„TEATR” ostatni dzień wystawy fotografii Daniela Janiszyna; X godz.
19, MCK Sokół, XVII Sądecki Festiwal Muzyczny JUBILAEI CANTUS,

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 14 – 15,

sala edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, „Piętaszek”, warsztaty plastyczne dla pięciolatków; X godz.
16, sala edukacyjna Galerii BWA
Sokół, „KluP Sztuk” zajęcia plastyczno–kulturoznawcze dla
gimnazjalistów;

WTOREK (25 PAŹDZIERNIKA)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 10 i 12,
sala widowiskowa MOK, Spektakle dla młodzieży szkolnej „Książe
i żebrak” w wykonaniu Teatru NSA
z MOK, X godz. 15.30, Oddział dla
dzieci SBP, „Kolorowa biblioteka”
– zajęcia plastyczno – literackie d la
dzieci; X godz. 18.30, sala kameralna MOK, Klub Miłośników Muzyki
Progresywnej, Dżem – 30. urodziny, Katowice Spodek 3.10.2009 cz.2
koncert elektryczny.

ŚRODA (26 PAŹDZIERNIKA)
r N OW Y S ĄC Z , X godz.16–18,
Sala Edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, warsztaty architektoniczne
dla młodzieży.

WARTO OBEJRZEĆ:
r P R Z E P I S N A M I ŁO Ś Ć X On jest

właścicielem upadającej fabryki
czekolady, który umiera ze strachu, na myśl o rozmowie z kimś
obcym. Ona zna jeden z najlepszych przepisów na czekoladki,
ale jest zbyt nieśmiała, żeby wyjawić swój sekret. Tych dwoje mogłoby stanowić idealną parę. Gdyby tylko któreś z nich odważyło
się zrobić pierwszy krok...

REPERTUAR KINA
21 – 27 PAŹDZIERNIKA 2011
K I N O S O KÓ Ł
BITWA WARSZAWSKA 1920 – premiera 3D, Polska, historyczny, 21
października g. 14:30, 16:45; 22
października g. 16:45, 24 – 27 października g. 14:30, 16:45; MNIAM!
– premiera, Malezja, animowany, 21 – 27 października g. 14:15,
oraz weekendowe poranki: 22 – 23
października g. 11, 12:45; BABY SĄ

JAKIEŚ INNE – premiera, Polska,
czarna komedia, 21 – 27 października g. 16, 17:45, 19:30, 21:15, 21
– 22 października g. 23; W IMIENIU
DIABŁA, Polska, dramat, 21 października g. 16:30, 22 października
g. 17, 23 – 24 października g. 16:30,
25 października g. 17, 26 – 27 października g. 16:30; TRZEJ MUSZKIETEROWIE – 3D, Francja/USA/
Niemcy/Wielka Brytania, akcja/
przygodowy/romans; 21 – 22 i 24
– 27 października g. 19, 21; PRZEPIS NA MIŁOŚĆ – premiera, Belgia/Francja, komedia romantyczna; 21 października g. 18:45, 20:15,
22 października g. 15:30, 21:20, 23
– 24 października g. 18:45, 20:15, 25
października g. 15:30, 21:20, 26 – 27
października g. 18:45, 20:15; SEKRET SASZY – premiera, Niemcy,
komediodramat, 21 – 27 października g. 18:30, 20:30; SERCEM BUDOWANE – premiera, dokument, 22
października g. 19:30; LOU REED:
BERLIN, USA, muzyczny/dokumentalny, 25 października g. 19:15,
WESELNA POLKA, Niemcy/Polska,
komedia, 21 – 23 października g. 15,
16:45; 25 – 26 października g. 15,
16:45; 24 i 27 października g. 17.
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Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in
Mecz z Wisłą bez kibiców przyjezdnych

