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

www.sacz.in – klikasz i wiesz!
www.dts24.pl

KSIĄŻKOWY

DEBIUT
S Ą DE C Z A N K I

GAZETA BEZPŁATNA

Nr 41 (54), 27 października 2011

j Jesteśmy
rodziną
dla dzieci
Kowalskich!
J Str. 2

Czy KATARZYNA WOJTAS ma
szansę stać się polską Joanne
Rowling, a jej książki być
rozchwytywane jak przygody
Harry'ego Pottera? Tego jeszcze
nie wiemy, ale utalentowana
sądeczanka już zrezygnowała
z pracy w biurze, by mieć
czas zająć się tym, co lubi
najbardziej – pisaniem
książek dla dzieci.
Właśnie ukazała się
pierwsza część jej serii
„Błękitny laptop”.
J Str. 2

j Możesz pomóc
w rehabilitacji
Kasi Bieszczad
J Str. 7

j Mity
i legendy
Mariana
Cyconia
J Str. 3

j Kamil Pajor
buduje cajony
J Str. 8
j Ewa Ziętek
– aktorka
niezwykła
także poza
sceną
J Str. 12

j Prywatny
przedsiębiorca
wybuduje
Sąd Okręgowy
J Str. 7
R

E

K

L

A

M

A

Zakłady Mięsne
WIESŁAW LEŚNIAK

ul. Axentowicza 20 a
33-300 Nowy Sącz

U
K
A
M
S
O
G
E
R
B
O
D
A
J
C
Y
TRAD
CODZIENNIE PROMOCJE
Zapraszamy do sklepu ﬁrmowego
otwarty od godz.7.00

2

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 27 października 2011

Z drugiej strony
Jesteśmy dla nich rodziną

Książkowy debiut sądeczanki
N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E . Czy
Katarzyna Wojtas ma szansę stać się
polską Joanne Rowling, a jej książki być rozchwytywane jak przygody Harry'ego Pottera? Tego jeszcze
nie wiemy, ale utalentowana sądeczanka już zrezygnowała z pracy w biurze, by mieć czas zająć się
tym, co lubi najbardziej – pisaniem
książek dla dzieci. Właśnie ukazała
się pierwsza część jej serii „Błękitny laptop”.
Trudno jest napisać książkę dla
dzieci w wieku 7–11 lat, tak by niosła ze sobą ważne przesłanie, jednocześnie nie nużąc młodego, bardzo wymagającego już czytelnika.
Katarzyna Wojtas, debiutująca autorka z Nowego Sącza, może mówić
o sukcesie. Jej „Wirtualny nieprzyjaciel”, pierwsza część serii Błękitny laptop, ciekawie łączy królewski bajkowy świat z otaczającą nas
współczesnością, traktując o zagrożeniach związanych z anonimowością dzieci w internecie.
Do tej pory Katarzyna Wojtas
pisała do szuflady. Gdy stworzyła

„Wirtualnego nieprzyjaciela”, postanowiła przedstawić swoją propozycję krakowskiemu wydawnictwu Sztuka i Wiedza.
– W publikacjach dziecięcych
brakowało książek, które podejmowały problem internetu.
Moje opowiadanie było dobrym
uzupełnienie programu edukacyjnego na temat bezpiecznego internetu – mówi Katarzyna Wojtas.
Przyznaje, że książkę pisała
z myślą o dziewczynkach, ale ku jej
zaskoczeniu i chłopcy chętnie czytają „Wirtualnego nieprzyjaciela”.
– Kiedy przeglądałam publikacje dla dziewczynek, byłam przerażona. Wszystko kręci się wokół
wyszukanych strojów, pokazów
piękności – stwierdza autorka.
Jej bohaterka, królewna Amelia, chce być zwyczajnym dzieckiem, nosić dżinsy, podkoszulki i mieć prawdziwych przyjaciół.
Niestety z uwagi na swoje pochodzenie, ma ograniczone życie towarzyskie. Kiedy na ósme
urodziny dostaje błękitny laptop,

z dziecięcą nierozwagą angażuje
się w wirtualne znajomości z rówieśnikami spoza dworskiego
świata, łamiąc przy tym zasady
panujące na dworze. To doprowadza do porwania królewny i żądania za nią okupu.
– I chyba te sensacyjne momenty powodują, że książkę,
mimo że jej bohaterką jest królewna, chętnie czytają również
chłopcy – dodaje Katarzyna Wojtas, która często spotyka się ze
swoimi młodymi czytelnikami
w szkołach, a ci nie mogą się już
doczekać kolejnej części przygód
Amelii. „Nieprawdziwy świat”
powinien ukazać się w sprzedaży już w listopadzie.
Autorka postanowiła zrezygnować ze swojej dotychczasowej
pracy w biurze i pójść za marzeniami. Obecnie zajmuje się już tylko pisaniem. Zakończyła ostatnią
część serii Błękitny laptop i teraz
przygotowuje książki dla chłopców. Ma pomysł również na powieść dla młodzieży.
(KG)

WSPOMNIENIE

Nie przypadkiem piszemy tu
„naszych dzieci”, bo chcemy, by
Czytelnicy DTS stworzyli wielką rodzinę dla Agnieszki, Justyny, Pauliny i Karola Kowalskich.
To my wszyscy możemy sprawić, by rodzeństwo bez niepokoju patrzyło w przyszłość. W tym
celu utworzyliśmy fundusz, gdzie
będą gromadzone środki mogące
w przyszłości pomóc im w starcie w dorosłe życie. Na początek
uzyskaliśmy zgodę na prowadzenie takiej zbiórki do 2012 r. Potrzeby z pewnością będą jednak
większe i będziemy czynili starania o przedłużenie zgody na gromadzenie środków dla naszego
rodzeństwa.

Obecnie czwórka dzieci Kowalskich utrzymuje się z renty
po rodzicach i ze środków z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Młodsza trójka uczy się
w limanowskich szkołach, najstarsza Agnieszka studiuje zaocznie w Krakowie. Niebawem
również bliźniaczki Paulina i Justyna chciałyby pójść na studia.
Realizacja ich marzeń i zwykłych
życiowych potrzeb nie będzie
możliwa bez naszej pomocy. Potrzebne są nie tylko pieniądze,
ale też zwykła ludzka życzliwość
i serdeczne serca, by to niezwykłe rodzeństwo nigdy więcej nie
zaznało osamotnienia i poczucia
bezradności.
Przypominamy: „Dobry Tygodnik Sądecki”, portal sacz.in oraz
Stowarzyszenie Sursum Corda założyły specjalne konto dla dzieci
Kowalskich. Liczymy na naszych
Czytelników. Razem możemy dać
dzieciom nadzieję na lepszą przyszłość. Nr konta: 47 8805 0009 0018
7596 2000 0090
(WIJ)

Robiąc szpagat na Plantach

Odeszli zasłużeni nauczyciele
Powiewająca od kilku dni na
frontonie budynku I Gimnazjum i Liceum im. Jana
Długosza w Nowym Sączu
biało–czerwona flaga przepasana kirem jest wyrazem
żałoby, jaka okryła Długoszową Rodzinę po śmierci dwojga niezwykle zasłużonych i wspaniałych osób:
byłego dyrektora Stanisława
Chwastowicza i prof. Michaliny Jasiewicz.
Wiadomość o śmierci
mgr Stanisława Chwastowicza, dyrektora naszej szkoły
w latach 1980–1991, dotarła do nas rankiem 21 października. Odszedł człowiek głębokiej mądrości,
otwartego serca, wielkiej szlachetności i dobroci. Szanowany Nauczyciel
i Wychowawca wielu pokoleń sądeczan, oddany przez
całe życie pracy z młodzieżą i jej sprawom. Serdeczny,
wspaniały, niezapomniany Szef i Kolega. Współtwórca marki i renomy I Liceum Ogólnokształcącego,
inicjator budowy nowego pawilonu szkolnego oraz

U WAG A A KC J A . Dwa tygodnie temu otworzyliśmy specjalny fundusz na usamodzielnienie
się czwórki limanowskiego rodzeństwa, którego rodzice zmarli. Dziś możemy pochwalić się już
pierwszymi wpłaconymi kwotami na konto naszych dzieci.
Dziękujmy!

reaktywowania Festiwalu
Młodych Talentów. Zasłużony nie tylko dla sądeckiej
oświaty, ale także wybitny zawodnik, trener i działacz sportowy, przewodnik beskidzki, działacz LOK.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem
Zasługi.
Niestety wraz z początkiem nowego tygodnia,
w poniedziałek 24 października, musieliśmy zmierzyć
się z kolejnym bolesnym
wydarzeniem. Po długiej
i ciężkiej chorobie odeszła
profesor Michalina Jasiewicz, wieloletnia nauczycielka fizyki w naszej szkole.
Zasłużony pedagog i wychowawca, osoba dobra,
prawa i szlachetna, kochana
i szanowana przez uczniów,
niezwykle życzliwa i niezawodna koleżanka.
Oboje pozostaną na zawsze we wdzięcznej pamięci
nauczycieli, uczniów i absolwentów naszej szkoły.
JAKUB BULZAK

Wszystkim malkontentom, marudom, frustratom i etatowym narzekaczom zostały w miniony weekend
wybite zęby. Definitywnie wzięły
w łeb odwieczne lamenty próbujące nam wmówić, że Nowy Sącz to
powiatowa dziura, gdzie po zmroku porządny człowiek nie ma co ze
sobą zrobić. Pudło! W jeden tylko
niedzielny wieczór sądecki odbiorca
kultury mógł gdzieś na Plantach wykonać efektowny szpagat, jeśli nie
wiedział, w którą stronę najpierw
pobiec? Do MOK–u na warszawski
Teatr Palladium czy do MCK „Sokół” na koncert Leszka Możdżera?
Dobre pytanie, trudna odpowiedź!
No i co wy na to, kochani sądeczanie? Większe nagromadzenie gwiazd
sceny i estrady na kilometr kwadratowy mamy tylko w Warszawie. Ale

Daj się
złowić
w sieć:
www.sacz.in

tyle to akurat wiadomo. A w Nowym
Sączu bez konieczności fatygowania się gdziekolwiek mamy o jednej
porze Adriannę Biedrzyńską, Ewę
Kuklińską, Ewę Ziętek, Jana Kobuszewskiego, Andrzeja Kopiczyńskiego czy Marka Siudyma. Z kolei
Leszek Możdżer to w swojej branży klasa światowa. To, co ten pianista jazzowy wyprawiał w Nowym
Sączu, równie dobrze mogłoby się
dziać w Nowym Jorku i nikt by się
nie zorientował, gdzie akurat jesteśmy. Z tą tylko różnicą, że tam pewnie nie zostałyby wolne miejsca na
widowni. W Sokole kilka wolnych
miejsc zostało. Pewnie należały do
tych, którzy poszli ponarzekać, że
w Nowym Sączu nie ma się na co
wybrać.
BYWALEC
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Ludzie

Jak Marian Cycoń zapracował
na swoją legendę i wyborczy wynik
W poniedziałek pożegnał się ze swoim stanowiskiem burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń. Za dwa tygodnie po
raz drugi w życiu złoży ślubowanie poselskie. Cycoń żegnał się z urzędem
w atmosferze święta i powszechnego
wzruszenia. Każdy z samorządowców
powinien życzyć sobie takiego odchodzenia ze stanowiska, ale dotychczas na Sądecczyźnie udało się to tylko Cyconiowi.

tygodnie znowu ostro zabierze się za
robotę. Jeden z komentatorów DTS
ostrzegał już nawet nowych ministrów, że „Cycoń nadchodzi”. Szczególnie ciężko może mieć z nowym
posłem minister infrastruktury, któremu pewnie Cycoń już na początku
kadencji wyznaczy kilka ważnych
zadań (lotnisko, Węgierska bis, obwodnice Nowego Sącza itd.) i konsekwentnie będzie pilnował postępów.

