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SĄDECZANIN PRZEZ ROK NĘKAŁ MINISTRA,
A OSZUŚCI CZUJĄ SIĘ BEZKARNI
Sądecki przedsiębiorca Kazimierz Janowski od blisko roku bombarduje petycjami ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Pisma wysyłane
z Nowego Sącza w sprawie problemów małych i średnich przedsiębiorstw,
chyba wreszcie przyniosły skutek. Premier obiecał w ekspresowym tempie zająć się problemem odprowadzania podatku VAT tylko od zapłaconych faktur. Na zdjęciu z córką Kingą, kandydatką PO w niedawnych
Czytaj L str. 3
wyborach do Sejmu.
R

E

K

L

A

M

A

Specjalny dodatek

O   

Buduj
i urządzaj

Ñ

 ¸
Ă×


×Ï×

L str. 7-11

tel. kom. 510 753 908,
Bilsko 227, àososina Dolna
R

E

K

L

A

M

A

INTERMARCHE W NOWEJ ODSŁONIE

PIECZYWO CHRUPIĊCE, ģWIEįE, PROSTO Z PIECA
Specjalne zamówienia pod numerem tel. 18 449 52 60

Dołącz do nas na facebooku - kliknij „Lubię To!” szukaj nas pod hasłem „Intermarche Nowy Sącz”

C.H. EUROPA II. Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1, godz. otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E

Cudoki z Rytra
Znany kabareciarz, twórca „Ballady o marynarzach z Titanica”, która w latach 80. XX w.
stała się hymnem opozycjonistów z „Solidarności”, tym razem swoje literackie zamiłowanie zawarł w niewielkim tomie
wierszy. Andrzej Górszczyk poświęcił je prawie w całości miejscowości, w której od lat mieszka – Rytru. „Przystanek Rytro
– Stacja Sącz” to kwintesencja
jego humoru. Baczny obserwator, z zaciętością satyryka w rymowanej formie opowiada o wydarzeniach, miejscach i ludziach,
którzy dla najmniejszej sądeckiej gminy urastają do rangi bohaterów. Obok księdza Woźniaka, Stefana Pawlika, występują
również trzej bracia. O ile najmłodszym mieszkańcom Sądecczyzny pewnie nic dwa pierwsze
nazwiska nie mówią, tak „ryterskich cudoków”, a przynajmniej
jednego z nich – Wojtusia – zna
prawie każdy. „Można napisać

P R Z E C Z Y TA N E

Podróżnik dyrektorem Centrum Kultury
Nowym dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu został Wojciech Knapik. Uchwałą radnych przejął stanowisko na cztery lata po Monice Zagórowskiej. Knapik współpracował z CKiS. Tu
organizuje swój własny Festiwal Miłośników Podróży i Przygody „Bonawentura”. Pasją geografa z wykształcenia są bowiem podróże. Prezesował też Fundacji
Rozwoju Ziem Górskich w Starym Sączu i działa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”. Dał się też poznać jako
autor lub współautor wielu opracowań i ekspertyz z zakresu rozwoju lokalnego na zlecenie kilku samorządów w południowo–wschodniej Polsce. (K)

N A S TA R E J F OTO G R A F I I

FOT. ZE ZBIORÓW TOMASZA KOSECKIEGO

Tygodnik „Wprost” ogłosił listę
laureatów nagrody Innowatora
2012. W kategorii „przemysł”
statuetkę otrzymał sądecki
Newag, producent pojazdów
szynowych.
„Ich produkty są nowe,
przełomowe i bezkonkurencyjne. Dzięki nim nie boją się
walczyć na zagranicznych rynkach ani stawać do rynkowej
rywalizacji z silniejszymi kapitałowo przeciwnikami” – pisze
„Wprost” o laureatach swojego
rankingu, w którym z 500 firm
wyróżniono 21.
Prezes Newagu Zbigniew
Konieczek powiedział dla
„Wprost” po ceremonii rozdania nagród m.in.:
– W ciągu ostatnich kilku lat wprowadziliśmy na rynek całkowicie nowe, nowoczesne rozwiązania techniczne
zabudowane w zmodernizowanych lokomotywach (…)
W ciągu ostatniego roku wyprodukowaliśmy pierwszy innowacyjny tramwaj z bardzo
szerokim polem widzenia motorniczego (…) Dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
takie innowacje mają kluczowe znaczenie. Dzięki nim oferujemy klientom produkty
o zwiększonej funkcjonalności, bardziej oszczędne, charakteryzujące się większą dostępnością oraz gotowością do
pracy (…)

PERSONALIA

23 października 1937 r. w Tęgoborzy doszło do głośnego w tamtych czasach
wypadku lotniczego. Przy silnym wietrze w trakcie wykonywania lotów
żaglowych, na wysokości ok. 100 m nad szczytem góry zderzyły się dwa
szybowce. Pilot Rudolf Kullman, który prawdopodobnie spowodował
wypadek, w wyniku zderzenia został wyrzucony z szybowca i po upadku na
ziemię poniósł śmierć na miejscu. Drugi z pilotów, Piotr Czartołomny, spadł
razem z szybowcami, doznając ciężkich obrażeń.

tomik wierszy o Warszawie lub
Krakowie, można stworzyć antologię wierszy różnych autorów
o jednym mieście… Majstersztyk
Andrzeja Górszczyka polega na
tym, że inteligentnie i dowcipnie
złożył cały tomik, choć nie miał
zamiaru robić swojemu Rytru reklamy turystycznej” – napisał we
wstępie tomiku Jerzy Gwiżdż,
wiceprezydent Nowego Sącza.
(POE)

K A R T K A Z K A L E N DA R Z A
18 PA Ź D Z I E R N I K A
1 9 3 3 – decyzją ministra spraw
wewnętrznych, Krynica została podniesiona do rangi miasta.
W tym samym dniu prawa miejskie utraciły: Tylicz, Krościenko
i Bobowa.
1980 – ukazał się pierwszy numer tygodnika „Dunajec”, organu
nowosądeckiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Jego założycielem i redaktorem naczelnym był
Adam Ogorzałek. Pismo ukazywało się do 25 marca 1990 r.
20 PA Ź D Z I E R N I K A
1620 – król Zygmunt III Waza
nakazuje sądeczanom obracanie
zysków ze sprzedaży przemycanych i zaaresztowanych towarów na naprawę murów i baszt
miejskich.
21 PA Ź D Z I E R N I K A
1997 – Andrzej Chronowski został wybrany na wicemarszałka
Senatu RP IV kadencji.

22 PA Ź D Z I E R N I K A
1 464 – król Kazimierz Jagiellończyk zakazuje kupcom używania
drogi na Węgry przez Krosno oraz
Sanok i omijania Nowego Sącza.
23 PA Ź D Z I E R N I K A
1 997 – na jeziorze Klimkówka k.
Gorlic rozpoczęła się trzydniowa sesja zdjęciowa filmu Jerzego
Hoffmana „Ogniem i mieczem”.
Statystów–wioślarzy towarzyszących Skrzetuskiemu w podróży po Dnieprze zagrali ratownicy
WOPR z Nowego Sącza, którzy za
każdy dzień zdjęciowy i obcięcie
włosów otrzymali po 100 zł.
2 0 0 2 – zmarł ks. prof. Bolesław Kumor, najwybitniejszy
w Polsce znawca historii Kościoła. Wykładowca m.in. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
oraz Akademii Teologii Katolickiej w Krakowie. Autor ponad
30 książek w tym obowiązującego kościelnego podziału administracyjnego. Ur. w 1925 r. w Szymanowicach k. Niskowej.
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Ważny temat
SMS
Tusk sobie,
Bartusiowa sobie
Ubiegłotygodniowe, tzw. drugie
expose premiera Donalda Tuska zostało prześwietlone i skomentowane
na wylot przez ogólnopolskie media,
więc co tu jeszcze dodawać? Ano
wnikliwi obserwatorzy nawet z kamienia coś wycisną. Otóż na internetowym portalu gazeta.pl niedługo
po wystąpieniu premiera pojawiła się m.in. galeria zdjęć z sejmowej sali podczas expose. Bohaterem
jednej z fotografii był rzecznik klubu PiS Adam Hofman, który podczas
przemówienia szefa rządu bawił się
swoim wypasionym telefonem. Trochę przypadkiem obiektyw uchwycił siedzącą za Hofmanem gorlicką
posłankę PiS Barbarę Bartuś, która – podobnie jak jej partyjny kolega
– używa telefonu podczas wystąpienia premiera mówiącego o najbliższej przyszłości państwa! Bartuś,
najspokojniej w świecie rozmawia
przez telefon w czasie, kiedy cały
kraj jest skupiony na planach rządu,
mogących swymi skutkami dotknąć
nas wszystkich. Choć główna uwaga
opinii publicznej skupiła się na esemesującym Hofmanie, to niedługo
po piątkowych obradach Sejmu pojawiły się głosy komentujące zachowanie pani poseł. Elektorat usprawiedliwiał jej telefoniczną rozmowę
m.in. pilną potrzebą skontaktowania
się z domem, by przekazać komunikat wagi państwowej: „Expose się
przeciąga. Będę w domu w sobotę.
Wytrzepcie dywany, obierzcie ziemniaki na obiad, kupcie mleko”.
(KCH)
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Sądeczanin przez rok nękał ministra, a oszuści czują się bezkarni
Sądecki przedsiębiorca Kazimierz Janowski od blisko roku bombarduje petycjami ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Pisma wysyłane z Nowego
Sącza w sprawie problemów małych i średnich przedsiębiorstw, chyba wreszcie przyniosły skutek. Premier
obiecał w ekspresowym tempie zająć
się problemem odprowadzania podatku VAT tylko od zapłaconych faktur.
Problem nabrzmiewa od lat. Kazimierz Janowski uważa, że jest głównym powodem zatorów płatniczych
polskich firm, wynikającym z niekorzystnych dla wykonawcy zlecenia przepisów ustawy o podatku
VAT. Monity wysyłał uparcie również do Ministerstwa Finansów, Senatu, prezydenta RP i premiera. Janowski, właściciel firmy „Dźwig”
w Nowym Sączu, wraz z córką Kingą, która ubiegała się o miejsce w Sejmie w ostatnich wyborach z listy PO,
nie chcą poddać się w walce z nieuczciwymi kontrahentami, których
broni prawo.
„Przepisy ustawy o podatku VAT
i rachunkowości określające memoriałową zasadę rozliczania kosztów uzyskania przychodów są powodem tworzenia się wszystkich
problemów z rozliczeniami pomiędzy kontrahentami. Pozwolenie na
odliczanie przez nabywcę towaru,
usługi niezapłaconego podatku VAT
i na włączenie w koszty działalności
gospodarczej niezapłaconych faktur jest głównym powodem zatorów
płatniczych i upadku tysięcy przedsiębiorstw. Nabywca towaru, usługi, otrzymując fakturę przelewową
z określonym terminem płatności powinien mieć świadomość, że
jest to umowa i za niedotrzymanie

O zatorach płatniczych, sposobach
radzenia sobie z nimi, przyczynach
kłopotów polskich firm – dyskutowało w miniony czwartek blisko 40 sądeckich przedsiębiorców
podczas konferencji „Uwolnij swoje pieniądze, uwięzione w niezapłaconych fakturach”. Konferencję wspólnie zorganizowali: Bank
Ochrony Środowiska, Sądecka Izba
Gospodarcza oraz „Dobry Tygodnik
Sądecki”. O tym, że temat jest bardzo ważnych dla przedsiębiorców
najlepiej świadczy fakt, iż dyskusja,
która miała trwać godzinę, przedłużyła się niemal dwukrotnie.