Sandecja pół meczu
w dziesięciu
R E M I S E M 1:1 ( 0:0 ) zakończyły się
piłkarskie derby Sądecczyzny. Kolejarz wyrównał po rzucie karnym w 81.
minucie. Choć Sandecja od 55. minuty grała w osłabieniu, a i tak prezentowała się lepiej niż goście.
Pierwsza połowa rozpoczęła się od
kilku składnych akcji obydwu drużyn. Dość szybko, bo w 3. minucie żółtą kartkę zobaczył za dyskusje z arbitrem Marcin Makuch. Nie
wpłynęło to jednak negatywnie na
zawodników Sandecji. W 4. minucie po dośrodkowaniu Patryka Jędrzejowskiego i odegraniu Bartosza
Wiśniewskiego bliski zdobycia gola
był Arkadiusz Aleksander.
Mówi się, że niewykorzystane
sytuacje się mszczą, ale nie tym
razem. Aleksander zdecydował się
w 6. minucie na strzał z dystansu,
piłkę odbił przed siebie bramkarz
Łukasz Lisak, dla niego pechowo,
bo prosto pod nogi Jędrzejowskiego, który pewnym strzałem wyprowadził Sandecję na prowadzenie.
Na uwagę zasługuje fakt, że Kolejarz oddał w pierwszej połowie na
bramkę Marka Kozioła tylko jeden
strzał, w dodatku niecelny. Sandecja próbowała sześciokrotnie, w tym
cztery razy w światło bramki.
Pierwszy kwadrans drugiej połowy to nieudane wrzutki, rzuty
wolne i indywidualne rajdy z jednej i drugiej strony. Po jednym
ze stałych fragmentów gry bliski
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podwyższenia był Aleksander. Dopadł w 55. minucie do bezpańskiej
piłki, ale nieznacznie chybił. Dwie
minuty później drugą żółtą kartkę,
a w konsekwencji czerwoną dostał
Marcin Makuch. Doszło też do szarpaniny między Michałem Gryźlakiem, a Rafałem Berlińskim, arbiter po konsultacji z sędzią liniowym
zdecydował się ukarać obu żółtymi
kartkami.
Kolejarz wyrównał w 81. po rzucie karnym. Macieja Kowalczyka
faulował Tomasz Midzierski, a jedenastkę pewnie wykonał Marcin
Stefanik. Sandecja starała się stwarzać zagrożenie pod bramką Kolejarza i mimo gry w osłabieniu lepiej
prezentowała się na boisku.
SANDECJA: Marek Kozioł – Marcin
Makuch, Jano Frohlich, Tomasz Midzierski, Marcin Woźniak – Patryk Jędrzejowski, Filip Burkhardt (74. Dariusz Gawęcki), Rafał Berliński, Lukas
Janić – Arkadiusz Aleksander (78.
Marcin Chmiest), Bartosz Wiśniewski
(66. Pavel Eisamnn).
KOLEJARZ: Łukasz Lisak – Adrian Basta, Dawid Szufryn, Krzysztof Markowski, Dariusz Walęciak – Marcin
Stefanik
Konrad Cebula (59. Dariusz Zawadzki), Michał Gryźlak (69. Rafał Zawiślan), Janusz Wolański – Michał Chrapek, Maciej Kowalczyk (94. Tomasz
Cienko).
(KF)

L I M A N OWA . Burmistrz miasta zadeklarował, że jeszcze dzisiaj (tj. środa) wyda zgodę na organizowanie
meczu Limanovia–Wisła jako imprezy masowej, w której będzie mogło
uczestniczyć 2800 osób.
We wtorek w południe na stadion Limanovii przyjechał zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego policji Mariusz Dąbek
oraz Robert Hahn – komendant KPP
w Limanowej, a także funkcjonariusze krakowskiej i limanowskiej
prewencji. Wzięli oni udział w spotkaniu z władzami miasta – burmistrzem Władysławem Biedą oraz
prezesem Limanovii Ryszardem
Kulmą. Rozmowy dotyczyły wydania przez policję opinii na temat
stadionu Limanovii przed przyszłotygodniowym meczem Pucharu Polski Limanovii z Wisłą Kraków.
– Opinie PSP, szpitala i sanepidu
były pozytywne, negatywna opinia
policji została podczas dzisiejszego spotkania wyjaśniona i nie ma
żadnego problemu z organizacją
meczu w Limanowej – mówi Ryszard Kulma. – Stadion został przygotowany zgodnie z zaleceniami.
– Stadion jest taki, jak każdy
widzi, opinia na temat zabezpieczenia technicznego jest taka, iż
nie nadaje się on na rozgrywki piłkarskie, rozumiane jako imprezy
masowe, w których mogą uczestniczyć zantagonizowane grupy kibiców – mówił po spotkaniu Robert Hahn. – Nie daje on wtedy
gwarancji bezpieczeństwa. Moja