Lubi sobie załadować na taczki

Sukces wymodlony przez klaryski

W poniedziałek domknęła się starosądecka legenda. Cyconiowi, który wygrywał kolejne wybory, bezlitośnie nokautując konkurentów,
zaczęło być wyraźnie ciasno w Starym Sączu. Jeśli ktoś zadawał sobie
pytanie, dlaczego burmistrz kandyduje na posła, odpowiedź była prosta – bo w mieście i gminie zrobił już
wszystko, co było ważnego do zrobienia. Teraz albo może przejść na emeryturę, albo pokusić się o podjęcie nowych wyzwań. W przypadku Cyconia
emerytura nie wchodziła w rachubę,
bo choć według numeru PESEL już
dawno nabył do niej praw, to nie pozwala mu na nią młodzieńczy temperament dziś nazywany twórczym
ADHD. Szkoda, żeby taki potencjał się
marnował na przekopywaniu ogródka. Znajomi posła–elekta żartują, że
Marian lubi sobie solidnie załadować
na taczki, bo pustych przebiegów
nie toleruje. Tak więc pewnie za dwa

O Cyconiu krążą na Sądecczyźnie
legendy, a zazdrośni politycy opowiadają sobie o nim dowcipy. Zazdrośni, bo każdy chciałby mieć takie
osiągnięcia wpisane w CV i pochwalić się niesłabnącym (a nawet rosnącym) poparciem po kilkudziesięciu
latach funkcjonowania w obiegu publicznym. Tak więc złośliwi żartują, tytułując byłego już burmistrza:
Marian Adam Kinga Cycoń. Adam
– czyli drugie imię – pojawia się od
lat na wyborczych listach, zaś postać św. Kingi – fundatorki starosądeckiego klasztoru klarysek – na
trwałe splata się z samorządową drogą Cyconia. Złośliwym Cycoń odpowiada, że modlitwy klarysek i wstawiennictwo św. Kingi kolejny raz
pomogły w osiągnięciu dobrego wyniku. Wśród opowiadanych o nim
legend jest również i taka, że kiedy w kolejnych wyborach samorządowych nie było odważnego, aby się
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gminy, sprawdzając, czego najpilniej
potrzebują mieszkający tam ludzie?
Kto sprawdzał, że zawsze znajdzie
czas, by porozmawiać na ulicy z każdą chcącą wyżalić się staruszką? Mit
czy rzeczywistość? Nawet jeśli to tylko legenda, to przecież ktoś skutecznie ją budował.

Biurko posła w gabinecie
burmistrza

z nim zmierzyć w walce o stanowisko
burmistrza, osobiście wynalazł sobie
przeciwnika i przekonał do startu byle
tylko mieć z kim walczyć. Ile w tym
prawdy, a ile legendy? Dzisiaj to już
nieważne, w końcu każdy chciałby,
aby o nim też opowiadano chociaż
jedną podobną historię. Na to trzeba
jednak zapracować.

Zapracował na własny mit
No i Cycoń pracował na przeróżnych stanowiskach, m.in. jako naczelnik Piwnicznej, prezydent Nowego Sącza i poseł Unii Wolności.
W tej kampanii parlamentarnej, startując z listy Platformy Obywatelskiej,

A

Jeszcze o podzielnikach
– informacja Metrony Polska
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wprowadziliśmy w tym roku w zasobach ZAB 1 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej nowe rozwiązanie poprawiające czytelność
rozliczenia : na tylnej stronie rozliczenia indywidualnego zostały wydrukowane numery
i wartości odczytów podzielników zamontowanych w danym mieszkaniu, co umożliwia
mieszkańcowi sprawdzenie poprawności odczytów i sposobu ich ujęcia w rozliczeniu.
Nowe rozwiązanie powoduje, że dotychczas stosowana „czerwona” karta odczytowa stała
się praktycznie niepotrzebna, bo i tak jak poprzednio, podstawą do ewentualnej weryﬁkacji
odczytu jest kapilara znajdująca się po prawej stronie podzielnika. Zamiast na papierowej
karcie, odczyty podzielników są zapisywane w pamięci przenośnego komputera, który natychmiast weryﬁkuje ich poprawność.
Następnie odczyty te są wysyłane elektronicznie do centrum rozliczeniowego.
Ten nowoczesny elektroniczny zapis i transfer danych gwarantuje szybszy i bezpieczniejszy przesył informacji od tradycyjnej metody „papierowej”.
Nie ma oczywiście żadnych przeszkód, aby mieszkaniec, jeśli ma takie życzenie, zapisał
sobie na kartce odczyty podzielnika i poprosił o ich potwierdzenie przez serwisanta dokonującego odczytu.
Z poważaniem
Pracownicy Zespołu Rozliczeniowego Metrony Polska

w programie Regionalnej Telewizji
Kablowej, z uśmiechem wyznał, że
członkiem PO nie jest, a w życiu należał tylko do PZPR, czego wypierać
się nie zamierza. Jak widać po wyniku wyborczym, nie zaszkodziła mu
ta szczerość, a może nawet pomogła.
Dziesiątki konkurentów głowią
się, jak on to robi? Według osób obserwujących lokalną scenę samorządową odpowiedź jest banalnie prosta: Cycoń cały swój dzień wypełnia
pracą. Jest wszędzie, gdzie być powinien, a nawet tam, gdzie się go
nikt nie spodziewa. Na zebraniach
wiejskich, w urzędach powiatowych,
wojewódzkich i ministerstwach. Na
otwarciach i zamknięciach, przecięciach i przy wbiciu pierwszej łopaty. Najważniejsze, że jest wśród
ludzi, którzy później głosują. Głosują oczywiście na niego. I tutaj znowu rzeczywistość przenika się z mitem. Kto bowiem sprawdzał, czy
burmistrz faktycznie o 5 rano przechadza się po najmniej uczęszczanych zakątkach miasta, zapuszcza
do najbardziej odległych przysiółków
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Przeciwnicy oczywiście znajdą
byłemu burmistrzowi wiele słabych
punktów, ale tu ciśnie się na usta pytanie, w jakim miejscu są dziś przeciwnicy Mariana Cyconia, a gdzie zaszedł w tym czasie Cycoń? Na pewno
jednak minusem jego działalności publicznej jest styl zarządzania. Na Sądecczyźnie kilka osób działa w podobny sposób, więc ten styl ma już
nawet swoją etykietkę i nazywany
jest „zarządzanie przez ramię”. Polega to na tym, że burmistrz rzuca
w locie jakąś myśl do biegnących za
nim współpracowników, a oni mają
jego pomysły natychmiast realizować. Dzięki, a może raczej z powodu, takiego systemu powstaje chaos,
w którym dobrze odnajduje się głównie sam jego sprawca. Wielu współpracowników nie wytrzymywało
tego stylu pracy i odchodziło do spokojniejszych zajęć. Teraz sam Cycoń
odchodzi do spokojniejszych zajęć.
Z całą pewnością następca burmistrza w Starym Sączu będzie miał
komfortowe warunki pracy – śladowe zadłużenie gminy i dobrze przygotowane inwestycje. Nic tylko spokojnie administrować przez dwie
kadencje. Potencjalni następcy obawiają się tylko jednego. Że w gabinecie burmistrza musi stać drugie
biurko, no bo przecież poseł Cycoń
musi gdzieś urzędować po powrocie
z Warszawy.
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Potrzebny był
jakiś kompromis

Przeprowadzka Sądu
Rejonowego na raty

R O Z M OWA ze
ZBIGNIEWEM KRUPĄ,
byłym prezesem
Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu.

I N W E S T YC J E . Nowy Sącz. Budynek sądów przy ulicy Pijarskiej pęka
w szwach. Jako najlepsze rozwiązanie
wskazuje się budowę osobnego budynku, który pomieści cały Sąd Rejonowy. To
jednak nadal perspektywa dość odległa.
Zanim więc na ulicy Grunwaldzkiej stanie
nowy gmach, Wydział Karny trafi na ulicę Mickiewicza.

– Przy ulicy Grunwaldzkiej powstanie nowa siedziba Sądu
Okręgowego. Kiedy kilka tygodni temu pojawił się w prasie
komentarz, że sądecki wymiar
sprawiedliwości ma się dobrze,
bo może liczyć na pokaźny zastrzyk gotówki na inwestycje,
trochę się Pan zirytował.
– Bez przesady z tą irytacją,
ale pewne emocje ten komentarz we mnie wzbudził, bo nic
w tej sprawie łatwo nie przyszło. No i pieniędzy na inwestycję nie wykłada Skarb Państwa. Przede wszystkim trzeba
mieć świadomość, że do pełnego sukcesu jest jeszcze daleka droga, a ja dobrze pamiętam, od kiedy ciągnie się ta
sprawa. Historia budowy nowego sądu miała swój początek w 2004 r. Już wówczas stało
się jasne, że oddany do użytku cztery lata wcześniej budynek na ul. Strzeleckiej nie
wypełni naszych potrzeb lokalowych. Pamiętam, że w tym
okresie lawinowo przybywało
nam spraw, ludzie jeździli do
Krakowa. Słowem, nie pracowało się komfortowo.
– I Pan jako ówczesny prezes chciał się z problemem
zmierzyć?
– Musiałem się zmierzyć.
Zresztą braki lokalowe sądu to
do dzisiaj jest problem. Wówczas pojawił się pomysł zakupu działki w pobliżu siedziby sądu na ul. Strzeleckiej. Jak
się jednak okazało, cenowo ta
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lokalizacja była poza zasięgiem
Skarbu Państwa.
– Z kolei lokalizacja przy
ul. Grunwaldzkiej ma opinię
usytuowanej nieco na uboczu.
– Zgoda, pewnie do rynku
nie idzie się stamtąd pół minuty spacerem, ale w tej trudnej sprawie potrzebny był jakiś
kompromis. Przecież w pobliżu rynku nie ma wolnych
działek budowlanych. Z pozyskaniem przez Sąd Okręgowy blisko hektara gruntu na ul.
Grunwaldzkiej wiąże się zresztą pewna zabawna historia, ale
to już temat na inną opowieść.
Najważniejsze, że w 2008 r. Sąd
Okręgowy uzyskał nieodpłatnie nieruchomość, która znajdowała się w zarządzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W tym miejscu powinienem podziękować
prezydentowi Nowego Sącza
Ryszardowi Nowakowi, który,
reprezentując Skarb Państwa,
przeniósł zarząd nieruchomości na rzecz naszego sądu. Nie
do przecenienia jest także pomoc, jakiej udzielił nam wtedy
były komendant miejski policji
Witold Bodziony.
– Od tego czasu minęły jednak
trzy lata.
– Przy tak skomplikowanych
inwestycjach to nie jest długo.
Wiosną tego roku Ministerstwo
Sprawiedliwości poinformowało dyrektora Sądu Okręgowego, że inwestycja może być
realizowana jedynie w formule partnerstwa publiczno prywatnego (PPP). To nowość, ale
mam nadzieję, iż w tym przypadku dobrze się sprawdzi,
a my po wielu latach oczekiwań będziemy mieli satysfakcjonujące warunki lokalowe dla
obydwu sądeckich sądów.
Rozmawiał: (MOL)

– W ciągu kilku lat przybyło nam ponad 30 pracowników. Obecnie w pomieszczeniach pracują po 3–4 osoby,
a to nie wpływa korzystnie na komfort i jakość ich pracy – tłumaczy prezes Sądu Rejonowego Anna Dobosz.
Sytuacja jest tak zła, że jeden
z przewodniczących wydziału ma gabinet na sali rozpraw. Co więcej, także
Sąd Okręgowy narzeka na braki lokalowe, bo Sąd Rejonowy zajmuje pomieszczenia, które ten mógłby zagospodarować na własne potrzeby.
Dlatego już 21 listopada Wydział
Karny zostanie przeniesiony do wynajętego budynku przy ulicy Mickiewicza z wejściem od ulicy Żeglarskiej. Po
wcześniejszych lokalizacjach na Pijarskiej i Strzeleckiej będzie to już trzecie
miejsce, w którym mieścić się będzie
Sąd Rejonowy. To jednak krótkotrwałe rozwiązanie.
Na działce przy ulicy Grunwaldzkiej należącej do Sądu Okręgowego ma
stanąć nowy budynek, który pomieści cały sądecki Sąd Rejonowy. Inwestycja o wartości ok. 67 mln zł ma być
realizowana w ramach partnerstwa
publiczno–prywatnego. Prywatna firma ma wybudować gmach, by później przez 22 lata pobierać od Skarbu
Państwa comiesięczne opłaty w zamian za udostępnienie budynku. Docelowo mają one zwrócić inwestorowi
zainwestowane pieniądze. Co więcej,
inwestor może zarobić, świadcząc dla
sądu usługi – prowadząc restaurację, wynajmując ochronę czy personel
sprzątający. Plan zagospodarowania
działki zakłada także, że może postawić na niej budynek o powierzchni 2,5

Wizualizacja nowej siedziby Sądu
Okręgowego
m kw. i przeznaczyć go na dochodowy interes.
Już dziś wiadomo, że chętnych
na współpracę z Sądem Okręgowym
w tym zakresie jest sześć firm, między innymi sądecki „Erbet”. Przetarg
ma zostać ogłoszony w grudniu. Po
jego rozstrzygnięciu, inwestor będzie
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miał około półtora roku na zrealizowanie inwestycji.
Kontrowersje budzi jednak umiejscowienie planowanej inwestycji.
– Można polemizować i zastanawiać się, czy to jest dobre miejsce,
skoro jest tak oddalone od centrum
miasta i od Sądu Okręgowego. Ale
tylko tam, w 2008 roku, udało nam się
pozyskać działkę – tłumaczy dyrektor Sądu Okręgowego Józef Kiełbasa.
– Ta działka znajduje się w sąsiedztwie Komendy Miejskiej Policji. Spróbujemy więc stworzyć tam
takie centrum wymiaru sprawiedliwości – szuka plusów lokalizacji działki Mieczysław Kamiński, prezes Sądu
Okręgowego.
(MR)