warunków umowy będzie ponosił konsekwencje. Najlepszą karą
za niezapłacenie faktury w terminie, korzystną zarówno dla poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw, jak również dla budżetu
państwa, byłoby ograniczenie możliwości odliczenia podatku VAT. Podatku VAT zapłaconego po terminie
płatności, określonym w umowie
lub na fakturze, nie można by było

nigdy odliczyć w całości. Po nieterminowym zapłaceniu, jednak nie
dłużej niż pół roku od terminu ich
płatności określonego w umowie lub
fakturze, można by zaliczyć go tylko
do kosztów uzyskania przychodów.
Po przekroczeniu terminu płatności pół roku odliczenie podatku VAT
przez nabywcę byłoby niemożliwe,
natomiast odzyskanie zapłaconego
podatku VAT przez sprzedawcę po
okresie pół roku od terminu płatności byłoby nadal możliwe” – z taką
propozycją zmian wyszli w swojej
petycji Janowscy. Od listopada prowadzą w tej sprawie korespondencję z przedstawicielami rządu. 20
lipca br. otrzymali od Dariusza Rosatiego, przewodniczącego Komisji
Finansów Publicznych, odpowiedź,
że „[…] w ciągu najbliższych miesięcy Komisja podejmować będzie
działania mające na celu nowelizację
systemu podatkowego. […] Zawarte
w Państwa petycji propozycje zostaną wówczas wykorzystane w rzeczonych pracach Komisji”.
– Zrobił się szum medialny. I dobrze. W końcu zaczęto rozmawiać
o problemach małych i średnich

przedsiębiorstw. Nie może przecież
być tak, że oszuści czują się bezkarnie, a nawet są chronieni. Wierzyciel
ponosi koszty windykacji, a często
jest tak, że po otrzymaniu sądowego nakazu egzekucji – a takie sprawy ciągną się czasem miesiącami,
a nawet latami – okazuje się, że firma ogłosiła upadłość i nie ma z czego ani jak egzekwować. Później widzimy, że jej właściciel założył już
inną firmę, która działa i ma się dobrze – wyjaśnia proceder nieuczciwych kontrahentów Kinga Janowska.
Jej ociec mógłby godzinami przytaczać przykłady przedsiębiorstw,
które zalegają z płatnościami dla jego
firmy. – Jeden z kontrahentów powiedział mi wprost. Będę płacił,
komu się mi spodoba – opowiada
Kazimierz Janowski.
Najlepszym jednak przykładem
nieudolności systemu podatkowego
jest sytuacja tysięcy wykorzystanych
i oszukanych przedsiębiorców zaangażowanych w przygotowanie kraju
do Euro 2012.
– Wicepremier Waldemar Pawlak zaproponował możliwość przejścia mniejszym przedsiębiorcom
z tzw. metody memoriałowej rozliczenia podatku VAT na kasową, ale
moim zdaniem to w naszym przypadku niczego nie zmienia. Metoda
ta nie zmusza kontrahentów do regulowania należności w terminie.
Zatory płatnicze nadal pozostaną.
W doniesieniach prasowych czytam, że premier Tusk, do dwóch tygodni ma przedstawić jeszcze propozycje, w jaki sposób można by
karać firmy, które zalegają innym
przedsiębiorcom z płatnościami.
Czekam z niecierpliwością – mówi
Janowski.
(PEK)

A
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Wyższe kwaliﬁkacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
zaprasza na szkolenia
mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz
Kursy aktualizujące kwaliﬁkacje kierowców:
1. kwaliﬁkacja wstępna kat. D
2. kwaliﬁkacja wstępna przyśpieszona kat. D
3. szkolenie okresowe kat. D
Kursy dla nabycia nowych kwaliﬁkacji:
kurs kwaliﬁkacyjny dla diagnostów
podstawowy i specjalistyczny
Szkolenia prowadzone są również na
terenie powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i suskiego. Dla
mieszkańców tych powiatów organizowane są także szkolenia: kwaliﬁkacja
wstępna kat. C, kwaliﬁkacja wstępna
przyspieszona kat. C, szkolenie okresowe kat. C, przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych (ADR), kurs kwaliﬁkacyjny dla instruktorów nauki jazdy.

Udział w szkoleniach
jest doﬁnansowany
w ponad 90%
ze środków
Unii Europejskiej.

Regulamin rekrutacji, wykaz dokumentów
i formularz dostępne są na stronie
http://wyzszekwaliﬁkacje.mord.pl lub
w Biurze Projektu. Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
ul. 29 Listopada 10, pokój 204
(w godzinach pracy Biura).
Kontakt: tel: 0 18 449 08 80 w. 50,
fax: 0 18 4449 08 81
mail: projekt@mord.pl

Szczególnie zapraszamy do udziału w szkoleniach kobiety
oraz osoby powyżej 50. roku życia.
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPRAWDŹ SWÓJ
STAN ZDROWIA!
Specjalista irydolog na podstawie tęczówki (kolorowej części
oka) oceni stan Twojego zdrowia
i wskaże narząd, gdzie toczy się
proces chorobowy. Metoda pozwala wykryć początek rozwoju
choroby, jeszcze przed nastąpieniem objawów. Specjalista
irydolog ukończyła Uniwersytet
Medyczny w Odessie i ma długoletni staż pracy w specjalności
irydologia, pediatria, pulmonologia i ﬁzjatria. Stosuje tylko naturalne metody i ziołolecznictwo,
skuteczne w chorobach nerek,
układu oddechowego, zaburzenia krążenia, nerwicy, bezsenności, schorzeniach kręgosłupa.
DIAGNOZA IRYDOLOGICZNA
22 października 2012,
ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz
Rejestracja pod nr
tel. 502-123-539.
Diagnoza irydologiczna 80 zł.
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Styl życia

18–letnia Wiola Marcinkiewicz z Krynicy–Zdroju wystąpiła w ubiegłym roku w programie
„Must Be The Music”. Najpierw
zaśpiewała piosenkę „Brzydcy” z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej, a w półfinale wykonała
„Płonącą stodołę” Czesława Niemena. Do finału jednak nie przeszła. Za to prasę bulwarową obiegły jej zdjęcia z odsłoniętą piersią,
która wysunęła się z jej sukienki
w czasie żywiołowego śpiewania. Czy ten występ zmienił coś
w jej życiu?
– Dzięki programowi zdobyłam popularność – twierdzi Wiola.
– Zdecydowanie ruszyło z koncertami, teraz mam przynajmniej
jeden w tygodniu. Stałam się też
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Matura ważniejsza od bitwy
O kolejnym występie w talent–show myśli też Sylwia Zelek
z podlimanowskiej Żmiącej. Wiosną 2011 r. wzięła udział w programie „Bitwa na głosy” w drużynie braci Golców. Ich drużyna
odpadła, a Sylwia nie miała okazji zaprezentować się w solówce.
– Udział w programie nie
wpłynął jakoś diametralnie na
moje życie, jednak dzięki niemu
zyskałam więcej pewności siebie i uwierzyłam we własne siły
– przyznaje. – W tym programie
nauczyłam się pracy zespołowej, bo tak naprawdę pracowaliśmy na konto całej grupy. Zobaczyłam również, jak wygląda

Mirosław Witkowski

Kilka minut w telewizji
szybko minie
Krzysztof Golonka, 22–latek
z Tęgoborza, od lat zajmuje się
żonglersko–akrobatyczną sztuką
Freestyle Footbal. Przed trzema
laty w programie „Mam talent”
dotarł do półfinału, w głosowaniu sms–owym zajął drugie miejsce, miał tylko o 3 procent głosów mniej niż zwycięzca odcinka.
Czy udział w programie zmienił
jego życie?
– Zmienił diametralnie. Dzięki temu programowi to, co robię, zaczęto traktować nie jak

Krzysztof Golonka

karskich mistrzostw. Co zatem
sądzi o programach talent–show?
– Warto spróbować, ale trzeba mieć do tego dystans. To tylko jakiś punkt w życiu i karierze. Trzeba też mieć przy tym
jakiś pomysł na siebie, bo kilka minut w telewizji szybko minie. Może przez kilka miesięcy
ludzie będą o występie pamiętać, ale później sztuka polega na
umiejętności wykorzystania tej
chwilowej popularności.

Nauka, pokora i praca
Podobne zdanie ma Mirosław
Witkowski z Nowego Sącza, który
przed rokiem brał udział w programie „The Voice of Poland”,
odpadając tuż przed finałem.
– Dla mnie program „The
Voice of Poland” był szansą
sprawdzenia się, czy mój talent
i charyzma sceniczna zostaną
zauważone wśród grupy 5 tysięcy śpiewających osób. Udało się
i dostałem się do ścisłej grupy
pracującej z Kayah – opowiada.

Muzyka jest jego pasją i zawodem. Jest absolwentem wydziału
wokalno–aktorskiego Akademii
Muzycznej w Łodzi i studiów podyplomowych na amerykańskiej
uczelni muzycznej Indiana University Jacobs School of Music, do
tego laureatem wielu nagród. Czy
zatem udział w programie pomógł
mu w muzycznej karierze?
– „The Voice of Poland” pozwolił mi uwierzyć, że mam siłę
i potencjał, by robić rzeczy ważne dla innych i mieć z tego satysfakcję. Program daje szybką
rozpoznawalność, ale nic poza
tym. Dlatego zanim tam poszedłem, miałem już plan. Odnalazłem się w roli muzyka, managera i pomysłodawcy projektów
artystycznych, na które jest
zapotrzebowanie.
Mirosław Witkowski prowadzi własną Agencję Artystyczną,
która w tamtym roku wygrała
konkurs „Mój sposób na biznes”
– kapituła doceniła pomysł
i przyszłościową wizję. Agencja
ma na koncie 15 dużych projektów i 40 koncertów. Autorskim
dzieckiem muzyka jest spektakl
prewencyjny „Zanim będzie za
późno”, łączący profilaktykę uzależnień ze sztuką. Program „The
Voice of Poland” zapewnił mu
zatem przynajmniej chwilową
popularność, ale nie był „bajką
o Kopciuszku” gwarantującą błyskotliwą karierę celebryty.
– Te programy wmawiają młodym amatorom, że wystarczy
przyjść, a one zrobią z nich gwiazdy. To iluzja. Obecnie każdy śpiewa, każdy nagrywa płyty i każdy
chce być gwiazdą. Jednak nauka,
pokora i praca to dopiero klucz do
sukcesu – stwierdza.