opinia, jak i fachowców w tej dziedzinie jest taka, aby mecz rozegrać bez udziału kibiców przyjezdnych. Klub jest tego samego
zdania. Wskazuje na to rozsądek,
gdyż nie posiadamy odpowiednich
zabezpieczeń technicznych, by zapewnić bezpieczeństwo kibicom.
Na nasze pytanie, w jaki sposób
będą ustalani kibice drużyny przyjezdnej, komendant odpowiedział,
że wszyscy wchodzący na stadion
będą legitymowani. – Z kibicami
przyjezdnymi będziemy się starali
pertraktować – mówił komendant.
– Tak czy inaczej my jesteśmy nakierowani na tych, których znamy,
którzy w Krakowie dopuszczali się
ekscesów na stadionach i posiadają zakazy stadionowe. Chcemy, by
mieszkańcy Limanowej mieli swoje święto sportu i by dla nich impreza przebiegła bezpiecznie.
Wstępnie klub zwracał się o zgodę na uczestnictwo w meczu 2150
osób, ostatecznie jednak wpłynął
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wniosek, by na stadion weszło łącznie 2800 osób.
– Będzie zgoda na imprezę masową – zadeklarował burmistrz Władysław Bieda. – Będzie ona wydana
zgodnie z opiniami, które zostały w tej sprawie wydane, czyli bez
możliwości udziału kibiców drużyny przeciwnej. Jest to wydarzenie historyczne dla miasta i chcemy, by ten mecz mogli mieszkańcy
zobaczyć. Dlatego też podejmujemy
działania, by wesprzeć służby porządkowe. Chcemy zainstalować co
najmniej osiem kamer, które będą
rejestrować wszystkie osoby wchodzące na stadion oraz to, co będzie
się działo na trybunach. Liczymy,
że wszystko odbędzie się w dobrej
i sportowej atmosferze. W związku
z tym, że już poprzedni mecz zwrócił uwagę całej Polski, chcemy jako
miasto wesprzeć klub finansowo
w postaci wynajmu dodatkowych
trybun dla kibiców.
(TOP)

A

W ŚRODĘ 26 PAŹDZIERNIKA OD GODZ. 13.30 NA PORTALU SACZ.IN ZOSTANIE PRZEPROWADZONA BEZPOŚREDNIA TRANSMISJA
Z MECZU PIŁKARSKIEGO O PUCHAR POLSKI LIMANOVIA - WISŁA KRAKÓW. ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA PRZEBIEGU MECZU ON LINE!
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Na koniec tygodnia

Odwiedź portal: www.sacz.in

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

MIŁOŚĆ Z PLAKATU

Wyremontujmy
wspólnie „Dunajec”
– Gdy wpływamy do jakiegokolwiek
portu, wszyscy na nas patrzą. Na tle
setek plastusiów, „Dunajec” wygląda zjawiskowo – mówi żeglarz Ryszard
Król, który na sądeckim jachcie przepłynął Atlantyk. Niestety, choć łódź na morzu prezentuje się pięknie, jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.
A pieniędzy na remont nie ma.
Armatorem i właścicielem jachtu
jest Sądecko–Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski w Nowym Sączu. Pierwszą swoją morską żeglugę „Dunajec” odbył w sierpniu 1979
r. Ma za sobą setki, o ile nie tysiące, rejsów po Morzu Bałtyckim, Północnym i oceanach. W 1984 r. załoga „Dunajca” uczestniczyła w zlocie
żeglarzy „Operacja Żagiel” z okazji
450–lecia odkrycia Kanady. W 1992
r. dla uczczenia 700–lecia powstania
Nowego Sącza kolejny raz pokonano Atlantyk. Ryszard Król, który był
wówczas na pokładzie, twierdzi, że to
było jedno z największych przedsięwzięć, w jakich wziął udział. Dodaje
jednak, że wielka przygoda dopiero
przed nim. Ale czy uda się ją przeżyć, płynąc „Dunajcem”? To poddaje
w wątpliwość. Jacht nie jest w najlepszej kondycji, o czym mogli się przekonać uczestnicy niedawnych regat
„Clussic Cup”, które relacjonowaliśmy dzień po dniu na portalu sacz.in.
Załoga miała szansę na zdobycie po
raz pierwszy najwyższego miejsca na
podium, jednak w przeddzień ostatniego etapu, przy trudnych warunkach ponad 30–letni „Dunajec” dał
im się we znaki.
– Straciliśmy kliwer, płynęliśmy
na 14–metrowym żaglu, który może
nie daje prędkości, ale chociaż stabilność. Stale musieliśmy wylewać