A

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

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

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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Zamiast komendanta - asystent jego zastępcy
P E R S O N A L I A . Funkcję komendanta straży miejskiej od ośmiu miesięcy
pełni oficjalnie zatrudniony jako zastępca komendanta Dariusz Górski,
który sam przyznaje, że ciężko mu
godzić podwójne obowiązki. Jednak
prezydent miasta ani myśli ogłaszać
konkursu na wolne stanowisko. Zamiast tego tworzy nowe, dla asystenta Górskiego.
Poprzedni komendant straży miejskiej Ryszard Wasiluk został zwolniony z pracy w lutym tego roku. Jak
sam twierdzi, bezpodstawnie, i do
dziś toczy z Urzędem Miasta batalię
w Sądzie Pracy (z końcem listopada
rozpatrywana będzie jego apelacja).
Tymczasem w strukturach sądeckiej
straży miejskiej do tej pory nikt nie
zajął jego miejsca, więc obowiązki,
które wykonywał, spadły na jego zastępcę, Dariusza Górskiego.
- Robię wszystko to, co robiłem wcześniej, gdy był jeszcze komendant i dodatkowo przejąłem
jego obowiązki – mówi zastępca
komendanta straży miejskiej Dariusz Górski. - Ale nikt nie powiedział mi, że moja funkcja zmieniła
się na pełniącego obowiązki. Nadal jestem zatrudniony jako zastępca. Wykonuję więc podwójne
R

E

K

L

A

M

obowiązki, chociaż coraz trudniej
jest mi je wszystkie pogodzić – podkreśla i przyznaje, że w całej sytuacji
sam czuje się nieco zagubiony.
Ale prezydent miasta Ryszard
Nowak nie planuje ogłaszać konkursu na wolne stanowisko.
- Pan prezydent nie podjął decyzji o terminie ogłoszenia konkursu,
natomiast nowy komendant straży
miejskiej będzie wyłoniony właśnie
w trybie konkursowym – informuje
jedynie rzeczniczka prasowa Urzędu
Miasta Małgorzata Grybel.
Tymczasem, w ostatnich dniach
magistrat ogłosił konkurs na kierownika zespołu organizacji służby,
kontroli oraz szkolenia w Komendzie
Straży Miejskiej. Zakres zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku

miałby objąć m.in. nadzorowanie
postępowań w sprawach o wykroczenia, występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed
sądem oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji, czy opracowywanie zagadnień szkoleniowych
dla strażników. Jest więc taki sam,
jak ten, który wykonywał do lutego
bieżącego roku sam Górski. Czyżby więc Urząd Miasta szukał nowego zastępcy komendanta?
- Tak to rzeczywiście wygląda.
Ale chodzi tu o kogoś, kto przejmie część moich podwójnych obowiązków, bo naprawdę potrzebna jest mi pomoc. To będzie bardzo
odpowiedzialna funkcja – tłumaczy Górski i nieśmiało przyznaje,
że sam wolałby, aby najpierw przeprowadzono konkurs na stanowisko komendanta. – Dziś ciężko mi
powiedzieć, że bym w nim startował, ale w straży miejskiej pracuję
już 14 lat, od dłuższego czasu jestem
zastępcą komendanta, a moja praca jest jednym z moich hobby. Może
więc byłoby to dobrym rozwiązaniem… - zastanawia się, ale zapewnia, że jeśli tylko pojawi się „świeża
krew” bardziej odpowiednia, żeby
zająć miejsce po Ryszardzie Wasiluku, odda jej miejsce walkowerem.

Podłęże – Piekiełko
w unijnym projekcie?
KO M U N I K AC J A . Realizacja linii kolejowej Podłęże – Piekiełko prawdopodobnie znalazła się w projekcie
pakietu infrastrukturalnego przedstawionego w środę przez Komisję Europejską.
Tym sposobem projekt, który kilkanaście lat temu wydawał się mrzonką fantastów, teraz ma szansę zostać
zrealizowany.
Unia Europejska ma wesprzeć
finansowo budowę szybkich
połączeń kolejowych między
głównymi miastami w Europie, w tym również w Polsce.
- Czekamy na pełny wykaz strategicznych dla nas
korytarzy. Na razie nieoficjalnie wiemy, że na mapie
projektu znalazły się linie
kolejowe Kraków – Preszów,
którego częścią jest Podłęże
– Piekiełko, Kraków – Chyżne – Zilina oraz Kraków –
Bielsko-Biała – informuje wicemarszałek Małopolski

Roman Ciepiela. Dodaje on,
że osobiście był kilkakrotnie
w Brukseli, by dopilnować
uwzględnienia strategicznych
dla naszego regionu korytarzy
transportowych.
– Jeśli informacje się potwierdzą, możemy mówić
o wielkim sukcesie – stwierdza Roman Ciepiela. – Wpisanie tych korytarzy do projektu
daje podstawy do ubiegania
się o fundusze unijne.
Przypomnijmy, że pierwszym gorącym orędownikiem
budowy połączenia kolejowego z Nowego Sącza do Krakowa przez Piekiełko był ostatni wojewoda nowosądecki
Lucjan Tabaka. Tamte opowieści Tabaki o szybkiej kolei pozwalającej dojechać do
Krakowa w niecałą godzinę,
nie były jednak traktowane
poważnie. przez ostatnie lata
pomysł wracał przy różnych
okazjach i tak często jak wracał, tak szybko znikał…
(KIW)
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OSTEOPOROZA

• BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:
KRÔGOSUP, BIODRO-SZYJKA
KOùCI UDOWEJ

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

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

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

• 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

Firma poszukuje kobiety w iweku 25-55 lat, do prowadzenia
nowo otwieranego sklepu z odzieżą używaną na terenie
Nowego Sącza. Praca w lokalu z pełnym wysposażeniem.
Wymagana własna działalność gospodarcza
lub chęć jej założenia.

NIE WYMAGAMY WKŁADU WŁASNEGO!
Tel: 602-369-835 lub 662-262-120

Poleć ten adres

znajomym:

www.sacz.in
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Czarna seria na ulicach
Z P O L I C J I . Jedna osoba nie żyje,
kilkanaście w stanie ciężkim przebywa w szpitalu – to bilans dwóch
wypadków, do których doszło
w ostatnich dniach w Nowym Sączu. A wszystko to działo się niemal w centrum miasta.
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W nocy z soboty na poniedziałek na skrzyżowaniu w pobliżu kościoła kolejowego zderzyły się volkswagen polo i opel
astra.
– Dwudziestolatek kierujący oplem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu 19–letniej mieszkance
Nowego Sącza, która kierowała
volkswagenem polo – informuje st. sierż. Paweł Grygiel, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
Oplem podróżowało pięć
młodych osób, natomiast volkswagenem – cztery. Zderzenie
było tak silne, że odrzucone
samochody zniszczyły słup sygnalizatora świetlnego, latarnię
i dwa znaki drogowe. Fragmenty pojazdów i rzeczy osobiste
pasażerów rozrzucone były

SMS

w promieniu kilkunastu metrów. Na miejsce przyjechało
sześć karetek pogotowia, które zabrały do szpitala dziewięć
osób – wszystkich uczestników
wypadku.
– 22–letni mieszkaniec Brzeznej, pasażer volkswagena doznał ciężkich obrażeń ciała i po
przewiezieniu do szpitala zmarł
– informuje st. sierż. Grygiel.
Osiem pozostałych osób do
tej pory przebywa w szpitalu.
Ich stan określany jest jako ciężki i bardzo ciężki. Trwają badania i walka o ich życie. Wstępnie
wiadomo, że osoby te doznały
między innymi złamań, stłuczeń
i wewnętrznych krwotoków.
We wtorek natomiast ok.
godz. 16 doszło do kolejnego
groźnego wypadku. Na rondzie
Solidarności (obok Zajazdu Sądeckiego) renault laguna zderzyło się z audi 80. Pięć osób trafiło do szpitala, wśród nich dwoje
dzieci, 9–miesięczne i 4–letnie.
Tu również przyczyną wypadku
było prawdopodobnie wymuszenie pierwszeństwa.

Jak Rozbrat to rozbrat
Zdaje się, że ulica Rozbrat w Warszawie, która jeszcze do niedawna uchodziła za strategiczne centrum dowodzenia SLD, okazuje się być proroczym w swej
nazwie spełnieniem. Już nie tylko Polacy wzięli ostateczny rozbrat z lewicą, ale
„rozbratali” się nawet ci, których łączyła prawdziwa, choć czasami szorstka przyjaźń. Ustępujący z wszelkich partyjnych
funkcji Kazimierz Sas, dopiero teraz zdaje się odczuwać prawdziwą radość ze swego osobistego rozbratu z polityką. Aż chce
się nam współczuć i zapytać: dlaczego tak
późno?! Na odchodnym, już bez tradycyjnego strzemiennego, pan Kazimierz frasuje się, że właśnie dziś, w obliczu niepokojów społecznych i kryzysu gospodarczego
otwierają się dla lewicy nowe, świetliste perspektywy. Aluzję rozumiemy, choć
trudno się z nią zgodzić. Zapewne w świeżych jeszcze wspomnieniach pobrzmiewają echa pierwszych lat transformacji, kiedy to odbudowa cywilizacyjnych
zgliszcz jakie ostały się po półwieczu komunistycznego rozkwitu, w krótkim czasie
na powrót wyniosła do władzy tych, którzy
za tę degradację odpowiadali. Ot co. Spieprzyć, a potem krytykować i potępiać naprawiaczy. Proste? Proste!
(JARO)

(MIK)

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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– Wiemy, że takie zdarzenia mają
miejsce, ale dopiero kiedy bezpośrednio nas dotykają, uprzytamniamy sobie, jak zmienny bywa
los. Nie wierzyliśmy, że Kasia uległa wypadkowi. Odbieraliśmy to
jako niemądry żart. Tak naprawdę zrozumieliśmy, jak poważna
jest sytuacja, dopiero, kiedy Kasia nie pojawiła się 1 września
w szkole. Do końca mieliśmy nadzieję, że przyjdzie, że nic takiego się nie stało – mówią koleżanki
Katarzyny Bieszczad z klasy maturalnej I LO w Nowym Sączu.
20 sierpnia 18–letnia uczennica uległa poważnemu wypadkowi
motocyklowemu. Długo w szpitalu walczyła o życie.
– Lekarze nie dawali jej wiele
szans na przeżycie – opowiada Marek Bieszczad, ojciec Kasi. – Kiedy
zagrożenie minęło, dowiedzieliśmy
się, że córka może być sparaliżowana. Na szczęście operacja kręgosłupa powiodła się. Stan zdrowia Kasi z dnia na dzień poprawia
się. Próbuje już siadać. Prawą nogę
i rękę ma bezwładną, ale lewą już
całkiem sprawnie operuje. Grała
nawet ostatnio w szachy.
Kasia przebywa obecnie w Krynicy–Zdroju, gdzie jest stale rehabilitowana. Rodzice mają nadzieję,
że Wigilię Bożego Narodzenia spędzi
już z nimi w domu. Również przyjaciele Kasi mocno wierzą, że niedługo będą mogli się z nią zobaczyć.
– Nie możemy jej odwiedzić
w szpitalu, ale chcemy, by wiedziała, że całym sercem jesteśmy
z nią, dlatego przygotowaliśmy dla
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niej filmik o naszej klasie. Podobno
bardzo się wzruszyła, gdy go obejrzała – mówi Dominika Rak, koleżanka z klasy.
– Nawet nie sądziłem, że mamy
tylu przyjaciół, znajomych, a nawet nieznajomych, którzy są nam
tak życzliwi – mówi Marek Bieszczad, dziękując wszystkim za podejmowane akcje na rzecz Kasi.
Bo przyjaciele Kasi i jej rodziców nie potrafili bezczynnie czekać. Postanowili działać, mając
świadomość, że 18–latka po operacji będzie wymagała dalszego
leczenia i kosztownej rehabilitacji. Tak powstał Komitet Społeczny „Wystarczy Uwierzyć”. Jego
głównymi inicjatorkami były Lidia
Szeliga i Anna Drozdowska, przyjaciółki Kasi.
– Anię poznałam na drugi dzień
po wypadku Kasi, na parkingu przed
szpitalem – opowiada Lidia Szeliga.
– Wtedy wiedziałyśmy, że nic nie
możemy zrobić. Mogłyśmy się tylko modlić. Najpierw same, później
wraz z innymi znajomymi Kasi spotykaliśmy się na modlitwach. Kiedy
zagrożenie minęło, postanowiliśmy
działać. Zawiązaliśmy Komitet Społeczny „Wystarczy Uwierzyć” i postanowiliśmy zorganizować cykl
koncertów na rzecz Kasi.
Lidia Szeliga przyznaje, że mieli głowy pełne pomysłów, ale nie
wiedzieli, jak je zrealizować. Wówczas na ich drodze pojawiło się wielu życzliwych ludzi, którzy chcieli pomóc.
– My z Anią jesteśmy jej przyjaciółkami, dla nas to było oczywiste,