Wiele nowych kontaktów
i znajomości
Z jego opinią pewnie zgodziłaby
się Marta Florek, która wystąpiła
w tej samej edycji programu „The

FOT. PIOTR BRODZIŃSKI, Z ARCH. MARTY FLOREK

Wiola Marcinkiewicz

rozpoznawalna – rozdaję autografy, udzielam wywiadów, mam
swój fanklub. Wpadka z odsłoniętą piersią wprawdzie nie należała
do przyjemnych, na początku to
przeżywałam, ale teraz się z tego
śmieję. Nauczyłam się, że trzeba mieć dużą odporność, mocną psychikę, bo popularność ma
dwie strony.
Po programie Wiola Marcinkiewicz skompletowała zespół
i nagrała singiel „Czas na zmiany”. Próbowała też swoich sił,
choć bez efektu, w programach
„X–Factor” i „Szansa na sukces”.
Czy weźmie jeszcze udział w telewizyjnym talent–show?
– Tak. Nawet dostałam już
propozycję od producenta, ale
tym razem wystąpię z zespołem.
Już trwają próby. Biorę też lekcje śpiewu. Chcę być bardzo dobrze przygotowana – zapowiada.

jakieś popisowe kopanie piłki,
ale jak formę sztuki. Otworzyły się nowe drogi. Program był
świetną okazją do zaprezentowania się i promocji. Mam teraz
5–10 występów w ciągu mies iąca – opowiada.
W 2011 r. został mistrzem
świata „The Best Freestyle Football Show”, jego umiejętności
były wykorzystywane przy promocji imprez sportowych na całym świecie. Występował m.in.
w Holandii, Niemczech, Włoszech
i Egipcie. W czasie Euro 2012 pokazał się na stadionach i w strefach kibica wszystkich miast pił-

FOT. Z ARCH. MIROSŁAWA WITKOWSKIEGO

FOT. Z ARCH. WIOLI MARCINKIEWICZ

Z odsłoniętą piersią

Sylwia Zelek z braćmi Golec

telewizja od tej drugiej strony.
Oprócz ciężkiej pracy, wiążącej się z kilkugodzinnymi próbami choreograficzny i wokalnymi,
było też dużo zabawy. Poznałam
wiele fantastycznych osób. Naszymi nauczycielami byli bracia Golcowie – bardzo serdeczni, ciepli ludzie, którzy dzielili
się cennymi wskazówkami na
przyszłość.
Po programie Sylwia była zapraszana na koncerty charytatywne i imprezy plenerowe głównie w powiecie limanowskim.
Obecnie studiuje edukację muzyczną w zakresie sztuki muzycznej w Kielcach. W tym roku
zdobyła nagrodę Grand Prix XIV
edycji festiwalu „Scena dla Ciebie” w Kielcach.
Czy zatem weźmie jeszcze
udział w talent–show?
– Oczywiście że tak. Tylko na
pewno poświęciłabym się jeszcze bardziej programowi, bo
niestety kiedy była „Bitwa na
głosy”, miałam na głowie maturę i ona była najważniejszą
sprawą. W przyszłym roku planuję spróbować sił w programach typu „X–Factor”, „Must
By The Music”, aby pokazać się
indywidualnie.

FOT. Z ARCH. KRZYSZTOFA GOLONKI

Z czym kojarzą się programy typu
„Must Be The Music”, „The Voice of Poland”, „Mam talent”,
„Bitwa na głosy”? Zwykle z baśnią o Kopciuszku, który dostaje
przepustkę do sławy i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, czyli za sprawą opinii jurorów i głosów widzów, może stać
się gwiazdą. Jaka jednak jest rzeczywistość? Co naprawdę daje
udział w programach talent–
show? Czy zmieniają one życie
uczestników? O tym i innych zakulisowych sprawach rozmawiamy z pochodzącymi z naszego
regionu uczestnikami tych programów. Sprawdzamy też, co od
czasu telewizyjnych występów
wydarzyło się w ich życiu.

FOT. MARIUSZ MAJEWSKI, ART. NUVE, Z ARCH. SYLWII ZELEK

Oniemieć, zdębieć, osłupieć, zbaranieć i

Marta Florek

A

SZAMBA
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MAREKCENTRUM@poczta.onet.pl

LIDER W UBEZPIECZENIACH

Biuro Pośrednictwa Nieruchomości

FORTUNA
Kancelaria Ubezpieczeń Marek Sekuła

Stary Sącz, Rynek 21, tel. 18/547 60 88
www.ubezpieczenia.sacz.pl
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Akcja

Voice of Poland”. Nie był to bynajmniej debiut sceniczny czy telewizyjny wokalistki z Limanowej.
Wcześniej z powodzeniem brała udział w „Szansie na sukces”,
a w czerwcu 2011 r. wystąpiła na
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w czasie koncertu
poświęconego Ewie Demarczyk.
W programie TVP2 odpadła w pojedynkach, bo jak stwierdziła Kayah, Marta zaprezentowała pełen
profesjonalizm i w tym programie nie mogłaby się bardziej rozwinąć. Czy udział w show zmienił
coś w życiu Marty?
– Nie sądzę, żeby ten program
miał jakieś spektakularne znaczenie dla mojego rozwoju. To był
tylko jeden z przystanków. Oczywiście po programie zostało mi
wiele nowych kontaktów i znajomości. Na pewno zdobyłam nowe
doświadczenie, wiele osób dowiedziało się o mnie, znacznie
wzrosła ilość osób odwiedzających moją stronę internetową.
Po emisji programu starałam się
skoncentrować na swoim rozwoju, wykorzystując przysłowiowe
„pięć minut”, ale tak naprawdę
robię to, co robiłam wcześniej,
tyle że więcej osób mnie kojarzy.
Marta w ubiegłym roku ukończyła wokalistykę jazzową na
Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie występuje w musicalach w Teatrze Rozrywki
w Chorzowie i Teatrze Muzycznym w Gliwicach. 1 października
zaśpiewała z Polską Orkiestrą Radiową w koncercie „Od Kapera do
Kilara – polska muzyka w filmie”.

Oniemieć, zdębieć, osłupieć,
zbaranieć i na końcu zgłupieć
Bez emocji do swojego udziału
w programie talent–show podchodzi Zygmunt Pyzik z Gorlic.
Ten człowiek–orkiestra, który
w towarzystwie szmacianej lalki
Filipa gra równocześnie na harmonijce, gitarze i zestawie perkusyjnym, w czasie castingu do
programu „Mam talent” oczarował jurorów, a publiczność zgotowała mu owacje na stojąco. Jednak do półfinału nie awansował.
– Otrzymałem informację, że
zachodzi potrzeba wystąpienia
Filipa i mojego w IV edycji „Mam
talent”. Byłem zdezorientowany,
gdyż zielonego pojęcia nie miałem o tym programie. Uznałem to
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FOT. BOGDAN DĘBSKI

na końcu zgłupieć!

Łukasz Jemioła
jednak za rozkaz odgórny – opowiada Facebookowy Zygmunt Pyzik. – W miarę upływu czasu poczułem się postawiony w bardzo
niezręcznej sytuacji. Jakiś tam
łachmyta z ulicy znalazł się między prawdziwie wielkimi postaciami, autorytetami, artystami
i gwiazdami. Pozostało mi tylko oniemieć, zdębieć, osłupieć,
zbaranieć i na końcu zgłupieć!
Za jakiś czas słyszę, że jestem
gwiazdą, no ale chyba ciemną…
Niektórzy pytają, czy będzie ciąg
dalszy. A ja im odpowiadam, jak
przyjdzie rozkaz, może następnym razem.

Ja do tego nie pasuję
Duży dystans do programów
talent–show ma też Łukasz Jemioła, 27–latek z Limanowej. Absolwenta politologii z dziennikarstwem na UMCS w Lublinie
oraz studenta edukacji muzycznej można było zobaczyć w programie „X–Factor” w kwietniu
tego roku. Po wykonaniu piosenki Boba Dylana zakwalifikował
się do kolejnego etapu programu, jednak od razu swoją postawą pokazywał, że nie jest zainteresowany robieniem show.
W następnym odcinku występował w grupie, która wykonywała utwór Seweryna Krajewskiego „Uciekaj moje serce”. Po tym
etapie odpadł.
– Poszedłem do programu, bo
zostałem zaproszony przez organizatorów. Przyznaję, że nie
byłem zainteresowany przechodzeniem do kolejnych etapów.
Nie odpowiadały mi telewizyjne realia, w których liczy się

show, a nie poziom artystyczny.
Ja do tego zwyczajnie nie pasuję
– opowiada. – Owszem pojawiły się później kolejne propozycje
udziału w takich programach,
ale nie byłem nimi zainteresowany. To byłoby bezsensowne
i sprzeczne ze mną samym.
Obecnie Łukasz kompletuje
materiał na nową płytą, nie będzie to projekt medialny, ale na
pewno rozwijający krok dla młodego piosenkarza. W jaki sposób
udział w programie pomaga mu
w muzycznej karierze?
– W żaden – przyznaje szczerze. – Owszem to było ciekawe
doświadczenie i owszem zdarzyło
się, że ktoś mnie rozpoznał na stacji benzynowej, ale generalnie nie
chwalę się tym występem w towarzystwie. Uważam, że cenniejsze jest robienie swoich rzeczy nie
w oparciu o show, ale o rzetelną
pracę. Można się rozwijać małymi krokami, odpowiednio wyważając niezbędną rozpoznawalność
ze skrupulatną pracą.

To nie baśń
Na castingi do programów talent–show nieustannie przybywają tłumy. Skąd ta popularność?
– Młodzi widzą w tym dla siebie szansę na szybką karierę,
spełnienie swoistego american
dream. Nasza kultura zbudowana jest na takim właśnie micie
sukcesu, szybkiego i trochę niespodziewanego. Kopciuszek staje się księżniczką. Społeczeństwo
potrzebuje takiego widowiska,
telewizja to wie i z tego korzysta – wyjaśnia na łamach portalu
NaTemat.pl socjolog prof. Zdzisław Krasnodębski.
A jednak, jak pokazują przykłady osób z naszego regionu,
myli się ten, kto twierdzi, że występ w telewizji zapewni wstęp do
grona celebrytów i nagle spełnią
się marzenia np. o wydaniu płyty.
Co zatem daje udział w programach talent–show? Z pewnością
jest ciekawym doświadczeniem,
zapewnia chwilową popularność, którą można umiejętnie
wykorzystać. Jak zauważają nasi
rozmówcy, jeśli ma się pomysł
na siebie, udział w talent–show
może pomóc promocyjnie, ale
podstawą sukcesu i tak pozostaje
ciężka praca.
JOLANTA BUGAJSKA

Zumba dla niesłyszącego Maciusia
Na tej imprezie warto być! Strongman tańczący zumbę – tego jeszcze nie widzieliście. A wszystko by
mały Maciuś mógł usłyszeć świat.
Maciuś Pieniążek z Krynicy–Zdroju ma półtora roku, jest ujmującym,
uśmiechniętym, bardzo energicznym dzieckiem. Jak to małe dziecko – wszędzie go pełno. Jednak
chłopczyka nie można ostrzegawczo zawołać czy napomnieć. Malec
nie reaguje. Od urodzenia cierpi na
obustronną głuchotę.
– Maciuś jest przecudny i niesamowity, a ponieważ nie słyszy,
więc świat bada także intensywnie pozostałymi zmysłami – dotykiem, węchem czy smakiem.
Porozumiewamy się z nim gestami, mimiką – opowiada ciocia
chłopczyka Beata Sopata.
Dla Maciusia jest jednak szansa. Aby śliczny chłopczyk ze zdjęcia obok mógł w przyszłości w miarę normalnie funkcjonować, musi
mieć wszczepione implanty.
Pierwsza operacja planowana jest
jeszcze na październik. Jeden implant jest refundowany z NFZ. Drugi rodzice muszą pokryć z własnych
środków, a jest to koszt rzędu 80
tys. zł. Do tego dochodzą dojazdy do podwarszawskiego specjalistycznego szpitala w Kajetanach,
a przede wszystkim rehabilitacja
– maluszek po wszczepieniu implantu będzie się musiał uczyć słuchać i mówić. Tymczasem rodzice
Maciusia nie pracują, pozostając na
utrzymaniu swoich rodzin.
Aby pomóc małemu Maciusiowi, Tomasz Studniarz, prezes fundacji Małopolskie Serce, we współpracy ze Studiem Ruchu Fitness
z Krynicy organizują akcję charytatywną „Tańczymy Zumbę”.
Impreza odbędzie się w piątek 26
października o godz. 18. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2

w Krynicy–Zdroju. Wstęp na dwugodzinną zabawę ruchową, gwarantującą spalenie mnóstwa kalorii, kosztuje 10 zł. Dochód w całości
zasili konto Maciusia. W czasie imprezy specjalnie dla chłopczyka
będzie zumbował… mistrz Polski
Strongman 2012 Tomasz Kowal. Będzie też niespodzianka – ktoś równie znany zdejmie krawat i także
zatańczy zumbę. Imprezę poprowadzą Dominik i Monika Jazic.
– Chcemy poprzez dobrą zabawę, jaką jest zumba pomóc Maciusiowi, a przy tym propagować
aktywny tryb życia w Krynicy
i pokazać, że zumba i fitness to fajny sposób na czynny relaks. Mamy
nadzieje, że ludzie dopiszą, będzie
fajna zabawa i miła atmosfera.
Wiemy, że teraz taniec jest modny, więc idźmy za ciosem i pomagajmy też z duchem mody – apeluje Tomasz Studniarz.
Kto nie może swoją obecnością
wesprzeć akcji, może pomóc Maciusiowi dokonując wpłaty na jego
konto.
(JOMB)
FUNDACJA DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01–685 Warszawa
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Z dopiskiem: 18359 Pieniążek Maciej
Jakub – darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia

Serduszko Karolka bije na nowo
Karolek Talaska z podlimanowskiej
Starej Wsi, o którym pisaliśmy w 33 nr
DTS („Serce bije w rytmie 26 dni”) jest
już po operacji serduszka. Jego rodzice
donoszą z Monachium, że operacja
była bardzo ciężka i skomplikowana,
ale Karolek oddycha już samodzielnie, jego stan jest stabilny, a profesor
Edward Malec jest zadowolony z efektu
operacji. Rodzice dziękują wszystkim,
także czytelnikom „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”, którzy sprawili, że ich
synek otrzymał drugie życie. (JOMB)
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NAJWYŻSZE CENY HURTOWE-DETALICZNE
SKUP ZUŻYTEJ ELEKTRONIKI, SKUP SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

POSIADAMY WŁASNY TRANSPORT
MEGA-ZŁOM Nawojowa, koło Nowego Sącza,
telefon: 602 710 448

CHWILÓWKA

DAIGLOB FINANCE
· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
· emeryci, renciści - bez ograniczenia
wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

668 930 302

NIEPUBLICZNE PR ZEDSZKOLE
Akademia Przedszkolaka „MAGIA” w Nowym Sączu
ul. Urocza 27, tel. 606 645 985, www.przedszkolemagia.pl
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Sprawy i ludzie

Pięć postaci na murze

S Z T U K A U L I C Z N A . Projekt „Chodź,
pomaluj mi życie” wchodzi w decydującą fazę. Pod koniec października na
murach Nowego Sącza pojawią się kolejne graffiti. W projekcie pomysłu Bruno Vastmansa, do którego zaproszono
malarza street artu Morsa, czyli Mariusza Brodowskiego i uczniów z sądeckich szkół chodzi o to, żeby przybliżyć historyczne postacie zasłużone dla
miasta. Młodzież sama wybiera, czyje
podobizny znajdą się na murach.
Wielki mural na Alejach Wolności
z Wojciechem Tokarczykiem i Nikiforem, który Mors stworzył przy okazji
Festiwalu Karpaty Offer zna już każdy.
Nie mniejszy powstanie na kamienicy przy Alejach Batorego. Kto się tam
znajdzie? Na razie to tajemnica.
Akcja „Chodź, pomaluj mi życie”
ruszyła 9 października i realizowana
jest przez Fundację TOP. Uczestniczy
w niej 30 osób, podzielonych na trzy
grupy: humanistów, grafików komputerowych i plastyków (street art).
Trzecia grupa pod okiem Mariusza

N A WO K A N D Z I E . W atmosferze
skandalu zakończyły się ubiegłoroczne obchody święta górniczego popularnej barbórki w Kopalni Surowców
Skalnych w Klęczanach.
Kiedy zarząd spółki ogłosił już w listopadzie, że święta nie będzie, pracownicy kopalni na wniosek kierownictw związków zawodowych
sami przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i zorganizowali sobie święto.
Zgodnie z tradycją najpierw modlili się w kościele, a następnie bawili
w świetlicy zakładowej. Uroczystości nie zaszczycili swoją obecnością
przedstawiciele zarządu spółki.
W styczniu tego roku Jan Basta szef NSZZ „Solidarność” złożył
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Brodowskiego zajmie się wykonaniem graffiti. Przed nimi ostatnie
spotkanie i dopracowanie projektów
oraz wybór pięciu postaci.

R O Z M OWA z MARIUSZEM
„MORSEM” BRODOWSKIM
(maluje mury od 13 lat)
pionierem sądeckiego
street artu.
– Rozmawialiśmy pięć lat temu. Jak
przez ten czas zmieniło się postrzeganie tego, co robisz?
– Odbiór społeczny jest zupełnie
inny, w Nowym Sączu i w całej Polsce. Zachodzą pozytywne zmiany.
Ale i mój sposób postrzegania tematu się zmienił. Zaczynam rozumieć
różnicę między graffiti, a street artem. Decydują o niej niuanse.
– Da się to wyjaśnić w jednym zdaniu?
– Najogólniej rzecz ujmując grafitti to coś w rodzaju ulicznej gry,
zabawy. Natomiast street art to
malarstwo ocierające się o sztukę,

a czasami sztuka. Granice są płynne.
Czasami graffiti też może być sztuką.
– Na jakim etapie jest projekt ?
– Jeśli chodzi o moją grupę, która zajmie się wykonawstwem, to
już jesteśmy po warsztatach. Teraz
uczniowie mają czas na zastanowienie się, kogo wybrać. Propozycje już
są, pomysły się krystalizują, ale nie
chcę zdradzać, kogo ostatecznie wybierzemy. To ma być niespodzianka.
– Ma powstać pięć większych i mniejszych dzieł. Gdzie będzie to najokazalsze?
– Planujemy je przy al. Batorego w bardzo eksponowanym miejscu. Mamy zgodę Urzędu Miasta
i mieszkańców kamienicy. Czekamy tylko na opinię konserwatora.
Mamy nadzieje, że będzie pozytywna. Oprócz tego wybraliśmy parę
innych lokalizacji, na mniejszych
powierzchniach. Tam w różnych
technikach (szablon, odręcznie)
swoje pomysły przeleją na ścianę
uczestnicy projektu. W największy mural będę zaangażowany ja.
RAFAŁKAMIEŃSKI

Spór zakończony w kajaku
S P R AW Y I L U D Z I E . Dziś
(18 października) przypada Międzynarodowy
Dzień Mediacji. O skuteczności tej metody łagodzenia sporów
rozmawiamy z Piotrem Brzukałą, mediatorem z Sądeckiego Centrum Mediacji.
– Jak powszechnie wiadomo, polskie
sądy są przeładowane procesami, które
potrafią ciągnąć się latami. Czy mediacja jest rzeczywiście skutecznym sposobem, aby uniknąć wieloletnich rozpraw
i ogromnych kosztów sądowych?
– Mediacja jest alternatywą czy
uzupełnieniem dla postępowania sądowego. Zamiast iść na wojnę, można na spokojnie znaleźć rozwiązanie
konfliktu i kompromis. Najwięcej
prowadzimy spraw rodzinnych. Najczęściej uczestniczy w niej dwóch
mediatorów. Jedno spotkanie trwa
około godziny. Średnio potrzeba od
trzech spotkań wzwyż. Niestety, nie
we wszystkich przypadkach mediacja jest możliwa. Jeśli w grę wchodzi
uzależnienie, trudno ją prowadzić. Co
istotne – jeśli skonfliktowane strony
dojdą do porozumienia, a sprawa jest
już wniesiona do sądu, mają szansę
na zwrot dużej części kosztów postępowania. Większość spraw, które prowadzimy, dotyczy wniesionych pozwów rozwodowych, opieki
nad dziećmi czy sporów o majątek.
– Ta metoda się sprawdza?
– Nie mogę ujawniać szczegółów
mediacji. Podam więc przykład sporu pomiędzy siostrą i bratem z Podhala, ale dość oględnie. Konflikt
trwał w sądzie prawie osiem lat. Rodzeństwo mieszka w tym samym

Sąd zdecyduje o nagrodzie
w Sądzie Rejonowym pozew przeciwko Kopalni Surowców Skalnych,
domagając się wypłaty nagrody
z okazji Dnia Górnika. Domagał się
jej w imieniu ponad 90 pracowników. Sąd przychylił się po części do
jego żądań, nakazując kopalni wypłacenie nagrody w wysokości 40
procent podstawy naliczenia nagrody, czyli ponad 1509 zł.
Z majowym werdyktem sądu
nie zgodził się zarząd kierowany
przez prezesa Zbigniewa Zasowskiego i złożył apelację. Za kilka dni
Sąd Pracy podejmie decyzję, czy

górnicy otrzymają w końcu barbórkową nagrodę.
– Gdyby kopalnia w ubiegłym
roku nie miała zysku, to pewnie
pogodzilibyśmy się z brakiem nagrody, jak to bywało w minionych
latach już kilkakrotnie, ale tak nie
było, więc pieniądze nam się należą nawet okrojone do 40 procent wysokości wyliczonej nagrody – mówi Jan Basta.
Od chwili zawarcia w 1998 r.
zakładowego układu zbiorowego
w kopalni nagroda z okazji Dnia
Górnika była wypłacona co roku,

za wyjątkiem 2000 r. oraz lat 2001
i 2002 gdy wypłacono ją w 50 procentach wysokości. O wypłacenie
nagrody i jej wysokości decydował
zarząd spółki. Jednakże w 2011r.
KSS wygospodarowała zysk brutto w wysokości blisko 232 tys. zł.
Gdyby jednak zarząd w ub. roku
zdecydował się na wypłatę nagrody barbórkowej wszystkim pracownikom w pełnym wymiarze,
spółka musiałaby wydać na ten
cel około 500 tys. zł. W tej sytuacji zarząd zdecydował, że nagrody nie będzie wcale. Zresztą zapis

domu, tylko na różnych
kondygnacjach. Sprawa zakończyła się po
trzech sesjach mediacyjnych. Strony się
przeprosiły i – jak mi
wiadomo – żyją w zgodzie. Z konfliktów małżeńskich, mogę podać
przykład, kiedy jedna strona powiedziała kilka słów za dużo,
a druga wniosła pozew rozwodowy.
Tylko – jak się okazało – tak naprawdę nie chciała rozwodu, ale w dobitny sposób zaakcentować problem.
Po mediacjach wrócili do siebie,
wychowują trójkę dzieci. W innym małżeństwie problem dotyczył domniemanej zdrady. Mediacja
trwała pół roku. Happy endem była
wspólna wyprawy na kajaki, w której również uczestniczyłem.
– A co o skuteczności mediacji mówią
statystyki?
– W tamtym roku prowadziliśmy 90 spraw. Ich skuteczność to
70 procent. W tym roku mamy zakończonych 25 spraw, 6 jest w toku.
Skuteczność – 65 procent. Zainteresowanie sądeczan mediacjami jest
spore, ale nie wszystkich na nie stać.
Jedno spotkanie kosztuje 60 zł od
osoby. Udało się nam dla sądeczan
zdobyć dofinansowanie z Urzędu
Miasta w wysokości 40 zł. Być może
i inne gminy znajdą środki w swoim
budżecie na ten cel.
Rozmawiała MONIKA CHROBAK

Dziś w Sądzie Okręgowym w Nowy
Sączu przy ul. Pijarskiej (pok. 008)
w godz. 10–15 pełnione będą
dyżury mediatorów.

w zakładowym układzie zbiorowym mówi, że pracownikom spółki
może być przyznana nagroda z okazji Dnia Górnika w ramach posiadanych środków. Zarząd uznał, że nie
ma pieniędzy na nagrody, pracownicy byli odmiennego zdania. Skoro
jest zysk, to powinna być nagroda
nawet w okrojonej skali. Nie dogadały się władze kopalni z pracownikami i musiał to rozstrzygnąć sąd.
Zresztą nie tylko nagród z okazji Dnia Górnika może nie być, tak
jak nie będą wypłacone tzw. jubilatki. Zarząd spółki pod koniec czerwca wypowiedział bowiem dotychczasowy układ zbiorowy i wprowadził
ostre cięcia finansowe obniżające
koszty produkcji w kopalni. (YES)

A

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwaliﬁkacja
wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.
W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców,
operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań
zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego.
ZAPRASZAMY!

Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
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Sztandarowa ikona designu w Nowym Sączu
R O Z M OWA z RENATĄ KALARUS, sądecką projektantką, właścicielką firmy METAFORMA w Krakowie
– Powracasz do Nowego Sącza. Może
nie osobiście, ale zdecydowałaś ulokować w rodzinnym mieście filię swojej firmy METAFORMA. Studio znajduje się po
sąsiedzku z firmą IKER, która dała Ci możliwość rozwoju jako projektanta mebli.
Uczeń przerósł już mistrza?
– No jasne, jeszcze kilka metrów
i będzie przejęcie. A tak poważnie,
ta lokalizacja to wybór mojego brata
Tomka, który tę placówkę prowadzi.
Z firmą IKER nie mam po latach dobrych relacji, jak zresztą wielu związanych z nią później projektantów, ale
niezależenie od tego uważam, że wyjątkowy dorobek tej firmy to nie do
przecenienia wkład w historię polskiego wzornictwa. Wracając do lokalizacji, jest w tym coś, że światowy
poziom mebli IKER zawsze najmniej
doceniany był właśnie w Nowym Sączu, skąd firma pochodzi. Nie wiem,
co to oznacza. Inny gust i potrzeby
mieszkańców tego miasta? Nieumiejętność cieszenia się i chwalenia osiągnięciami swojego regionu?
– No właśnie, jesteś nie tylko projektantką, ale i handlowcem, więc pewnie zadałaś sobie pytanie, czy ulokowanie takiej
firmy w Nowym Sączu to na pewno dobre
posunięcie biznesowe?
– Uruchomienie placówki w Nowym Sączu kusiło nas od dobrych
paru lat, ale jakoś spalało na panewce. Kiedy mój brat Tomek, po paru
latach pracy w naszej firmie w Krakowie zdecydował się na założenie
rodziny w Nowym Sączu, nie było się
już specjalnie nad czym zastanawiać.
Na otwarciu naszego nowosądeckiego studia spotkałam sporo ciekawych
osób i chłonnych wiedzy, a kluczem
do dialogu, jest – jak sądzę – rozumienie obu stron, czym w istocie jest
dobre wzornictwo. Dlaczego niektóre rozwiązania są lepsze, właściwsze
od innych. Bo to nie tylko kwestia estetyki, ani też sprawa dotycząca jedynie samych przedmiotów. Nowy
Sącz też warto byłoby w moim odczuciu na nowo zaprojektować, tak
żeby klarowne było to, co dokładnie może i powinno oferować swoim mieszkańcom. Co przyjezdnym,
co młodym, co starym, itd. Miasto
i usługi są jak produkt, jeśli spełniają swoją funkcję, są uczynne i ładne,
to stają się dobre, bezpieczne, ważne i szanowane. Chciałabym, żeby
taki był właśnie Nowy Sącz. Poczynając od placów zabaw, skończywszy na kaplicy cmentarnej.
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Renata Kalarus z bratem Tomaszem przy fotelach RM58
– Naturę handlowca wyssałaś pewnie z mlekiem matki. Ona też próbowała
kształtować gusta sądeczan. Jej sklep na
Jagiellońskiej Cotton Club wyróżniał się na
tle innych, ale – co z nam z jej opowieści
– zaściankowość mieszkańców sprawiała, że ta edukacja szła opornie. Pozwól, że
przytoczę jedną z historii–anegdot: – Pobożni sądeczanie poskarżyli się jednemu
proboszczowi, że właścicielka sklepu obraża ich uczucia religijne, bo na wystawie zaaranżowanej z okazji Dnia Kobiet
pojawił się tekst piosenki… „Babę zesłał
Bóg”. Na jakie reakcje sądeczan Ty jesteś
przygotowana?
– [Śmiech] Nie pamiętam tej akurat sytuacji, ale pamiętam jedno – wystawy w prowadzonym przez mamę
sklepie często zmieniały się i były
zwykle dość wyjątkowe, a jedna skarga wobec nieustających dowodów
atencji dla tych działań, to nic. Nie
mam większych obaw. Wiem, że to,
co oferujemy, jest dobre. Wszelkie
ewentualne nieporozumienia wynikają najczęściej z niezrozumienia. Skądś ludzie muszą mieć ten
tzw. background. Trzeba rozmawiać,
dyskutować, argumentować, dawać
przykład. Świetną edukacyjną pracę
– jeśli chodzi o projektowanie i design – której efekty widać w praktyce, wykonują od lat ogólnopolskie
media. Zastanawia mnie fakt, że z paroma wyjątkami, nowosądeckie media już nie. Prezentacja historycznego
wdrożenia fotela RM58 Romana Modzelewskiego nie wydała się niczym
istotnym. Zatkało nas, gdy jedna pani
– nie powiem, z jakiej znamienitej
tutejszej redakcji – zapytała wprost:
„Dlaczego niby mieliby o tym napisać?” Tym fotelem, jego wdrożeniem

do produkcji w Europie interesował
się kiedyś sam Le Corbusier, a Victoria&Albert Museum całkiem niedawno w Londynie wybrało go jako
sztandarową ikonę designu zza żelaznej kurtyny, by potem włączyć go do
swojej stałej kolekcji! Gdyby ta pani,
jak na rasowego dziennikarza przystało, choć trochę zainteresowała się
dwa tygodnie temu naszą prezentacją,
może już wiedziałaby czemu.
– Warto też dodać, że Studio METAFORMA będzie jednym z nielicznych miejsc
w Polsce, gdzie można nabyć ten fotel…
– To prawda. Fotele RM58 i inne
kolejno wdrażane przez powstałą z tej
okazji firmę Vzór będą w Krakowie
w sprzedaży tylko u nas. To ważne dla
nas wyróżnienie. Od samego początku METAFORMA nie tylko sprzedaje, ale także bardzo aktywnie, niczym
mała instytucja kulturalna, promuje polski design, bez dotacji i bazując
tylko na własnych siłach. Tu widzę
przyczynę takiego wyróżnienia. Dwa
razy do roku organizujemy w naszej
wielkiej industrialnej hali dawnej fabryki telefonów całkiem spore wystawy, jak choćby współorganizowane z NOTI: Premiery 2008, NOTI
COLORS by Designers Guild czy Architekci Mebla. W tym roku, 16 listopada planujemy otworzyć wystawę
Aleksandry Gacy. To polska projektantka tkanin, która mieszka i pracuje w Holandii. Pokażemy jej wyjątkowe prace, w tym słynne już Slumbery
produkowane przez belgijską firmę
Casalis. Chciałabym, jeśli to organizacyjnie okaże się możliwe, żeby wystawa choć w części trafiła także do
Nowego Sącza.
– Co jeszcze w ofercie?

NOTI, COMFORTY, ZIETA... obok
tego najlepszego polskiego wzornictwa, głównie mebli, bo w tym, my
Polacy, jesteśmy najlepsi, eksponujemy i sprzedajemy również meble,
oświetlenie, dywany itp. wielu renomowanych firm zagranicznych.
Rok temu dołączyliśmy do prestiżowego grona dealerów marki Tom Dixon, ludzie z naszej branży wiedzą,
jakie to szczególne osiągnięcie. Drugą naszą biznesową nogą jest studio
DEKO DECO. Sklep, w który zgromadziliśmy i z sukcesem sprzedajemy najlepsze na świecie tkaniny, tapety, dywany i wszelkie inne artykuły
wykończenia wnętrz. Proszę wybaczyć, że tak się chwalę, ale wiem, że
mamy tak dobrą i pełną selekcję, że
nasze DEKO DECO mogłoby spokojnie bez wstydu działać nawet i w centrum Paryża. Wiele z tych najbardziej
sprawdzonych wzorników tkanin czy
tapet jest też do dyspozycji projektantów i klientów na półkach w naszym
studio w Nowym Sączu.
– Polski design powoli wychodzi z cienia.
Na ile masz świadomość, że spory w tym
Twój udział? Liczne nagrody, w tym Oscarowe w tej dziedzinie wyróżnienie Red Dot
Design Award.
Tak, mam świadomość, że biorę czynny i zauważalny udział w tej
przemianie. W takie czasy akurat
się wstrzeliłam. Jestem też pewnie
jedną z bardziej aktywnych medialnie projektantek. To się rozkręciło
w IKERZE, któremu jako samozwańczy marketingowiec i człowiek od
PR zaczęłam wiele lata temu budować właściwie od zera obecny designerski wizerunek. Czerwona sofa
KIWI, pierwsza zaprojektowana przeze mnie, za sprawą zdobytej nagrody
w konkursie Rzecz Doskonała 2000
gościła w większości ogólnopolskich
gazet i miesięczników. To była super
promocja produkującej go firmy, polskiego wzornictwa, no i... mojej osoby. Niepewna sukcesu zgłosiłam KIWI
na ten, po raz pierwszy, organizowany konkurs w totalnej tajemnicy
przed wszystkimi w firmie, nie miałam pojęcia wtedy, jak dużo w efekcie
tego wygram... Poza tym pierwszym
projektem, w którym koncentrowałam się ściśle na logice kształtowania,
projektując inne, biorę już poważnie
pod uwagę uwarunkowania rynkowe.
Ponieważ nie mam dostępu do badań,
bazuję na intuicji i wiedzy, którą od lat
zdobywam od swoich klientów jako

handlowiec. Robię, ile mogę... i więcej. Moim najbardziej pełnowymiarowym sukcesem uważam, że jest krzesło Comma produkowane przez firmę
NOTI, które przyniosło mi wspomnianą prestiżową nagrodę Red Dot
Award 2009. Rewelacyjnie się sprzedaje, a przy tym jest dość bezkompromisowe, odważne w formie, co
zwykle nie idzie w parze z rynkowym
sukcesem. Takich realizacji życzy sobie chyba każdy projektant. Choć też
i różne bywają pierwotne założenia.
Przykładowo sofa Bibik Loft, odważna
i innowacyjna do bólu. Wdrażana była
z myślą o tym, by przede wszystkim
stać się lokomotywą marketingową
dla funkcjonującej na rynku dopiero
od roku firmy. I tak się stało. Zdobyła przyznawane przez ELLE Decoration godło Pro Deco 2006. Jest także
pierwszym moim meblem, który właśnie, bo miesiąc temu, trafił na łamy
prestiżowej angielskiej edycji ELLE
Decoration.
Handlowiec i jednocześnie projektant (czy
na odwrót – jak wolisz). Te profesje jednak się wykluczają. Udaje Ci się połączyć
je tak, by wilk i owca, Ty i klient (czy klient
i Ty – jak wolisz) pozostali syci i cali?
– Z jednej strony na tym korzystam, z drugiej cierpię. Zabawne jest
to, że w związku z tym handlowaniem
zdarzyło mi się przynieść do wdrożenia do fabryki projekt wraz z paroma
zaliczkowanymi na niego zamówieniami od klientów. Tak wdrożyłam
choćby sofy Meltemi – pozdrawiam
przy tej okazji współautora tego sukcesu Tadeusza Kowalczyka z Krakowa.
Funkcjonowanie w obu rolach budowało różne zabawne, czasem kłopotliwe sytuacje. Zdarzało się, że do sklepu
wchodził klient, taki co to lubi kręcić nosem. Podchodził do moich mebli i mówił, że to brzydkie i bez sensu.
Na początku – jako wrażliwy twórca
– nieco cierpiałam, nie bardzo wiedząc jak się zachować. No i brałam to
do siebie. Z czasem wpadłam na to,
żeby zapytać takiego sceptycznego
i niechętnego temu, co widzi, osobnika, czemu tak myśli. Informując przy
tym, że bardzo mnie ciekawi ta opinia,
bo jestem tego mebla projektantką!
Role się odwracały, ten sam klient od
razu pochylał się nad moim meblem
i szybko okazywało się, że właściwie
to jednak bardzo mu się podoba i to
z wielu bardzo konkretnych wymienionych kolejno powodów.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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CENTRUM OGRODZEŃ