wodę, bo każda fala zalewała pokład, a pompy elektryczne wysiadły.
Żadna wachta nie odpoczęła – relacjonował nam najtrudniejszy dzień
regat dla załogi „Dunajca” Rafał Leśniak. Ostatecznie regaty zakończyli
na drugi miejscu.
Remont pokładu górnego, zniszczonego żagla i wymiana przestarzałego sprzętu, to – jak szacują żeglarze
– koszt blisko 200 tys. zł.
– Dla niektórych to może nie jest
wielka kwota, więc liczymy, że znajdzie się sponsor. Zwłaszcza, że „Dunajec” to wspaniała wizytówka Nowego Sącza. Gdziekolwiek byśmy
nie zawitali do portu, stanowimy nie
lada atrakcję. Takich jachtów już się
nie robi, teraz pływają po morzach
same, jak to mówimy, plastusie. Na
ich tle „Dunajec” wygląda zjawiskowo. Jednak, by mógł dalej pływać, kolejne 30 lat, trzeba o niego zadbać, a Związku nie stać na taki koszt
– apeluje Ryszard Król.
(MAT)

SMS
Drżyjcie ministrowie!
Siedzieliśmy przy porannej kawie i zeszło nam na politykę, a konkretnie to na
burmistrza Mariana Cyronia. Z dyskusji wyszły nam jak ulał trzy strony medalu.
Pierwsza: Marian Cycoń zgarnia w cuglach
mandat i z hukiem uderza na Warszawę. Przy okazji częstych podróży do stolicy dopilnuje budowy szybkiej kolei Kraków – Piekiełko, ekspresówki do Brzeska,
a jak dobrze pójdzie to i lotniska. Druga:
Marian Cycoń wygarnia mandat, ale rezygnuje i przekazuje go następnemu z listy, bo w ramach bratniej pomocy zza
miedzy musi zbudować obwodnice i mosty w Nowym Sączu. Trzecia: Marian Cycoń przegrywa z kretesem, gdyż wyborcy
nie zamierzają składać tak skutecznego
gospodarza na ołtarzu polityki. Dwa tygodnie temu tekst nie ukazał się, gdyż za
pięć dwunasta nie chcieliśmy gwałcić…
ciszy wyborczej. Dziś wszystko jest jasne.
Zatem drżyjcie ministrowie! Marian Cycoń
już się zbliża.
(JARO)

Po okresie wyborczych bilbordów przyszedł czas na
komunikowanie światu nieco innych treści. Jakież było zdziwienie
pracowników jednej z sądeckich drukarni wielkoformatowych,
kiedy wszedł do nich klient i zażyczył sobie produkcji bilbordu
z… wyznaniem miłości. Żeby było dziwniej, wyznanie miało być
po słowacku! Bo w tajemniczej Barbarze akurat zakochał się
Słowak. No więc zakochany Słowak zażyczył sobie umieszczenia
treści: „Milujem ta Barbórko” i umieszczenia bilbordu w centrum
Nawojowej. No cóż, klient płaci, klient wymaga, więc miłosny
bilbord już wisi. Wśród pierwszych komentarzy na to wydarzenie
pojawiły się i takie, iż świat byłby lepszy, gdyby zamiast polityków
proszących o wyborcze głosy na bilbordach masowo wyznawać
sobie miłość. Jesteśmy za!
(LOW)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Czas ucieka
Podobno największe szanse na zastąpienie w Starym Sączu burmistrza Mariana
Cyronia ma ten, z którym Wielki Burmistrz
Małego Miasta zrobi sobie fotografię. Jeśli to prawda, to aż strach pomyśleć, ilu
kandydatów może zgłosić się do startu w wyborach. Wszak nie od dziś wiadomo, iż w Starym Sączu i okolicach nie
ma rodziny, która nie miałaby zdjęcia ze
swym ukochanym gospodarzem. O politykach i działaczach wszystkich barw i odcieni nawet nie wspominamy. Na wszelki
wypadek zainteresowanym podpowiadamy, że na wsadzenie głowy w obiektyw
tudzież stanięcie obok lub za plecami Mariana Cyronia gdzieś w sklepie, na ulicy czy
pod urzędem mają niecałe dwa tygodnie,
bo potem… hajże na Warszawkę. (JARO)

Grzegorz Dobosz