A

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

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

że musimy ją wesprzeć, ale na
przykład Maciej Sroka, który pomógł nam stworzyć Komitet, nie
znał Kasi, a zaangażował się całym
sercem. I takich osób jest z nami
więcej – mówi Lidia Szeliga.
W kilka dni udało się przygotować koncert, który odbędzie się
30 października, o godz. 16 w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”. Impreza nie jest biletowana,
ale by w niej uczestniczyć, można wykupić cegiełkę – do nabycia
w kasie „Sokoła”. Gwiazdą wieczoru będzie Robert Kasprzycki,
mistrz piosenki poetyckiej. Przyjadą też: znakomity bokser Przemysław Saleta oraz wielokrotny
motocyklowy mistrz Polski Janusz Oskaldowicz. Oprócz nich
na scenie zaprezentują się m.in.:
sądeczanin Mirosław Witkowski,
Mateusz Ziółko i Grupa Teatralna Gaudete z parafii Matki Bożej
Niepokalanej.
– Wieczorem 20 sierpnia zjawili się u mnie moi sąsiedzi Marek
i Danusia Bieszczadowie. Opowiedzieli, co się stało. Byli załamani.
Usłyszałem od nich, że nawet jeśli Kasia przeżyje, będzie roślinką.
Tymczasem… wystarczy uwierzyć!
– mówi Antoni Malczak, dyrektor
MCK „Sokół”.
Dodaje, że kiedy o koncercie dowiedział się Waldemar Malicki, był
trochę rozczarowany i powiedział:
„Czemu nie daliście znać, przyjechałbym”. Dyrektor artystyczny
Festiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzycznego Fun and Classic chętnie
wystąpi więc podczas kolejnego
koncertu na rzecz Kasi.
Inicjatywę wsparło Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota.
Swoje poparcie dla akcji zadeklarowały Agata i Paulina Młynarskie.
Z konkretną pomocą występują też
liczni sponsorzy i artyści, którzy
przygotowali atrakcyjne fanty na
aukcję, jaka odbędzie się podczas
koncertu.

FOT. ARCH

Tymczasem… wystarczy uwierzyć!

Komitet Społeczny WYSTARCZY UWIERZYĆ uruchomił konto,
na które można wpłacać pieniądze na leczenie

KATARZYNY BIESZCZAD:
Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota
21 1050 1722 1000 0090 3008 3324.
W tytule: „Dla Kasi Bieszczad”.
Dla przelewów zagranicznych:
SWIFT: INGBPLPW IBAN: PL 21 1050 1722 1000 0090 3008 3324.

(KG)
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OGLOSZENIE DROBNE

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 %

KUPIĘ JAPOŃSKIE, NIEMIECKIE
BUSY, TOYOTE COROLLE, CARINE,
STARLET, AVENSIS,
TEL 514094449

(w skali roku) na tradycyjnej lokacie, kwota lokaty od 500 do 20.000 zł

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

• w przypadku likwidacji lokaty – gotówka w tym samym dniu
• nasza oferta jest rzetelna, umowa jasno zdeﬁniowana bez gwiazdek

ZATRUDNIĘ

Zapraszamy na naszą stronę www.bspodegrodzie.pl

mechanika maszyn
spalinowych
z doswiadczeniem

PLACÓWKI: Podegrodzie tel. 4477710, 4477720, 4477722,
Brzezna tel. 4458567, Olszana Tel. 4490270

Zgł. tel. 601 213 268

Środki zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny do wysokości 100.000 euro.
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Afrykańskie bębny wypromują Sądecczynę
stacji benzynowej – mówi rozżalony Kamil.
Wszystkie zaoszczędzone pieniądze inwestuje w ręcznie robione przez
siebie instrumenty. Klientów nie brakuje, ale brakuje czasu na wykonanie cajonów.
– Teraz czeka zamówienie od zespołu Afromental. A ja zwyczajnie
nie mam kiedy tego zrealizować,
bo muszę wykonywać inne zajęcia,
z których jakoś trzeba się utrzymać
– stwierdza.
Wierzy, że znajdzie anioła biznesu,
sponsora, który pomoże mu w zrealizowaniu pomysłu.
– Cajon ma szansę stać się tak popularne jak teraz bonga. Chodząc ulicami miast, widzę, że młodzi wszędzie noszą ze sobą te bębny i grają.
Tak samo może być z cajonami, bo
to nieduże, poręczne instrumenty
– przekonuje Kamil.
Jako przykład podaje choćby
ostatni występ Patrycji Markowskiej,
w którym miał okazję uczestniczyć.
– Dla zespołu przygotowano niewielką scenę. Perkusja zwyczajnie
się tam nie zmieściła, więc perkusista grał na… cajonie – opowiada
konstruktor.

PA S J A . Chcąc umilić sobie życie
w niewoli mieszkańcy Afryki, którzy trafili do Ameryki, grali, wykorzystując różne sprzęty. Na przykład skrzynie. Tak
powstały cajony, dziś nazywane przenośną perkusją. 27–letni sądeczanin
Kamil Pajor ma pomysł na ich produkcję i promocję. Brakuje jednak funduszy,
a na dotacje z Urzędu Pracy czy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
nie ma co liczyć.
Dwa lata temu kupił pierwszy cajon
do samodzielnego złożenia.
– Brzmiał jednak kiepsko, więc
go rozebrałem i przerobiłem według
własnego pomysłu. Było o niebo lepiej – opowiada Kamil Pajor.
Później zaczął eksperymentować.
Kupił odpowiednie materiały i skonstruował własny cajon. Brzmieniem
nie odbiegał od perkusji. Zabiera swój
cajon wszędzie. Grywa na Floriańskiej, jeździ na różne imprezy plenerowe, wzbudzając zainteresowanie
przechodniów.
– Ludzie nie mogą uwierzyć, że
w takiej małej skrzyni ukrytych
jest tyle możliwości – dodaje Kamil.
Twierdzi, że jego cajon brzmią tak
samo, jak instrumenty konstruowane przez na przykład czołowych producentów niemieckich. Różnica jest
na pewno w cenie.
– Koszt wyprodukowania cajonu
nie jest wielki. A w sklepach trzeba za
gotowe zapłacić 1000–1200 zł. Moje,
ręcznie robione, sprzedaję o połowę
taniej – mówi Kamil.
Ma pomysł na to, jak produkować i wypromować cajony, ale brakuje mu finansowego zaplecza. Jako
bezrobotny liczył na dotacje z Urzędu Pracy czy MARR. – Ubiegałem się
o pieniądze na innowacyjne przedsięwzięcia, przeszedłem wszystkie etapy i w ostatnim zabrakło mi
dwóch punktów, by zdobyć pieniądze na rozruch swojego pomysłu. Przy czym kobiety za samą płeć
otrzymują pięć punktów. Dowiedziałem się, że wygrywały „innowacyjne” pomysły typu bar przy
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Jego instrumenty wyróżnia wzornictwo. Każdy cajon może być inny.
– Myślałem, że w ten sposób uda
się też wypromować nasz region,
malując na cajonach motywy folklorystyczne, charakterystyczne dla
Sądecczyzny – mówi Kamil.
Swoim cajonom poświęca każdą
wolną chwilę. Stale je ulepsza. Ma pomysł także na konstrukcje pochodnych
instrumentów. Ciągle eksperymentuje, wykorzystując przy tym rzeczy codziennego użytku. Ostatnio zbudował
instrument z... butli gazowej.
– Czuję, że zwyczajnie ktoś mnie
ubiegnie – stwierdza Kamil.
Ale nie zamierza porzucić swojego
hobby. Jego instrumenty powstają bowiem z pasji zarówno do konstruowania – Kamil jest studentem Wydziału
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na
Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie – jak i muzycznych – przez
osiem lat grał w różnych zespołach.
– Nadal metodą garażową będę je
wykonywał. Choć wolałbym zostać
takim następcom pana Jana Słowika, również sądeczanina, który do
niedawna produkował instrumenty perkusyjne, cieszące się ogromną
popularnością – stwierdza.
(KG)

A

SERWIS OGUMIENIA

• opony
• felgi stalowe i alu
• oleje
• akumulatory
• bagażniki
samochodowe

Nowy Sącz ul. Piramowicza 1A tel. 18 442 03 48
Nowy Sacz ul. Ogrodowa 1A tel. 18 443 40 06

A

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

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

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

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

Mietek… właściwie trudno go ująć
w jakieś ramy. Z jednej strony mimo
choroby w swych hardych odzywkach w niczym nie odbiega od zwykłych 19–latków. Z drugiej, zaskakuje
swym zupełnie nie nastoletnim sposobem patrzenia na świat.
– Nie opłaca się płakać, trzeba iść
dalej do przodu. Życie jest jak droga,
ma parę zakrętów – mówi.

Zakręt
Dla niego życiowy zakręt zaczął się,
gdy miał sześć lat. Wykryto u niego
dystrofię mięśniową. To genetyczna
choroba powodująca stopniowy zanik
mięśni. Gdy chłopiec trafił do szpitala w Prokocimiu, jeszcze biegał. Ale
gdy po 12 latach osiągnął pełnoletniość
i musiał opuścić oddział, wyjeżdżał na
wózku, pod respiratorem.
Na tę chorobę nie ma lekarstwa.
Można jedynie stosować ćwiczenia
usprawniające. Mietek ma tego świadomość, ale nie tragizuje.
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Kawałki z życia Mietka
– Nie lubię, gdy ktoś okazuje słabość – mówi.

– Jak miałem sześć lat, to nie
zdawałem sobie sprawy, co mi
jest. A teraz… czego mam się bać?
To jest choroba jak każda inna.
Trzeba mieć tylko świadomą psychikę. Zaakceptowałem świat takim, jaki jest… Skąd ta akceptacja?
Ona przychodzi z czasem. Wiem,
że choroba postępuje, ale mnie to
nie dołuje. Mam świadomość, że
znienacka mogą nadejść powikłania, choćby płucne. Może przyjść
śmierć.

Brakuje szpitala

Nie dowali
– Ludzie czasem histeryzują, gdy
na dwa tygodnie trafią do szpitala,
gdy muszą jakiś czas leżeć, gdy mają
jakiś zabieg… Czasem nie mają świadomości, że są gorsze rzeczy i gorsze
choroby – zauważa.
A on? Potrafi cieszyć się ze zwykłych, dla zdrowej osoby, rzeczy.
– Jak mi przybywało browarów
lat to miałem tracheotomię. Uczyłem
się mówić, i mówię, a to jest rzadkość
u pacjentów!
„Browarów lat”, bo Mietek jest
bardzo bezpośredni i hardy. Mówi
co myśli. Pytany o chorobę, ukróca:
– Poczytaj sobie. Zapytany o coś po

FOT. LIMANOWA.IN

O Mietku Piwowarczyku słyszał chyba każdy. Przed rokiem chłopiec obchodził 18. urodziny, o czym donosiły lokalne i ogólnopolskie media. Do jego
rodzinnej Zawadki pod Tymbarkiem ciągnęły wozy ekip telewizyjnych, by przywitać kolumnę, która z Krakowa wyjeżdżał pod eskortą policji. Mietek z ulgą
mówi, że teraz po medialnym szumie
nastał spokój.

raz drugi, odparowuje: – Już ci raz
o tym mówiłem.
To jeszcze jeden dowód na to, że
nie jest użalającym się nad swoim losem chłopcem.
Bez ogródek przyznaje: – W mojej
chorobie wkurza mnie, że nie mogę
nikomu dowalić.
Bo Mietek jest twardym człowiekiem, nie poddaje się łatwo.