Sprzedam w Nowym Sączu mieszkanie 49m2,
dwupokojowe, I piętro, po remoncie - ul.Hubala, garaż murowany (wygodny parking).
Tel. 501 446 605, 504 163 743
N. Sącz. Mieszkania do wynajęcia
w dobrej cenie, 2-3 pokojowe. Tel: 881475475.
PARTNER Nieruchomości
Domy w zabudowie szeregowej na Wólkach.
Tel: 881475475. PARTNER Nieruchomości
Biuro dla twojej firmy 100zł/ miesięcznie.
Tel: 881475475. PARTNER Nieruchomości
Mieszkania w stanie deweloperskim
od 3200zł/m2. Tel: 881475475. PARTNER Nieruchomości
Dom wolnostojący do wynajęcia. Tel: 881475475.
PARTNER Nieruchomości
Tanie mieszkanie do wynajęcia w Nowym Sączu.
Zadźwoń Tel: 530525520. PARTNER Nieruchomości
N. Sącz, Broniewskiego, I piętro, 27m2, wysoki
standard, Tel. 790414114
N. Sącz, działka budowlana
74.000zł. Tel: 184444600. PARTNER Nieruchomości
Chełmiec, Dom wolnostojący. 275.000 zł.
Tel: 881475475. PARTNER Nieruchomości

tel./fax 18 547 54 54,
kom. 601 72 7777

• DORADZTWO • DOSTAWA • MONTAŻ •
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karpaty”
33-300 Nowy Sącz,
ul. Węgierska 147
e-mail: centrum.ogrodzen@op.pl
www.ogrodzenia-karpaty.pl

www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

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

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem
materiałów szeroko rozumianych jako
chemia budowlana oraz systemów
ociepleń budynków.

Pełen

asortyment

wysokiej

jakości

produktów, fachowe i pewne doradztwo
oraz odpowiedzialność czynią z firmy
Greinplast
partnera,

niezawodnego
tworzącego

i

solidną

pewnego
markę

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

800 415 999
Godziny pracy infolinii w dni powszednie od 7:00 do 15:00.
Koszt połączenia bezpłatny.
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Buduj i urządzaj

Bezpieczne ogrodzenie - czyli co zrobić,
by złodziej został za kratami
Ogrodzenie to jeden z najważniejszych elementów posesji. Wbrew powszechnej opinii nie jest ono wyłącznie wizytówką. To jak ogrodzony
jest nasz dom (i to nie tylko od frontu) widzą wszyscy. Również osoby
niepowołane. Warto więc zadbać, by
było ono w jak najlepszej formie.
Poza funkcją ozdobną, ogrodzenie
powinno przede wszystkim chronić. Jest ono pierwszą i zarazem
najważniejszą barierą, jaka oddziela nas i naszych bliskich od ewentualnego niebezpieczeństwa. Dlatego
też warto raz na jakiś czas zainteresować się stanem naszego parkanu.

Zabezpiecz swój dom
siatki, jest stabilne i trwałe a jednocześnie niedrogie.
System ogrodzeń kratowych
jest modułowy. Oznacza to, że
kształt parkanu można dopasować do każdej działki, bez względu
na ukształtowanie terenu. - Ogrodzenia kratowe są rozwiązaniem
kompleksowym. W skład systemu wchodzą wszystkie niezbędne
elementy do jego montażu - mówi
Grzegorz Mruk, Menadżer Produktu z firmy WIŚNIOWSKI. - Jednocześnie, płot taki jest zdecydowanie bardziej wytrzymały niż zwykła
siatka - dodaje.

Zabezpieczenie terenu przed
niepożądanymi gośćmi to nie lada
wyzwanie. Na szczęście, dostępnych jest wiele możliwości. Do najczęściej wykorzystywanych należą: siatka z drutu, płot drewniany,
ogrodzenie metalowe, mur oraz
ogrodzenie z paneli kratowych.
Ostatnimi czasy, coraz większą popularnością cieszą się ogrodzenie kratowe. I nie bez przyczyny. Łączą one w sobie zalety siatki i
ogrodzenia metalowego, czyli lekkość, szybkość montażu oraz wysoką wytrzymałość. Przykładem
takiego rozwiązania są panele kratowe VEGA B firmy Wiśniowski.
Każdy panel zgrzewany jest ze stalowych prętów. Łączy się je ze sobą
pionowo i poziomo. Mocowane są
na tyle gęsto, że nie da się po nich
wspiąć. Dzięki specjalnym przegięciom struktura zachowuje sztywność bez konieczności montowania
dodatkowych elementów. Ogrodzenie takie, w przeciwieństwie do

Solidne na długo
Największym wrogiem każdego metalowego parkanu jest rdza.
Niezabezpieczony metal, wystawiony na działanie nieprzyjaznych
warunków atmosferycznych, takich jak deszcz czy śnieg szybko
straci swoją wytrzymałość. Przerdzewiałe fragmenty siatki można

bez problemu pokonać przy pomocy odpowiednich narzędzi - dzięki technice cynkowania ogniowego oraz proszkowemu malowaniu
ogrodzenie kratowe jest doskonale zabezpieczone przed korozją
– mówi G. Mruk, potencjalny intruz
nie znajdzie w nim słabego punktu.
Malowanie to także prosty sposób, by udekorować działkę. Panelom można nadać każdy z kolorów znajdujący się w palecie RAL
- bez problemu dopasujemy barwę
paneli do koloru dachu lub kostki przed budynkiem – komentuje
Grzegorz Mruk.
Ogrodzenie działki to inwestycja, która ma służyć przez wiele lat.
Należy wybrać takie, którego nie
będzie trzeba remontować co sezon. - Panele kratowe gwarantują przede wszystkim spokojny
sen – mówi Mruk. Potencjalny intruz, który spostrzeże dobrej jakości
ogrodzenie, pomyśli dwa razy, nim
spróbuje się przez nie przedostać.

Bramy

i ogrodzenia

www.wisniowski.pl
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promocja urodzinowa na 5 lat marketu

zrób zakupy za minimum 50zł i weź udział w losowaniu nagród*

budujesz dom

Z

remontujesz mieszkanie

wypoczywasz
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NAMI ZREALIZ erty tysiące nowych produktó

remontujesz łazienkę
Dom-Ogród-Mieszkanie Market

urządzasz ogród

wprowadziliśmy

do of

wymieniasz drzwi
Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C Gorlice, ul. Kościuszki 30
tel: 18 444 14 04 w. 53
tel/fax: 18 354 04 25

malujesz ściany

układasz podłogę

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Piwniczna, ul. Węgierska 2A
tel/fax: 18 446 41 23

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19
tel/fax: 18 331 90 80
*regulamin konkursu dostępny w siedzibie organizatora
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„Mp Granit” S.C. Andrzej Pawlik Artur Musiał
Świniarsko, gmina Chełmiec 33-395
tel. +48 503 320 156, +48 511 931 928
e-mail: biuro@mpgranit.pl
www.mpgranit.pl

USŁUGI BRUKARSKIE – SKŁAD MATERIAŁU
o kamieniu wiemy wszystko ...

Chcesz mieć szybki
i wygodny dostęp
do „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”?
Ściągnij gazetę z naszej
strony internetowej lub
zarejestruj się,
by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl

• kwota kredytu
y nawet do 100 000 zł
• nawet naa 7 lat
* RABAT

Zapraszamy do Oddziału Oddział Nowy Sącz
ul. Kościuszki 22 33-300 Nowy Sącz, Polska
tel. kom +48 600 878 778
tel/fax+48 22 881 5180
Warunkiem uzyskania oprocentowania 9,9% w skali roku jest udzielenie kredytu na minimum 20 000 PLN, przystąpienie
do grupowego ubezpieczenia (Pakiet A lub B) oraz posiadanie pakietu L, którego miesięczny koszt wynosi 15 PLN
(możliwe jest też obniżenie kosztu do 0 PLN pod warunkiem zasilania rachunku kwotą 2 500 PLN oraz dokonywania
min. 3 transakcji kartą debetową miesięcznie). RRSO dla promocyjnego kredytu gotówkowego w kwocie 25 747,50
PLN, udzielonego na 60 miesięcy, oprocentowanego w skali roku 9,9%, z prowizją 2,99% oraz ubezpieczeniem 1,99%
oraz opłatą 0 PLN za pakiet L - na dzień 06.08.2012 r. wynosi 12,73%. Całkowita kwota do zapłaty: 33 408,08 PLN, rata
kredytu: 556,80 PLN, całkowita kwota kredytu: 25 000 PLN.

* RABAT

– 20%

– 25%
– 18%
------– 43%

*promocja dotyczy okleiny 3D
wybranych wzorów

*dotyczy bram segmentowych

ZALETY:
• szerokość zabudowy 93mm, najszerszy z oferowanych w rynku,
• 7 komorowy,
• klasa proﬁla – A
• w kolorze zewnętrznym barwiona ścianka,
• dostępny w kolorach standardowych,
– możliwość zastosowania pakietu o szerokości 48mm
4/18/4/18/4TPS o współczynniku U= 0,5 W2mK,
• potrójny system uszczelnienia (dodatkowa uszczelka środkowa)
• nowatorski i modny kształt,
• listwa podparapetowa pięciokomorowa,
• proﬁl pasywny,

DĄB W CENIE SOSNY

PRIME to ekskluzywny proﬁli. Skierowany jest do klientów którzy cenią sobie przede wszystkim jakość. Dzięki proﬁlowi Prime
oszczędzamy energię i maksymalnie redukujemy koszty eksploatacyjne.
Trzy poziomy uszczelnienia, duża głębokość zabudowy sprawia iż
proﬁl prime to niepowtarzalny wygląd, najwyższa jakość oraz najwyższa odporność na warunki atmosferyczne.