Po dwunastu latach spędzonych
w szpitalu Mietek wrócił do domu.
Może się to wydawać dziwne, ale paradoksalnie tęskni za szpitalem.
– Szpital jest moim pierwszym
domem. Tam przeżyłem większość
mojego życia – od chłopca po pełnoletniość. Oddział był najlepszy, a personel był git majonez! Jak ktoś nowy
przychodził na oddział, to proszono
nas, żebyśmy się nim zajęli. Trochę
zabawy, bilard, konsole i Ci nieśmiali pacjenci już po tygodniu byli w doskonałej formie – opowiada.
A teraz?
– Brakuje mi wspólnych wygłupów z pacjentami. Z nami na oddziale nie dało się nudzić. W szpitalu był ruch, coś się działo. W domu
czasem mnie ktoś odwiedzi, a tam
to było raczej norma… A tu dzień jest
jak co dzień, siedzę ile wlezie na laptopie, czasem pogram na konsolach.

Niespodzianki losu
Mietek pod wypływem kolegów stał
się fanem Cracovii. Mówi, że nawet Jan

Paweł II kibicował tej drużynie. Gdy
opuszczał szpital, miał swoje wielkie
święto – spełniło się jego marzenie.
Specjalnym samochodem pojechał na
stadion, spotkał się z piłkarzami ulubionego klubu, dostał tort w kształcie
piłki i koszulkę z podpisami zawodników. W sierpniu tego roku, dzięki Małopolskiemu Hospicjum dla Dzieci, był
na meczu Cracovia – Legia Warszawa.
Trybuny skandowały: „Mietek Piwowarczyk, nana nana”. Na forum internetowym kibice Cracovii nie szczędzili
słów szacunku wobec niego.
Wkrótce Mietek będzie obchodził
dziewiętnaste urodziny.
– Wpadniesz do mnie? – pyta. Ale
o marzeniach nie chce już mówić.
– A miałabyś marzenia na moim
miejscu? Los różne niespodzianki nam szykuje, więc niech tak
zostanie…

Kawałki
Czy to cała historia Mietka? Ależ
skąd! To tylko strzępki opowieści
o niezwykłym młodym człowieku,
który większość życia spędził w szpitalu. Który świadomie, ale bez dramatyzowania, podchodzi do przykuwającej go do łóżka choroby.
– To, o czym rozmawiamy, to tylko kawałki. Wszystkiego nie mogę
opowiedzieć. Może jak się bardzo dobrze poznamy, wtedy się zobaczy…
JOLANTA BUGAJSKA

A

„Może teraz kawkę i ciasteczko? Nie pożałujesz” – zagadnęła przyjaciółka. Chętnie, ale na
wynos.
Przeciwnicy fast foodów, do których i ja się
zaliczam, uważają, że regularne spożywanie
„szybkiego jedzenia” prowadzi do otyłości, chorób nowotworowych, miażdżycy, choroby serca
itd. Moja przyjaciółka przyznała się, że zanim
mnie tu przyprowadziła, trzy tygodnie jadła obiady tylko w Subwayu. Nie tylko się nie znudziła,
bo codziennie tworzyła różne kompozycje sandwiczów czy sałatek, ale co więcej – ani grama
nie przytyła. Nie wierzycie? No cóż, nie dziwię
się. Byłam tak samo sceptycznie nastawiona…

Wiem, co jem!
Nigdy nie jadałam w fast foodach. Szybkie jedzenie kojarzyło mi się z ociekającym tłuszczem
mięsem, grubą panierką, bezwartościową bombą kaloryczną. Pewnie sama z własnej woli nie
zajrzałabym do niedawno otwartej przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu restauracji Subway, gdyby nie koleżanka, która, znając moje
przekonanie, niemal siłą mnie tam zaciągnęła.
Było… pysznie i, co dla mnie ważne, świeżo.
Kanapki, jakie tam serwują, trudno nazwać
kanapkami. To słowo kojarzy się raczej z kromką chleba, posmarowaną masłem i dodatkiem
na przykład szynki. Więc, kiedy usłyszałam rekomendację, że serwują tam pyszne kanapki, tylko
się uśmiechnęłam. Co może być specjalnego
w kanapkach? Obsługa od razu sprostowała, że
nie serwuje kanapek, tylko sandwicze. Na czym
polega różnica? Zrozumiałam, gdy zaczęłam
składać zamówienie.
Pieczywo – do wyboru cztery
rodzaje. Własna receptura, podawane prosto z pieca. Nie jadam
chleba, ale skoro już mam spróbować sandwicza, to się skusiłam
na ciemną bułkę. Nie musiałam, bo
w menu jest również tortilla.
Dodatki. I tu zakręciło mi się trochę w głowie. Filet z kurczaka, indyka, wołowina, tuńczyk, szynka… To
może kurczak. Koleżanka uświadomiła mi, że w innych krajach, gdzie Subway ma swoje restauracje, największą
popularnością cieszy się sandwicz
z tuńczykiem, w Polsce wybierają kurczaka. Mimo to zostałam przy kurczaku.
Wszystko gotowane lub pieczone. Bez śladu
ociekającego tłuszczu. Zaczęło mi się podobać.

Na tym bułka się nie zamyka. Przede
mną paleta tego, co uwielbiam – świeże
warzywa: pomidory, ogórki, czerwona
cebula, papryka, sałata, dalej oliwki,
kiszone ogórki… Nie żałowałam sobie
porcji witamin.

Zaczęłam
żałować
tylko, że zamówiłam 30–centymetrową bułkę. Łakomstwo, a raczej niewiedza na temat kanapek, przepraszam sandwiczów,

PS. Dla tych, którym nie po drodze jest
ul. Węgierska, mam dobrą wiadomość,
w najbliższym czasie zostaną otwarte
dwie kolejne restauracje, a tymczasem od
1 listopada Subway do swojej oferty wprowadza katering. Sandwicze może dowozić
na spotkania biznesowe czy konferencje.
Jeśli Twoi znajomi nie są nadal przekonani
do tego rodzaju fast foodu, zaproś ich na domówkę i zamów specjalnego sandwicza dla
kilkunastu osób. Takie zamówienia Subway
również realizuje.

w Subwayu, zgubiła mnie. Ledwie zjadłam połowę z tego. Czułam się pełna, ale
zadowolona, bo wiedziałam, co jem. Sandwicz przygotowano na moich oczach, ze
składników, które sama mogłam dowolnie
skomponować, i których nie przynoszono z zaplecza. Pełny był nadal mój portfel,
bo za taką cenę (15 zł za 30–centymetrową
kanapkę, z której, podkreślam, tylko połowę
zjadłam) tak sytego obiadu raczej nie znajdę
w żadnej restauracji.
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Opinie
Krajobraz
po bitwie

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

N

iektórzy spośród
czytelników żachną
się zapewne, żem niepoprawny efekciarz, sięgając
w tytule do Borowskiego (gdzie
inwencja własna, hę?), ale nic
na to nie poradzę, że ostatnie
wydarzenia polityczne pięknie się z tym tytułem komponują. Opadł bitewny kurz, ofiary zakopały się w ziemi same,
a historia przyjęła wszelkie
rozstrzygnięcia bez zmrużenia oka. O czym mowa? O polityce, a jakże! Radość rozpiera
mnie niewymowna, bo wreszcie trzeba będzie zająć się czymś
innym, o wiele bardziej interesującym i pożytecznym. Niektórzy czytelnicy być może zastanawiają się, czy dokonany
demokratyczny wybór satysfakcjonuje mnie, obiektywnego, bezstronnego dziennikarza.
Odpowiadam: nie bardzo! Szanuję reguły demokracji, więc
nie będę się obrażał na rzeczywistość, ale jestem niemal pewny, że jako społeczeństwo zainwestowaliśmy „tak sobie”. Skąd
te wątpliwości? Po pierwsze, nie
do końca jestem bezstronny, bo
jednak na kogoś głosowałem,
a po drugie, mając swoje poglądy, przekonania i intuicję (męską!), potrafię jako tako diagnozować rzeczywistość. Więc
powtórzę: Z tej mąki (nie używając nazwisk, żeby nikomu nie
zrobić przykrości) chleba raczej nie będzie. Zakalec będzie.
Mówiąc o tym, mam na myśli
przedstawicieli obu przewodnich partii. Jakoś nie znajduję wśród nich nikogo, kto byłby zdolny tchnąć nowego ducha
nie tylko w Rzeczpospolitą, ale
i w naszą lokalność. Nie znajduję (niech mi wybaczą!) ani
ożywczych idei, ani błysku geniuszu (poniosło mnie), ani potrzebnego, twórczego zapału.

Wszyscy cierpimy
na autyzm
W jednych widzę rutynę, bo
w Sejmie są nie po raz pierwszy, w drugich bardzo skromną kompetencję. Jakość naszej
polityki niestety się bylejaczy.
Czasem mam takie wrażenie,
że pora najwyższa, aby ograniczyć liczbę kadencji poselskich
do dwu, a kandydatów na posłów powinno się wcześniej weryfikować poprzez badania psychologiczne i testy kompetencji.
Nie jest to pomysł nowatorski,
ale warto po niego sięgnąć. Jestem pewien, że pierwszym,
który by oblał ten sprawdzian
jest legendarny Jan Tomaszewski, człowiek, który „zatrzymał
Anglię”, ale nie potrafi zatrzymać potoku bredni, jakimi obdarza nas przy byle okazji. Jak
pomyślę, że tacy jak on będą
rządzić w moim imieniu, to nie
czuję się komfortowo. Czy jest
zatem szansa, żeby te propozycje zostały uwzględnione?
Wątpię. Naszych parlamentarzystów nie stać na najmniejsze nawet samoograniczenia.
Uzasadniać chyba nie muszę.
W związku z wyborami mamy
też inny kłopot. Trudno się nie
zgodzić się z moim sąsiadem ze
szpalty, Maćkiem Kurpem, który zwrócił uwagę, że zwycięski
obóz rządzący może nie mieć do
naszego regionu serca. Wszak to
bastion opozycji. Oby ta wątpliwość nie znalazła potwierdzenia
w faktach. Mój faworyt, Leszek
Zegzda, niestety przepadł. Nie
wiem dlaczego. Miał wszelkie
atuty, żeby skutecznie powojować, tymczasem vox populi
wyraźnie go zignorował. Szkoda. Innych nie żałuję, ba, mam
nawet dla nich więcej uczuć niż
dla tych, co się załapali. Dlaczego? Cieszy mnie, że wrócą
do swoich zajęć, że będą robić
to, na czym się trochę znają, że
rozleci się w proch czerep rubaszny pychy, że oto bez nich
(kandydatów na posłów) Polska sobie nie poradzi, że Ojczyzna stoczy się w otchłań zakamuflowanej opcji niemieckiej.
Żeby niniejszego felietonu nie
kończyć nazbyt pesymistycznie,
z satysfakcją donoszę, że przełom października i listopada to
piękne wydarzenia jazzowe. Na
Leszka Możdżera ostrzyłem sobie zęby od dawna, na Pata Metheny’ego od zawsze. O wrażeniach nie omieszkam napisać.

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

Do

typowych
objaw
autyzmu
u dzieci
należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Niemniej kiedy śledzę
sprawę „wygaszania” klas autystycznych w Szkole Podsta-

stwierdził na konferencji prasowej, że zmiany, jakie zamierza podjąć, przedyskutował wspólnie z podległymi mu
dyrektor SP nr 6 Haliną Stanek, jak i dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, gdzie teraz mają się
uczyć dzieci autystyczne, Urszulą Gawrońską. Pewnie, gdyby faktycznie przedyskutowano
sprawę, czyli komunikowano się między sobą, dziś media nie miałyby takiej pożywki. Dyrektorka „szóstki” jednak
zaprzeczyła słowom swojego
przełożonego, mówiąc, że nie
przypomina sobie takiej rozmowy i uczciwie dodała, że informacja o „wygaszaniu” klas
autystycznych w jej szko-

Zastanawiam się, kto bardziej
cierpi z powodu problemów
z komunikacją i związkami
społecznymi. Dzieci autystyczne,
czy władze miasta, które podjęły
decyzję, by SP nr 6 nie przyjmowała
już więcej chorych uczniów?

wowej nr 6 w Nowym Sączu,
zastanawiam się, kto bardziej
cierpi z powodu problemów
z komunikacją i związkami
społecznymi. Dzieci autystyczne, czy władze miasta, które podjęły decyzję, by SP nr
6 nie przyjmowała już więcej chorych uczniów? Bo cała
afera wybuchła właśnie z braku komunikacji i niezrozumienia potrzeb jednych i drugich
zainteresowanych.
I cała afera ujawniła również niezdrowe sposoby komunikowania się wewnątrz struktur samorządowych. Waldemar
Olszyński, dyrektor Wydziału Oświaty UM w Nowym Sączu

le zaskoczyła ją. Tak samo, jak
rodziców.
Nie jest moim celem rozstrzygać, czy decyzja władz
miasta była „jedyną racjonalną” – jak ją podsumowała wiceprezydent Bożena Jawor – czy
nie. Może podejmujący zmiany
zdrowi ludzie tak bardzo byli
przejęci problemem dzieci autystycznych, że aż próbowali
wejść w ich świat, zapominając,
że istnieją związki i zależności
społeczne. A tymczasem rodzice dzieci autystycznych przekonują, że ich pociechy potrzebują kontaktu ze zdrowymi, bo
dzięki temu przejmują ich zachowania. Ale czy warto?
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Znowu o piłce
nożnej. Przepraszam!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

S

zanowni Państwo. Jak
tu napisać sensowny felieton o ważnych problemach społecznych, skoro już za
chwilę w Limanowej
sędzia gwizdnie do rozpoczęcia meczu
Limanovii z Wisłą Kraków w Pucharze Polski. Na dodatek redaktor Toporkiewicz dzwoni, że trzeba być dwie godziny przed meczem, bo później to już
kłopot. Najgorzej jednak z odpowiedzią
na pytanie – co tu mądrego napisać, bo
kiedy ten tekst trafi do Czytelników,
będzie już kilka godzin po meczu. Mam
podać wynik? Będzie na portalu sacz.
in osiem sekund po tym jak ostatni piłkarz zejdzie do szatni. Mam się ścigać ze
współczesną techniką i próbować w tygodniku podać rezultat wcześniej niż
Internet, radio i telewizja? Tylko wróżka może wygrać taką rywalizację mediów. No i jak mam w takim stresie
pracować? Mogę jedynie powspominać.
To dla starszych osób najlepsze zajęcie.
No więc pamiętam kilka wypraw na
pucharowe mecze Wisły Kraków, które porównałbym do tej dzisiejszej limanowskiej. Zaraz na początku marca 1984 r. Wisła wylosowała w Pucharze
Polski Górnika Knurów. Żeby tam pojechać, musiałem zrobić wówczas dokładnie to samo, co moi synowie zrobili dzisiaj – urwać się z kilku lekcji. No,
ale mnie chociaż tłukły wyrzuty sumienia z tego powodu, dlatego w pociągu do Gliwic wypełnionym trzema
tysiącami rozwrzeszczanych szalikowców Wisły próbowałem przerabiać lekcje, na które nie poszedłem. Nonsens!
Tego meczu w Knurowie pewnie bym
nie zapamiętał, jak setek innych moich meczów z Wisłą, gdyby nie fakt, że
za bramką Górnika stał chłopiec o nazwisku Jerzy Dudek. No właśnie stał
nie w bramce, ale za bramką, bo wówczas jeszcze podawał piłki starszym kolegom. A podając piłki, 11–letni Jurek
marzył, by kiedyś zostać pierwszym
bramkarzem w Knurowie, a jak się poszczęści to nawet sztygarem w pobliskiej kopalni. Tego drugiego marzenia
spełnić się nie udało, ale Jurek chyba jakoś to przełknął, zamieniając kopalnianą szatnię sztygarów na szatnię Realu
Madryt. Najważniejsze jednak, że Wisła

w tym Knurowie wygrała 1–0, dzięki czemu wszyscy szczęśliwi wracali do
Krakowa.
W tych pucharowych pielgrzymkach Wisły były – na szczęście – nie
tylko wyjazdy do Knurowa, Limanowej, Szombierek Bytom (szkody górnicze chyba już dały radę temu klubowi), albo Ruchu Radzionków, ale były
też bardziej chwalebne. Do końca życia trudno mi będzie zapomnieć grudniowy wieczór 2002 roku w niemieckim Gelsenkirchen, przemysłowym
mieście brzydszym niż Knurów, Bytom
i Radzionków razem wzięte. Ale stadion
mieli tam już wówczas taki, że na samo
jego zwiedzanie warto się było wybrać
na wycieczkę. Otwierany dach, możliwość przerobienia piłkarskiego boiska w lodowisko za naciśnięciem guzika, ruchome schody prowadzące do
restauracji widokiem na mecz… No dobra, wystarczy. Najważniejsze, że w tej
pucharowej włóczędze po Europie, Wisła walnęła Schalke na ich stadionie
4–1, a 50 tysięcy Niemców skapitulowało i jeszcze przed końcem meczu rozeszło się do domów. Nieładnie zrobili, bo mogli dać brawo Wiśle, ale trochę
ich rozumiem. Pamiętam też, że na tym
przepięknym stadionie zostało jedno
wolne miejsce. Na mecz nie wpuszczono jednego (słownie JEDNEGO) kibica Wisły – niejakiego Pietii, pseudonim z partyzantki – ponieważ alkomat
na bramie wykazał w jego organizmie
więcej niż było wolno wnosić. Zużyto
wówczas 50 tysięcy ustników do alkotestu, ale tylko ów Pietia pozostał poza
stadionem, na którym notabene przez
cały czas lało się strumieniami piwo
– podobno bezalkoholowe. Pietia, który nie umiał sobie odmówić konsumpcji
przed, spędził mecz w zimnym autokarze na wielkim parkingu, a o historycznym zwycięstwie pucharowym opowiedzieli mu koledzy po powrocie.
Jak widać pucharowe przygody Wisły Kraków chadzają różnymi drogami i po latach może się okazać, że w Limanowej było dziś ciekawiej, niż swego
czasu w Madrycie w eliminacjach Ligi
Mistrzów. Na prawie pustym Santiago
Bernabeu grała sobie Wisła, której kibice Realu nie chcieli oglądać, bo w sierpniu to oni mają jeszcze wakacje, a Ligę
Mistrzów zaszczycają swoją obecnością dopiero od fazy grupowej, czyli we
wrześniu. Pod tym względem lepsi są
oczywiście kibice Limanovii, którzy
Wisłę chcą oglądać i to nawet liczniej
niż pozwala na to pojemność stadionu.
No, ale kończmy powoli wspominki, bo
sędzia wyprowadza już drużyny na boisko. Poza tym znowu było o piłce nożnej. Obiecuję się poprawić.

Im wyżej
tym gorzej

C

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

ała Polska setnie bawiła się, gdy naczelny gej i poseł
RP w jednym Robert Biedroń zasypywał słuchaczy odpowiedziami w rodzaju, że konwent
seniorów to zebranie najstarszych
parlamentarzystów i innymi temu
podobnymi bzdurami. Podskakiwał
i wiercił się przy tym jakby plecenie
andronów sprawiało mu dziką rozkosz, choć tego wątku wolę nie zgłębiać. Na koniec dobił wyznaniem, że
jego antyklerykalizm i jak można domniemywać niewiedza, to efekt niedosłuchu powstałego po wyszarpaniu
go za ucho przez zakonnicę, jeszcze w mrokach podstawówki. Nawiasem mówiąc, ten rodzaj reminiscencji stał się ostatnio dosyć modnym
trendem. Jakiś czas temu piosenkarka Kora, którą wraz z rozjaśnieniem
koafiury nawiedziła chyba pomroczność jasna, przypomniała sobie, że
i ją dawno temu molestował pewien
ksiądz. Skądinąd w wynurzeniach
tych nie ma nic dziwnego, zważywszy na fakt, iż partnerowi życiowemu
gwiazdy zabełtała w głowie inna „Marycha”, co zainspirowało go do popełnienia drukiem traktatu na cześć zielska. Pewnie więc niejedno jeszcze się
pani Korze przypomni i niejedne deja
vu przeżyje. Wracając jednak do posła elekta i jego występu, który można by potraktować w kategoriach typowo Palikotowej błazenady, gdyby
nie drobny szczegół. Otóż ów radosny
poseł, który za sprawą swej rozpoznawalności doczekał się w Wikipedii notki biograficznej, okazuje się być
absolwentem politologii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, obecnie
zaś doktorantem nauk politycznych
w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. No cóż, facet który nie posiadł licealnych podstaw z wiedzy o społeczeństwie i z rozbrajającą szczerością
przyznaje, że w sprawie instrukcji obsługi parlamentu czeka na sejmowe
szkolenie, jest dowodem na nieśmiertelność wszelkiej maści Dyzmów.
O tyle różniących się od literackiego pierwowzoru, iż życie „oryginała”

było dziełem czystego i skrzętnie kamuflowanego przypadku, współcześni zaś nie mają żadnych hamulców
oraz wstydu, i są gotowi kompromitować się na całego. Nie bez pewnej
analogii, z Pułtuskiem kojarzy mi się
tylko pierwszy odcinek kult–serialu „Alternatywy 4”, w którym prowincjonalny kacyk, drobny cwaniak
i karierowicz Stanisław Anioł przeprowadza się wraz z żoną Miećką właśnie z Pułtuska do Warszawy, by na
nowym odcinku, jaki powierzyła mu
partia, objąć odpowiedzialną funkcję gospodarza domu, czyli blokowego ciecia. Lecz o czym to ja miałem?
Acha. Ma stu procentową rację rektor WSB, kiedy mówi, że pomiędzy
szkołami wyższymi publicznymi i niepublicznymi nie ma większych różnic. Nic też nie usprawiedliwia nierównego ich traktowania przez prawo
i ministra finansów. Pewnie niewielu pamięta, że to właśnie uczelnie niepubliczne u zarania transformacji wymuszały na pozostałych innowacyjne
zmiany oraz większą konkurencyjność
programową i dydaktyczną. Rzeczony Biedroń jest tego najlepszym przykładem, choć akurat w tym top–modelowym przypadku można by mieć
większe zastrzeżenia do państwowego uniwersytetu w Olsztynie, iż wypuścił niedouczonego magistra, aniżeli do
niepublicznej akademii w Pułtusku, że
od czterech lat trzyma takiego doktoranta. Nigdy nie byłem entuzjastą rozmnażania państwowych szkół zawodowych, choć to temat na inny materiał
i niechybne wbicie kija w mrowisko.
Obawiam się, że tak wielka ich podaż
poskutkowała bardziej obniżeniem poziomu kształcenia, aniżeli zapełnieniem rynku poszukiwanymi fachowcami. Mam też nieodparte wrażenie,
że pod względem mobilności, elastyczności, bycia na czasie, słowem
reagowania na potrzeby chwili, te
niepubliczne z reguły były o krok
przed publicznymi. Tam bowiem
w większym stopniu obowiązują surowe prawa rynku niż urzędowy etatyzm. Kiedy parę lat temu w sądeckiej PWSZ ruszał ambitny i atrakcyjny
kierunek pod nazwą „mechatronika”
(połączenie inżynierii mechanicznej,
elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki), chętnych do studiowania było jak na lekarstwo, pomimo
iż jego absolwenci schodzą na rynku
pracy jak ciepłe bułeczki. Tyle, że tam
naprawdę trzeba się solidnie napocić i na wejściu mieć w głowie znacznie więcej niż Robert Biedroń na finiszu swego doktoratu. A z tym bywa
już znacznie gorzej.
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Rozmowa

Ciepłe skarpety w prezencie
– Często podkreśla Pani, że wkroczyła na
nową drogę swego życia. Jest teraz bliżej
Boga. Wiem, że miała Pani okazje poznać
dobrze znanego sądeczanom o. Stanisława Majchra. To jest ten ksiądz, o którym
Pani mówi, że pomógł wkroczyć na właściwą drogę?
– To nie mógł być ojciec Majcher,
bo jego poznałam stosunkowo niedawno, na rekolekcjach w Zakopanem. Niemniej należy do moich ulubionych księży, z którymi, jeśli tylko
mam okazję, chętnie rozmawiam.
Jest jezuitą, a ja ich bardzo cenię. Miałam dziś okazję uczestniczyć we mszy
świętej w waszym kościele tuż obok
hotelu. Urzekła mnie cała jej oprawa.
Śpiewający zespół młodzieżowy, całe
rodziny w kościele, ojcowie dumnie
trzymający swoje dzieci.
– Otwarcie mówi Pani o swojej duchowości, o Bogu, a to przecież nie jest dziś
popularne. Teraz popularne są skandale
– targanie Biblii na scenie.
– Dla mnie to jest karygodne, jestem przekonana, że ten człowiek nie
wie, co robi. I trzeba się za niego modlić. Mówię otwarcie o Bogu, bo jeśli
ktoś wynalazłby szczepionkę na nieuleczalną chorobę, to też chciałby, by
jak najwięcej osób o niej wiedziało.
Dla mnie powrót do wiary jest sensem mojego życia. Oczywiście nadal
jestem słaba. Jestem aktorką, wciąż
mam potrzebę zaistnienia, ściągania
na siebie uwagi. Ale odkrycie, że Bóg
mnie kocha, i doświadczenie tego,
jest tak mocne, że już nigdy nie chciałabym zejść z tej drogi.
P Do restauracji wchodzi trzech
dużych mężczyzn, siadają przy stoliku obok. Co jakiś czas daje się słyszeć
niecenzuralne słowo. Dziennikarka nie zwraca na to uwagi. Aktorkę
jednak to rozprasza. Przerywa opowieść i wtrąca:
– Dbam o czystość języka. Nawet
moim kolegom zapowiedziałam, że
na próbach koniec z wulgaryzmami.
– W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że została aktorką, bo nie podobał się Pani prawdziwy świat. Ten, w który Pani wkroczyła okazał się dobry?
– Człowiek jest zawsze pełen wątpliwości. Dokonując wyborów, nie
trafiamy na same jasne plamy. Opowiadamy się za jakąś drogą. Podziwiam panie, które na przykład pięknie potrafią szyć. Ja biorę igłę do
ręki i nitka się pętelkuje. Kompletna katastrofa.
– Ale za to potrafiłaby Pani świetnie zagrać krawcową?
– Pewnie tak. Ostatnio dostrzegłam tę łaskę, że udaje mi się czasem
coś dobrze zagrać, a nawet rozśmieszyć widownię. Czasami, bo jak tylko
się tym pochwalę, tracę to.
– Kokietuje teraz Pani. Oglądałam wczoraj spektakl teatru Kwadrat „Mój przyjaciel Harwey” z Pani udziałem. Każde

FOT. (AF)

Hotelowa restauracja w Nowym Sączu. Niedziela, ostatni dzień XV Jesiennego Festiwalu Teatralnego. Przy stoliku rozmawiają
dziennikarka Katarzyna Gajdosz z aktorką EWĄ ZIĘTEK.