CENTRALA wkrótce wielkie otwarcie
PASZYN
1000 m2 ekspozycji

Centrala Paszyn 478
33-326 Nowy Sącz
tel/fax 18 440 20 14
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 45
tel/fax 18 444 11 27

www.tomexokna.pl

TAPETY

Firma handlowa „WALDHEN” oferuje Państwu:

www.tapety-nowysacz.pl
33-300 Nowy Sącz
Ul. Lwowska 64a
Tel. 18 441 35 00
fax. 18 444 32 98

• Tapety najwyższej jakości i w bardzo dobrej cenie • Fototapety • Karnisze
• Naklejki ścienne
• Okleinę samoprzylepną
• Bordery
Ponadto sklep jest zaopatrzony w 190 wzorów tapet, oraz katalogi pod zamówienie.
Wszystkich naszych przyszłych i obecnych klientów zapraszamy do współpracy i życzymy udanych zakupów.

Nowy Sącz: ul.Pijarska 9,
tel. 18 442 37 43

www.epprzybylscy.pl

SKLEPY FIRMOWE:
Gorlice: ul. Wróblewskiego 1, tel. 18 353 53 34,
ul. Kościuszki 42, tel. 18 352 77 81,
ul. Stróżowska 7 tel. 18 353 69 96
Grybów: ul. Grunwaldzka 5a, tel. 18 445 21 51
Biecz: ul. Kazimierza Wielkiego 21, tel. 13 447 24 43
HURTOWNIA:
Gorlice: ul. Kochanowskiego 93,
tel. 18 352 77 71, fax 18 353 01 01
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Opinie
Głośna pobudka
w Stróżach

Z

Jerzy Wideł
Z kapelusza

godnie z treścią głównego hasła wielkiego
marszu w Warszawie 29 września
„Obudź się Polsko”
w Stróżach zaczęto je realizować.
W tamtejszym Klubie Sportowym
Kolejarz nastąpiła hałaśliwa na
całą Polskę pobudka. Ręka w rękę
czołowy strateg Prawa i Sprawiedliwości senator Stanisław Kogut
i trener pierwszoligowych kopaczy piłki nożnej Przemysław Cecherz uderzyli w dzwon na trwogę. Wytropili spisek, a jakże,

w organach sprawiedliwości tym
razem, a konkretnie w kręgach
sędziowskich. Na czele tej podejrzanej grupy stoi warszawski sędzia Marek Karkut i dzielnie mu
sekundujący Sylwester Rasmus
z miasta ojca dyrektora Tadeusza
Rydzyka. Czy to, aby nie przypadek zgoła podejrzany. Otóż ci dwaj
panowie byli niechlubnymi bohaterami, zdaniem panów senatora
i trenera meczu piłkarskiego I ligi
w Grudziądzu pomiędzy tamtejszą
Olimpią i Kolejarzem. Kopacze ze
Stróż mecz przegrali z kopaczami
z Grudziądza spychając tym samym senatorską drużynę do strefy bliskiej spadku do II ligi.
Kiedy niedzielne dźwięki budzików z hasłem wyrwały ze snów
działaczy piłkarskich w Stróżach
i okolicy zbiegli się jeszcze przed
sumą w tamtejszym kościele na
naradę. Jej plonem jest pismo wysmażone naprędce do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czegóż oni w nim nie żądają... Otóż

Poskaczmy
sobie z kosmosu
zwrotu kosztów podróży, powtórzenia meczu, surowego ukarania
sędziów, anulowania kartek nałożonych na kopaczy. Baju, baju będziesz w raju. Aha, i jeszcze grożą,
że jeśli PZPN nie podejmie decyzji
po myśli senatora Koguta to wycofają drużynę z rozgrywek I ligi
piłkarskiej.
Klękajcie narody! Pośpiech
w pisaniu naprędce pisma do
PZPN można tłumaczyć zmianami
barycznymi, bo w niedzielę nadciągały nad Sądecczyznę groźne fale wiatru fenowego zwanego
halnym. Od wieków zaś wiadomo,
że halny mocno miesza w umysłach górali. Jedni popadają w depresję i piją na umór gorzałkę,
inni się wieszają lub biją łokrutnie swoje baby. Innym wiatr wydmuchuje z piaskownicy zabawki
i wtedy lamentując ślą listy choćby do Warszawy. Tak więc budziki budzą Polskę w różnych formach. O treści tych listów nie ma
co mówić.

Żyjemy w krainie wykolejeńców?!

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

„Z

włoki mężczyzny
w jeziorze.
Żona uważa,
że porwało go UFO” – ten tytuł opisujący
tragiczną historię mieszkańców
Korzennej niektórych niestety
rozśmieszył, ale mi wcale nie jest
do śmiechu. Każdego dnia, pełna nadziei, usiłuję dowiedzieć się
z naszych mediów, co ciekawego dzieje się na Sądecczyźnie. Bo
przecież warto, by świat o niej
usłyszał. Pięć na dziesięć eksponowanych newsów brzmi mniej
więcej tak: licealista z katolickiej
szkoły zatrzymany przez CBŚ,
znęcała się nad uczniami, mobbing i samobójstwo, pedofil, fałszywy prawnik, nietrzeźwi rodzice opiekowali się dzieckiem,
dwulatek porwany przez ojca,

zabił żonę na oczach dzieci, zaatakował szwagra siekierą, akcja CBŚ w Starym Sączu, handel
bronią, wymuszenia i pożyczki,
bił żonę i obdarł psa ze skóry...
Moi wielkomiejscy znajomi, którzy ze zgrozą czytają te
wszystkie newsy, są już wręcz
przekonani, że w Nowym Sączu jest pełno wykolejeńców!
Bo przecież żyją w dzielnicach
większych od całego naszego powiatu (warszawski Mokotów, krakowska Nowa Huta czy
łódzkie Bałuty mają grubo ponad 200 tysięcy mieszkańców),
a mimo to nie czytają codziennie o dzielnicowych przestępcach oszukujących, molestujących czy mordujących rodziny
i sąsiadów. Nie mają wśród sąsiadów takich „sław”, jak Damian Rz. znany z czynów na
Jersey, więc dochodzą do wniosku, że jak ktoś z Nowego Sącza
się „wybije”, to niekoniecznie
swą pracą.
Trudne są więc tłumaczenia,
że tak naprawdę tutaj roi się od
bohaterskich ludzi, takich jak
Celestyn Żeliszewski (wyciągnął
dwójkę młodych ludzi z płonące
auta), 11–letni Marcin Owsianka
z Jazowska, który uratował życie

swojej matki, czy też setki zwykłych ludzi niosących pomoc potrzebującym, choć rzadko o nich
czytamy na czołówkach mediów. Że kibice Sandecji są patriotami i zapalają znicze na grobach poległych żołnierzy. Że są
ludzie dbający o swe „małe ojczyzny” tak, iż wiele dróg czy
szkół zachwyci warszawiaka. Że
na Sądecczyźnie są silne dążenia
do wolności i samostanowienia,
które udawało się realizować nawet w PRL–u. Że są zaskakujące
sprzeczności, które warto przemyśleć: od genezy biedy po wielkie bogactwo, bo właśnie tutaj
mieszka najwięcej w całej Małopolsce podatników mających co
roku milionowe dochody. Dzieją
się tu rzeczy, które mogą zadziwiać i fascynować.
Przecież jest tyle ważnych
spraw i ciekawych osób do opisania, problemów do wyjaśnienia, próśb do spełnienia, nieprawidłowości do wytępienia. To na
pewno trudniejsze niż „robienie
w rozrywce” i „kryminałki”, bo
zdaniem niektórych „dobre wiadomości, to żadne wiadomości”.
Ale złych wiadomości mam dość.
Czekam na prawdziwe analizy,
reportaże i newsy.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

U

nas na wsi
o niczym innym nie mówiło się
w niedzielny wieczór,
jak tylko o pewnym Austriaku, który skoczył z wysokości 40 kilometrów. Osobiście
o takim skoku wolę nawet
nie myśleć, bowiem mam lęk
wysokości i kiedy żona kazała
mi wywiesić przed laty pieluchy na balkonie w bloku na
czwartym piętrzę, to natychmiast zakręciło mi się w głowie. Skok z 40 km to jednak
coś innego niż balansowanie
na parapecie. Człowiekowi
podobno całkowicie zmienia
się perspektywa patrzenia na
Ziemię oraz ziemskie problemy. I nawet, jeśli spada tylko kilka minut głową w dół,
to wiele może mu się w tej
głowie poprzestawiać. Skoro tak, to namawiałbym kilka
osób, żeby wyskoczyły z kapsuły Baumgartnera, może
akurat ich myśli wrócą dzięki
temu na właściwe tory.
W pierwszej kolejności do
skoku namawiałbym byłego
już trenera Sandecji Jarosława Araszkiewicza. „Arasia”
– mistrza Polski oldboyów
w wygadywaniu andronów
– nie ma już w Nowym Sączu,
ale jego ulotna myśl szkoleniowa nadal unosi się nad
ulicą Kilińskiego. Jeszcze dwa
tygodnie temu miałem obawę, że tylko mnie się wydaje,
iż pan trener opowiada niedorzeczności. Na szczęście we
wtorek o godz. 19.03 wylądowało w mojej skrzynce mailowej oświadczenie Zarządu
MKS Sandecja, które prostuje wypowiedzi Araszkiewicza
z telewizyjnego programu „1
Liga Ekstra”. Oświadczenie
jest obszerne, bo – jak czytamy – były trener kilkakrotnie
„wyraził się nieprecyzyjnie”.
Ładnie powiedziane – nieprecyzyjnie! Dlatego właśnie

Jarosław Araszkiewicz powinien skoczyć „na Baumgartnera”, bo tam wymagana jest
szczególna precyzja.
W kolejce do skoku ze
stratosfery powinni się też
ustawić następni klienci,
którym szybowanie głową
w dół z prędkością dźwięku
powinno pomóc wyregulować poziom oleju. Dla przykładu mogliby sobie polatać wszyscy ci, którzy żyją
w słodkim przekonaniu, iż
pieniądze rosną na drzewach.
Tak chyba myślą, dlatego
uważają, że trzeba je ciągle
podlewać. Niestety pieniądze nie biorą się z obfitego lania wody, ale z ciężkiej pracy.
U nas niekoniecznie. U nas
trochę jak u Baumgartnera
– do góry nogami. Z uczciwej
pracy biorą się też bolesne
bankructwa, o czym opowia-

W kolejce do skoku
ze stratosfery
powinni się też
ustawić następni
klienci, którym
szybowanie głową
w dół z prędkością
dźwięku powinno
pomóc wyregulować
poziom oleju

dał podczas współorganizowanej przez naszą redakcję
konferencji ekonomicznej Kazimierz Janowski. To,
o czym mówił sądecki przedsiębiorca – przynajmniej teoretycznie – wiedzą niemal
wszyscy i… I nikt nic nie robi,
by to zmienić. Oszuści mają
się świetnie, uczciwi zwijają
interesy, bo po frajersku płacą państwu należne podatki.
Skoro nie można tego zmienić
przepisami prawa, to może
komuś potrzebny jest skok
z kosmosu. Podobno Ziemia
i jej problemy z 40 kilometrów wyglądają inaczej.

Na afiszu

18 października 2012 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

13

Program XVI Jesiennego
Festiwalu Teatralnego
na najbliższe dni
18 X (czwartek) – godz. 17.30 i 20
„DOBRY WIECZÓR KAWALERSKI” Doroty Truskolaskiej
– Alibert – Agencja Teatralna
TRANSYLWANIA w Warszawie
reż. Piotr NOWAK, występują: Mateusz DAMIĘCKI, Tomasz BORKOWSKI, Piotr NOWAK, Michał PIELA i Andrzej
ANDRZEJEWSKI.
19 X (piątek) – godz. 18

WSPÓŁCZESNE
KONTEKSTY GALICJI
– debata publiczna
W październiku Galeria BWA Sokół w Nowym Sączu kończy dwuletni projekt
„Galicja. Topografie mitu”
poświęcony sztuce współczesnej narodów, które kiedyś żyły na terenach Galicji.
Z tej okazji dziś o g.16 Galerii BWA SOKÓŁ debata podsumowywująca cały projekt.
W dyskusji wezmą udział
specjaliści z różnych dziedzin, prowadzący swoje badania od wielu lat na obszarze Europy Środkowej
i Wschodniej: Paweł Kubicki, Anna Smolak, Andrzej
Szczerski i Anna Wylegała.