Ewa Ziętek w „Mój przyjaciel Harwey”
wyjście Ewy Ziętek na scenę wywoływało
salwy śmiechu wśród publiczności.
– Dziękuję bardzo. Jakąś technikę
mam wypracowaną. Ale chodzi mi
o ten błysk, którego nie jestem zawsze świadoma. Nie do końca wiem,
na czym polega. Myślę, że czerpię
z tego, co zostało mi dane.
P Irytacja aktorki mową trzech
mężczyzn wzrasta. Nie wytrzymuje
i zwraca się do nich:
– Przepraszam bardzo, jesteśmy
w miejscu publicznym i przeszkadza mi, jak panowie w ten sposób
rozmawiają.
P Panowie grzecznie przepraszają.
– Ile Ewy Ziętek jest w jej kreacjach
scenicznych?
– Nie mam pojęcia. Ostatnio
strasznie dużo gram. Patrząc na mój
grafik, wygląda na to, że tylko Święta Bożego Narodzenia mam wolne.
I faktycznie zastanawiam się nad tym,
gdzie w tym wszystkim jestem ja.
Spektakl za spektaklem, próba za
próbą. Zaraz zaczynam zdjęcia też do
kolejnego serialu…
– Jakiego?
– Jeszcze nie zaczęłam zdjęć, więc
nie powiem, by nie zapeszyć. Ale
ucieszyłam się, bo nie ma wiele propozycji dla aktorek, które osiągnęły
pewien wiek. Role są pisane głównie
dla młodszych kobiet.

– W rozmowach z tymi młodymi aktorkami słyszę, że dzisiaj, aby zaistnieć
w branży, trzeba dostać się do popularnego serialu i jeszcze najlepiej wywołać
skandal…
– Ale tak chyba było zawsze.
– Pani przecież nie była skandalistką,
a mimo to nazwiskiem przyciąga tłumy
do teatru.
– Nie rozumiałam, kiedy za każdym razem słyszałam: „Bądź sobą”.
Brzmiało to jak slogan „Bądź sobą,
pij pepsi”. Niestety w naszym zawodzie człowiek czasem się sprzedaje
i chyba chodzi o to, by robić to z głową. Ostatnio odmówiłam roli w powstającym właśnie serialu. Jest efektowny. Bardzo dużo w nim mówi się
o seksie, w sposób nawet dość inteligentny i dowcipny. Mnie jednak
w tym wszystkim brakuje ciepła, miłości. Wycofałam się też z dalszej gry
w dwóch spektaklach. To kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie: Czy
aktor jest odpowiedzialny za to, co
gra? Myślę, że tak. Jeśli robię coś komercyjnie, gram osobę, która przeczy moim zasadom w życiu, próbuję
z tego rezygnować. Kiedy chodziłam
do szkoły teatralnej, uczono mnie, że
jeśli w tym zawodzie będę chciała coś
robić dla pieniędzy, powinnam z niego zrezygnować. Długo te słowa nosiłam w sercu. Wtedy teatr był dla mnie

czymś magicznym. Dziś świat trochę
zwariował. Śmiejemy się ze średniowiecza, ale ta epoka była sprawą ducha, nasze czasy to sprawa ciała.
P Dzwoni telefon. Ewa Ziętek odbiera. Po chwili tłumaczy.
– Dzwonił mój znajomy z Warszawy, dowiedział się, że dziś
w nocy w hotelu bardzo zmarzłam,
bo zamiast odkręcić, zakręciłam kaloryfer, i jestem przeziębiona. Powiedział, że zaraz zjawi się u mnie
osoba z ciepłymi skarpetami. Czyż
to nie cudowne?!
– Aktorki w Pani wieku idą za tym trendem. Robią lifting, operacje plastyczne.
A Pani głosi kiepsko sprzedające się hasła
o duchowości…
– Przyznam, że sama się nad tym
liftingiem zastanawiałam. Kiedyś jednak Dorota Pomykała, którą bardzo
cenię i szanuję, opowiedziała mi, że
u Szekspira wyczytała bardzo ważną
myśl: „Bóg dał ci tylko jedną twarz”.
Zapadło mi to w pamięć. Uświadomiłam sobie, że przecież w moim zawodzie nie zawsze uroda jest atutem.
P W restauracji zjawia się kobieta z pełną reklamówką w ręku. Daje
ją aktorce, mówiąc, że to specjalna
przesyłka. Aktorka zagląda do środka
i po kolei wyciąga: miód spadziowy,
krople na gardło, skarpety wełniane:
– Wiedział, że mam słuszną stopę.
P Śmieje się i chowa z powrotem.
– Powiedziała Pani, że kiedy Pani chodziła do szkoły teatralnej, teatr był magiczny. Myślę, że obecni studenci PWST
też idą do szkoły z takim przekonaniem.
Zmienia się ono wraz z zetknięciem
z rzeczywistością.
– Bo kiedyś tylko dwoje absolwentów szkół teatralnych nie wiedziało,
w jakim teatrze znajdzie angaż. Dziś
dwoje może wie. Nie wiem, po co
produkuje się tylu aktorów. Nie ma
też ochrony zawodu. Stąd jest więcej
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gwiazd niż aktorów. Poza tym, kiedy ja chodziłam do szkoły, to był czas
autorytetów. Miałam okazję spotkać
się z Tadeuszem Łomnickim, Aleksandrem Bardinim, Janem Świderskim, Janem Kreczmarem, Jadwigą
Andrzejewską.
– A Pani usłyszała kiedyś od młodego aktora, że jest dla niego autorytetem?
– Słyszałam różne rzeczy, które
mnie zaskakiwały. Ale nie zastanawiałam się nad tym, bo nie wiem, ile
w tym było próby przypodobania się
i bycia po prostu miłym.
– Czuje się Pani spełniona jako człowiek?
– Żyję dniem dzisiejszym. Staram się go wypełnić, by podobać się
Bogu. Choć nie zawsze się to udaje. Ubolewam, że moja córka mieszka daleko, że nie utrzymałam takiej
rodziny, jaką zawsze chciałam mieć.
Kiedyś nie dowierzałam sloganowi,
że rodzina jest najważniejsza, dziś
wiem, że to prawda. Odkąd otworzyłam się na ludzi, zyskałam wielu
przyjaciół. Najlepszy dowód, że ktoś,
kogo mało co znam, przesłał mi właśnie skarpety. Dla mnie te skarpety są dziś ważniejsze od mojego grania. Dostałam od Boga bardzo wiele.
Cieszę się, że na swej drodze spotkałam ojca Majchra, nie miałam pojęcia, że on jest tak ważny dla sądeczan.
Wiem, że odwiedza więźniów. Proszę go ode mnie pozdrowić i przekazać, że chętnie kiedyś bym się z nim
do nich wybrała. Oni najbardziej potrzebują miłości. I o to w życiu najbardziej chodzi.
P Aktorka i dziennikarka szykują
się do wyjścia. Trzech panów wstaje. Jeden z nich podchodzi do aktorki i pyta:
– Czy mógłbym zrobić sobie zdjęcie z osobą, która nauczyła mnie
kultury?
KATARZYNA GAJDOSZ
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny
27 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)
r NOWY SĄCZ, X godz. 14– 16, sala
edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ,
warsztaty plastyczne dla dorosłych;
X godz. 18, Mała Galeria, XIX Mały
Festiwal Form Artystycznych, prof.
Stanisław Radwański – rzeźba;

28 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
r NOWY SĄCZ, X godz. 16– 18, sala

edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ,
warsztaty architektoniczne dla młodzieży; X godz. 17, Restauracja ratuszowa, wernisaż wystawy fotografii
„Pod słońcem Macedonii i błękitem
Grecji”. Organizatorem wystawy jest
PTT Beskid; X godz. 17, sala Edukacyjna MCK Sokół, „Skandale w sztuce
– skąd się biorą i co z nich wynika?”,
wykład otwarty Magdaleny Ujmy;

29 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
r NOWY SĄCZ, X godz. 14–18, sala
im. B. Barbackiego MCK SOKÓŁ,
zajęcia dla uczestników Studium
Folklorystycznego; X godz.15.30,
sala edukacyjna Galerii BWA Sokół, „Galeria Dzieciom”, zajęcia dla
najmłodszych;
r B R Z E Z N A X Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego, X godz.11
i 12, uroczyste otwarcie „Obwodnicy
Podegrodzia” oraz kompleksu sportowego „Orlik” w Brzeznej;

30 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
r NOWY SĄCZ, X godz. 15, sala edukacyjna Galerii BWA Sokół, „Galeria Dzieciom” , zajęcia dla najmłodszych; X godz. 16, MCK Sokół,
Koncert dla Kasi Bieszczad – prezentacja przedmiotów do licytacji, która zostanie przeprowadzona
podczas następnego koncertu. Konferencja Przemka Salety oraz Janusza Oskaldowicza. Grupa teatralna
GAUDETE, Mateusz Ziółko („Mam
Talent”, „Jaka to melodia?”). Mirosław Witkowski („The Voice of Poland”). Krótki film nagrany w szpitalu, w roli głównej – Kasia. Recital
Roberta Kasprzyckiego. Wstęp – cegiełka 30 i 50 zł do nabycia w MCK
„Sokół”.

31 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)
r NOWY SĄCZ, 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;

2 LISTOPADA (ŚRODA)
r NOWY SĄCZ, X godz.16– 18, sala

edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ,

ROZDAJEMY BILETY
DO KINA:
Specjalnie dla naszych
Czytelników mamy
podwójne zaproszenie do
kina na film: „Weselna
Polka”. Aby zdobyć bilet,
należy pojawić się w naszej
redakcji i poprawnie
odpowiedzieć na pytanie.
Proszę podać tytuł filmu
w którym debiutowała
Katarzyna Maciąg?
warsztaty architektoniczne dla
młodzieży;

OSTATNIE DNI WYSTAW
r Już tylko do końca tygodnia

można oglądać w Muzeum Nikifora w Krynicy–Zdroju wystawę
„Świat łemkowskich ikon III” będącą prezentacją prac wykonanych przez uczestników pierwszych i drugich Warsztatów
Ikonopisów w Nowicy.
r Dobiega również końca wystawa „Mieszkańcy Galicji”, złożona ze zdjęć archiwalnych, która przedstawia mieszkańców
galicyjskich wsi i miasteczek podczas codziennych zajęć, uroczystości i obrzędów. Prezentowane
fotografie m.in. Walerego Eliasza–
Radzikowskiego, Awita Szuberta,
Edwarda Janusza, Wojciecha Migacza, Leopolda Węgrzynowicza,
Eugeniusza Frankowskiego pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli
w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum
Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeum w Przeworsku, Muzeów
Okręgowych w Rzeszowie i w Nowym Sączu. Wystawę mogą Państwo oglądać w Miasteczku Galicyjskim do 31 października.

– 30 października g. 14:15; TRZEJ
MUSZKIETEROWIE 3D, Francja/USA/Wielka Brytania/Niemcy ,akcja, przygodowy, romans,
28 – 31 października oraz 2 – 3 listopada g. 16:30 i 18:45; SANKTUARIUM – premiera 3D, Włochy/
Kanada, horror, 28 – 31 października oraz 2 – 3 listopada g. 21; NOC
REKINÓW 3D, USA, horror, thriller, 31 października g. 22:45; PRZEPIS NA MIŁOŚĆ, Belgia/Francja,
komedia romantyczna, 28 – 29 i 31
października oraz 2 – 3 listopada
g. 15 i 18, 30 października g. 13:30
i 20:50; BABY SĄ JAKIEŚ INNE, Polska, czarna komedia, 28 – 29 i 31
października oraz 2 – 3 listopada g. 16:30 i 19:30, 30 października g. 16:50; ELITA ZABÓJCÓW, Australia/USA , akcja, thriller, 28 – 29
i 31 października oraz 2 – 3 listopada g. 21:10, 30 października g.
20:45; HECA W ZOO, USA, familijny, 28 i 31 października oraz 2 – 3 listopada g. 14:45, 29 października g.
12:30 i 14:45, 30 października g. 11;
JOHNNY ENGLISH: REAKTYWACJA, Wielka Brytania, komedia, 28
– 29 i 31 października oraz 2 – 3 listopada g. 16:40, 30 października g.
15; SKÓRA, W KTÓREJ ŻYJĘ, Hiszpania, dramat, 28 – 31 października oraz 2 – 3 listopada g. 18:30;
W IMIENIU DIABŁA, Polska, dramat, 28 – 29 i 31 października oraz 2
– 3 listopada g. 20:45, 30 października g. 13; SEKRET SASZY – sala
studyjna, Niemcy, komediodramat,
28 – 29 października oraz 2 – 3 listopada g. 20:50, 30 października

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowym Sączu w dniach 10 – 14.10.2011 r. pojawiło się miasteczko komunikacyjne.
Miejski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, wychodząc naprzeciw inicjatywie dyrekcji i rodziców, udostępnił miasteczko na tydzień. Wszyscy uczniowie
mogli odbyć naukę bezpiecznego poruszania się po drogach. Maluchy uczyły
się głównie prawidłowych zasad ruchu dla pieszych. Ich koledzy mogli poćwiczyć zasady poruszania się rowerem po drogach. Zajęcia praktyczne przybliżyły
dzieciom przepisy ruchu drogowego, uatrakcyjniły wspólną naukę i dały możliwość
zweryfikowania zdobytej wcześniej wiedzy. Do wspólnej zabawy zostały zaproszone również dzieci z pobliskich przedszkoli.

g. 17, 31 października g. 17 i 20:50;
WESELNA POLKA – sala studyjna, Niemcy/Polska, komedia, 28
– 31 października oraz 2 listopada g.
15:15, 19, 3 listopada g.19;

WARTO OBEJRZEĆ
r WESELNA POLKA
X Frieder Schulz jako frontman

zespołu „Heide Hurricane” żył

szalonym rock’n’rollowym życiem. Kres tej sielance pełnej młodzieńczego buntu położyła praca na...polskiej prowincji. W trzy
lata wyluzowany typ zmienił się
w prowincjusza, dbającego o domek, garaż i karierę. Kiedy przygotowuje wesele ze swoją narzeczoną Gosią, niespodziewanie
zjawiają się kumple ze starych,
dobrych lat, usłanych muzyką
i artystycznym szaleństwem.

REPERTUAR KINA
SOKÓŁ
28 PAŹDZIERNIKA – 3 LISTOPADA 2011
1920 BITWA WARSZAWSKA 3D,
Polska, historyczny, 28 i 31 października oraz 2 – 3 listopada g. 14:15, 29 – 30 października
g. 12; 1920 BITWA WARSZAWSKA 2D, Polska, historyczny, 29

Już w najbliższy wtorek, 29 października w Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowym Sączu koncert rapera Arkadio. Hasło przewodnie koncertu „Czas zacząć czynić Boże dzieła”.
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Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in

Sądeczanka z brytyjskim
paszportem

„Tomera” wraca do życia
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– Nasz cel to gra w ćwierćfinale. Jasne, że każda z nas chciałaby zakończyć igrzyska z medalem na szyi, ale
musimy myśleć realistycznie. Przecież w Londynie wystąpi dwanaście
najlepszych drużyn z całego globu,
a Wielka Brytanie jest bardzo daleko w światowym rankingu. Tutaj
piłka ręczna to nowość dla wszystkich – mówi Dorota Basta w rozmowie z handball.pl
Sądeczanka jest byłą zawodniczką MKS Beskid, gdzie grała na pozycji
rozgrywającej. Sześć lat temu wyjechała do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy. Początkowo nie miała
okazji do gry w piłkę ręczną. Później
jako wolontariuszka trenowała jedną
z męskich drużyn klubowych, a któregoś dnia wybrała się na trening zespołu kobiecego. Dzisiaj, z perspektywy czasu, mówi, że: „Ponowny
powrót do grania, to była moja najlepsza decyzja”.
Teraz znalazła się w gronie 22 zawodniczek, które walczą o powołanie do wąskiej kadry na IO. Miejsc
jest tylko 14, więc konkurencja duża.
Na zgrupowaniu rodowitych Brytyjek jest tylko sześć. Reszta to „import” z Europy kontynentalnej – są
tam Holenderki, Norweżki, Niemka, Szwajcarka i Polka.
Dorota Basta czeka już na wydanie brytyjskiego paszportu. Nie może

jeszcze grać w oficjalnych sparingach
w barwach Wielkiej Brytanii, ale trenuje z kadrą. Zadebiutować może
już 23 listopada w turnieju London
Handball Cup. Zagra tam też reprezentacja Polski, więc istnieje taka
możliwość, że będzie musiała stanąć naprzeciwko biało–czerwonych.
Sukces sportowy sądeczanki cieszy, ale szkoda, że nie jest on związany z polską ligą i z polską kadrą
narodową. Straciliśmy wielki talent sportowy, chociaż gra w klubie
z kraju nad Wisłą nie jest wykluczona.
– Chciałabym wrócić na jakiś
czas do ojczyzny. Stęskniłam się za
Nowym Sączem. Może zdecyduję się
wreszcie na rozpoczęcie studiów
i będę kontynuowała grę na parkiecie. To na razie taki mój cichy plan.
Przyznam bowiem, że nie zdecydowałam jeszcze do końca, co zrobię za
rok – mówi Dorota Basta.
Źródło: handball.pl

Tomasz G. w latach 90. ub. wieku
był odnoszącym spore sukcesy bokserem i kick–bokserem. Jego kariera sportowa załamała się, gdy stanął na czele zorganizowanej grupy
przestępczej znanej jako „Firma”.
Gang sprowadzał narkotyki z Norwegii i rozprowadzał je na terenie
Sądecczyzny. Niechlubną chwałę przyniosły „Tomerowcom” także pobicia i zastraszenia osób nie
spłacających wobec nich swoich
długów oraz demolki sklepów i restauracji, których właściciele niegodzili się na „ochronę” i „opiekę”
ludzi Tomasza G.
Na początku stycznia 2010 r.
„Tomera” został skazany na sześć
i pół roku pozbawienia wolności
i trafił do Zakładu Karnego w Tarnowie. Tam też odnalazł go dr Zbigniew Łagosz, który znany jest
w Nowym Sączu jako sędzia bokserski, i włączył go do programu
badawczego „Margines Społeczny
Poznania 2010–2012” ze swoim indywidualnym tematem „Sport jako
środek inkluzji społecznej dla ludzi
z marginesu społecznego Poznania
w latach 2010–2012”.
– Włączyłem Tomka do swojego tematu, mimo że nie pochodzi on z Poznania. Jednak tam kilka lat boksował i był związany
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Tomasz G., znany jako „Tomera”
były szef sądeckiej zorganizowanej grupy przestępczej odsiadujący 6,5–letni wyrok, wrócił na ring
i zaczął chodzić do szkoły. Dr Zbigniew Łagosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego włączył go do specjalnego programu badawczego
dotyczącego resocjalizacji ludzi
z marginesu społecznego.

Szczypiornistka, Dorota Basta z Nowego Sącza dostała powołanie na obóz
treningowy reprezentacji Wielkiej Brytanii przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi. Jest jedyną Polką,
która ma szansę zagrać o medal w tej
dyscyplinie, bo nasza reprezentacja nie
wywalczyła awansu.

z tamtejszą grupą promotorską
– tłumaczy dr Łagosz.
„Tomera” wznowił więc w zakładzie karnym treningi i zaczął
chodzić do szkoły. Dlatego przeniesiono go do Zakładu Karnego w Wołowie, który jest jednocześnie placówką dydaktyczną.
– W chwili obecnej Tomek ma średnią ocen 4,5
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i 100–procentową frekwencję
– cieszy się dr Zbigniew Łagosz.
– Zamierza skończyć szkołę zawodową, a później kontynuować
naukę w liceum.
Teraz duet boksera i doktora
ubiega się o możliwość regularnych
treningów Tomasza G. na świetlicy
w wołowskim więzieniu.
(TASS)
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OPRAWIAMY
OBRAZY:
olejne, akwarele, hafty,
grafiki, dyplomy, papirusy,
plakaty, fotografie, lustra

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:
farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia,
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)
tel: 018-444-13-23
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

SMS
Do Sejmu… z wycieczką
Od lat wszelkie głosowania odbywają się wedle zasady, iż przedwyborczy popęd do onegoż aktu przebiega w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do tego, jaki następuje, gdy „gorączka niedzielnej nocy” już opadnie. A konkretnie to idzie o całą tę wiecowo
– plakatową makulaturę, która tonami zalega klatki schodowe,
skrzynki na listy, słupy ogłoszeniowe, latarnie i każdy wolny kawałek muru, stanowiąc przy okazji dowód na sumienne przestrzeganie przedwyborczej ciszy. Najbardziej opornie, czemu skądinąd
nie należy się dziwić, akcja powyborczego sprzątania świata idzie
przegranym. Nie ma w nich za grosz tak niedawnego jeszcze entuzjazmu ani krzty radości z honorowej, jak mniemamy, przegranej. Mało tego. Trudno ich w ogóle wypatrzyć na ulicy, a już nie daj
Bóg się do–telefonować. Najwięcej podobizn z przeznaczeniem do
recyklingu pozostawił po sobie kandydat ludowego „PeSeLa” Bronisław Dutka. Niektóre z nich zdobiły najwyższe w okolicy drzewa
i bodaj najłatwiej byłoby je ściągnąć drużynie drwali. Z kolei krakowski kandydat do Senatu Jacek Soska urządził pod Wawelem
próbkę juhaskiego redyku, czyli popasu owiec na błoniach. Wprawdzie na baranim wierzchu na Wiejską nie dotarł, to po zwierzątkach posprzątać musi. Zapowiedział nawet, że teren obsieje jakimś
spec gatunkiem koniczyny, a gdyby się nie przyjęła, to nieczystości zarzuci koniczyną „PeSeL–ową” wypiętą wprost z garniturowej klapy. Nie wiemy, co na takie dictum rzekliby partyjni koledzy.
Na pocieszenie, prócz piłkarskiego „nic się nie stało”, podpowiadamy obydwu panom, że zawsze jeszcze mogą wejść do Sejmu…
Z wycieczką.
(JARO)
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Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

A

SPRZEDAM
Ostatni murowany garaż
w kompleksie garaży przy
ul. Batalionów Chłopskich
(za piekarnią Harnaś)
tel. 18 441 57 60

NAJLEPSZE MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ
„Dobry Tygodnik Sądecki”
Zadzwoń:
18 544 64 40, 18 544 64 41
albo napisz:
i.legutko@dts24.pl
Ogłoszenia drobne za 5 zł!

SMS
Nic na krechę
Ostatnie wieści ze „stolycy” studzą niestety rozbudzone apetyty na rychłe powstanie drogi nazywanej już
Węgierską bis. Tak jest zwykle
w podobnych sytuacjach, gdy
co bardziej niecierpliwi biorą marzenia za rzeczywistość,
a przysłowiową kreskę na mapie za faktycznie istniejącą
drogę. Tymczasem na polach,
którymi owa „bis” miałaby
się ciągnąć, małorolni rolnicy z Biegonic, niczym w Reymontowskich „Chłopach”, ze
spokojem zakończyli jesienne wykopki, poczynili niezbędne podorywki, rozrzucili
nawóz, a „na ścierniskach pozapalały się ogniska”. I pewnie
będzie tak jeszcze przez kilka
następnych sezonów, bo doświadczenie z budowy obwodnicy Starego Sącza wraz z mostem na Dunajcu każe uzbroić
się w cierpliwość nawet na 7
– 9 lat, zaś alternatywny odwód dla Węgierskiej to bardzo
zbliżone przedsięwzięcie. Póki
co za projekt wzięli się planiści, geodeci, prawnicy oraz
inne inżyniery. I dobrze. Z drugiej strony nie ma się czemu
dziwić, że ci w Warszawce nie
chcą dać na samą kreskę 80
milionów. Bo kto dziś w ogóle
daje na krechę? Takie czasy.
(JARO)

Marta Mordarska