„PANDORA” na motywach
„Wariata i zakonnicy” Witkacego – Teatr FORMY we Wrocławiu, scenariusz i reż. Józef
MARKOCKI, występują: Ewelina CISZEWSKA, Barbara CHODOROWICZ, Józef MARKOCKI, Damian SZYDŁOWSKI, Jan
KOCHANOWSKI i Zbigniew
BODZEK.
20 X (sobota) – godz. 17 i 20
„TANGO NOTTURNO” na motywach biografii Poli Negri
– Teatr KAMIENICA w Warszawie, scenariusz Magdalena
GAUER, reż. Barbara SASS, występują: Justyna SIEŃCZYŁŁO
i Grażyna LEŚNIAK – DANGEL.
21 X (niedziela) – godz. 16 i 19
„FURIE” Marcina Szczygielskiego – Teatr KOMEDIA
w Warszawie
reż. Tomawsz DUTKIEWICZ,
występują: Barbara BURSZTYNOWICZ, Teresa LIPOWSKA,
Ewa SZYKULSKA, Beata NARUSZEWICZ i Michał KRUK.
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Informacje
T Y D Z I E Ń W L I C Z B AC H

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

4…

Dealerzy narkotyków aresztowani
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące wobec dwóch sądeczan podejrzanych
o wprowadzanie na lokalny rynek narkotyków. Mężczyźni brali udział w nielegalnym
procederze od 2009 r. Narkotyki trafiały do
drobnych sprzedawców, którzy rozprowadzali je wśród młodzieży. Policja zatrzymała w sprawie także czterech młodych sądeczan handlujących marihuaną, amfetaminą
i tabletkami extazy. Nie wyklucza dalszych
zatrzymań.

Pościg za pijanym kierowcą

Paranormalny wysyp grzybów
– Do tej pory słyszałam, jak grzybiarze
narzekają, że w tym roku to zupełny nieurodzaj. Nie wierzyłam. I proszę, to zbiory tylko z jednej wyprawy do lasu – chwali
się pani Ewa. Grzyby jak mówi znalazła w…
Trójkącie Bermudzkim. We własnym lesie,

Wściekły lis
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie przeprowadził badanie zwłok lisa
zastrzelonego przez myśliwego na polach
w okolicach Starego Sącza. Okazało się, że
zwierzę było chore na wściekliznę. W poniedziałek wdrożono już procedury zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa
w sprawie zwalczania wścieklizny.

64…

…nauczycieli, w tym 10 dyrektorów z jednostek oświatowych w Nowym
Sączu, otrzymało we wtorek nagrody

Do 30 października br. można zgłaszać
wnioski o przyznanie nagrody starosty nowosądeckiego dla osób, które mają wybitne
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu. Wnioski mogą zgłaszać: stowarzyszenia i związki sportowe, jednostki organizacyjne realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, organy jednostek
samorządowych i osoby fizyczne.

Odmienimy wizerunek
Twojej firmy!

Pomysł jest prosty. Chciałbyś, aby
fasada Twojej firmy zmieniła wygląd i prezentowała się atrakcyjniej? A może marzysz o tym, by
zmienić nie do poznania wnętrze biura? Generalnie, jeśli nosisz się z zamiarem zmian wizerunkowych, to nasz konkurs
jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! Jak wziąć w nim udział?
Nic prostszego – wystarczy zrobić
pięć zdjęć obiektu, który chciałbyś odmienić (trzy na zewnątrz

Prezydenta Miasta Nowego Sącza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość
odbyła się w MCK „Sokół”.

Szansa na nagrodę starosty

U WAG A KO N K U R S – Reklamowa metamorfoza!

Chcesz coś zmienić w wyglądzie zewnętrznym swojej firmy? A może potrzebujesz reklamy na billboardach? Albo
materiały promocyjne i biurowe?
To wszystko jest teraz w zasiągu
ręki. Weź udział w konkursie DTS,
firmy Netrium oraz Uvdruk.com
i odmień wizerunek swojej firmy.

FOT. ARCH. PWSZ W NOWYM SĄCZU

Krzysztof Wnęk i Rafał Jakubowski nie
prezesują już MMC Brainville. Ich stanowiska zajęli uchwałą Zgromadzenia Wspólników Małgorzata Szostkiewicz – prezes
– i Artur Wójcik – wiceprezes. Krzysztof
Wnęk pozostaje na stanowisku dyrektora
projektu budowy parku technologicznego, natomiast Rafał Jakubowski nadal będzie pełnił rolę wicedyrektora.

na styku trzech miejscowości: Naściszowej,
Klimkówki i Wielopola.

…inaugurację roku Akademickiego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Sączu połączono z uroczystym
poświęceniem i otwarciem obiektów Instytutu Kultury Fizycznej. Na uczelni studiuje blisko 5 tys. osób na 11 kierunkach.

i dwa w środku) i wysłać je na
podane adresy e-mailowe: biuro@netrium.pl oraz redakcja@
dts24.pl.
Przygotowane przez firmę Netrium nagrody są bardzo atrakcyjne. Zwycięzca otrzyma do wykorzystania bon o wartości aż
5 tys. zł. Będzie go mógł zrealizować, zlecając wykonanie reklam dowolnego typu: banery,
billboardy, litery przestrzenne,
konstrukcje, wizytówki, papier
firmowy, gadżety reklamowe
oferowane przez firmę Netrium
oraz Uvdruk.com. Podobne bony,
ale już o wartości 2 tys. i 700 zł
otrzymają zdobywcy odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca.
Na konkursowe zgłoszenia będziemy czekać do 27 października. W listopadzie ogłosimy wyniki, a zwycięzcy będą

mogli zrealizować swoje marzenia i zmienić wizerunek firmy.
Wszyscy zainteresowani mogą
zapoznać się ze szczegółowym
regulaminem konkursu w siedzibie naszej redakcji oraz na
stronach: www.netrium.pl oraz
www.dts24.pl.
Startujemy już dziś i czekamy
na zgłoszenia. Zacznij swoją reklamową metamorfozę. Powodzenia!
(BIW)

FOT. UM NOWY SĄCZ

Zmiany w zarządzie Miasteczka
Multimedialnego

15…

FOT. (G)

4,3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca fiata, który uciekał
przed policją w Tyliczu. Funkcjonariuszom
nie udało się go złapać. Ostatecznie mężczyzna sam się poddał. Stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w budynek OSP Tylicz.
Z wypadku wyszedł bez szwanku, ale i bez
prawa jazdy, które wraz z dowodem rejestracyjnym przejęli policjanci.

FOT. ARCH.

… na tyle kolejnych lat rektor WSB–NLU
Wiktor Patena podpisał umowę o współpracy z Nivine Megahed, prezydent National
Louis University. Dzięki niej szkoła oferuje studia MBA. Teraz program będzie realizowany również w największych ośrodkach miejskich i akademickich w Polsce, a
jego twarzą ma być były premier Kazimierz
Marcinkiewicz. Umowę podpisano w dniu
inauguracji. Studia na pierwszym roku
w WSB–NLU rozpoczęło 602 studentów.
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

profesjonalne przeglądy techniczne
NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 181
18 440 75 74
diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja
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Sport

Jak z małolata zrobić mistrza
W Nowym Sączu klubów jest sporo i tak naprawdę na piłce nożnej
świat się nie kończy. Rodzice, którzy stoją przed dylematem, gdzie
zapisać dziecko na zajęcia sportowe, mają do wyboru sporo dyscyplin. Najpierw chodzi o to, żeby
oderwać pociechę od komputera, a potem kto wie? Może to będzie
pierwszy krok w kierunku mistrzostwa Polski, a nawet Europy?
Okazuje się, że zaczynając uprawiać
sport w Nowym Sączu, można zapracować na takie laury. Przepis na
sukces jest stosunkowo prosty. Talent, dobry trener, których w Nowym Sączu, jak się okazuje, nie brakuje, dobrze wybrana dyscyplina
i praca, praca i jeszcze raz praca.
Pierwsze przykłady z brzegu to
choćby talenty biegowe Józefa Klimka. Specjalizujące się w biegach długodystansowych Katarzyna Dulak
i Sara Marmon to multimedalistki mistrzostw Polski. To duża sztuka
wychować mistrza, nie mając odpowiedniej bazy. Na treningi na bieżni
Józef Klimek zabierał swoich podopiecznych do Zakopanego. Teraz
znakomite warunki do treningu są
w nowo otwartym Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ, ale pytanie, czy
ktoś prócz studentów będzie mógł
z nich korzystać?

Golden Team. Trener Jerzy Galara, www.golden–team.eu,
e–mail jerzy.galara@op.pl, tel. 509 329 790
Starówka Nowy Sącz. Trener Marek Fiut, 519 421 122, e–mail: markos39@wp.pl
Dunajec Nowy Sącz. Krzysztof Szczepański, tel. 504 034–177 (rocznik
1998,1999,2002) k.szczepanski@klubdunajec.pl, Jacek Ruchała,
tel. 504 276–186. (rocznik 2000,2001), Grzegorz Bączek tel.660–668–399
(grupa naborowa 2003–2004,2005), Rafał Smoleń tel. 602–444–298.
Nowosądecki Klub Sportowy Karate Kyokushin. Punkt informacyjny Klubu
jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.30–15.30 w Dojo (Nowy
Sącz ul. Nadbrzeżna 34 w Hali Sportowo–Widowiskowej tel. 606 748 673,
/018/ 4438531, klub@karate–nowysacz.pl
Halny Nowy Sącz. E–mail: halny@kibo.pl tel. 604–088–646, 503–696–376.
Różnego rodzaju zajęcia od rekreacyjne po wyczynowe, muay thai, kickboxing, k–1, MMA, również dla kobiet i dzieci.
UKS Arcus Krynica Zdrój. taekwoondo, tel. 608 300 064
KS Narciarnia. Tel. 666381177
STS Sandecja, (siatkówka). 018/442–98–24, 604 267 958
(w godz: 8.00– 22.00), e– mail: agg29@op.pl, wzyga1@wp.pl
KS Start, kajakarstwo górskie. Tel. trener Zbigniew Bobrowski 607 220 228,
Sądeckie Towarzystwo Pływackie Nowy Sącz,
telefon kontaktowy: 606 66 71 71 e – mail: biuro@stpnowysacz.pl

– Nie wyobrażam sobie, by było
inaczej – nie ukrywa Klimek, a rektor PWSZ obiecywał podczas otwarcia instytutu, że mocno powalczy
o to, żeby tak się stało. Dyscypliną niedocenianą, a przy odrobinie
talentu i pracy gwarantującą niemal tytuły mistrzowskie jest kajakarstwo górskie. KS Start ma bogate
tradycje i świetnych trenerów (Zbigniew Bobrowski, Bogdan Okręglak).

W ubiegłym roku formą błysnął Kacper Gondek, który zgarnął indywidualnie juniorskie srebro mistrzostw
świata, złoto mistrzostw Europy.
Okazuje się, że łatwiej sięgnąć po
medal indywidualistom, gdzie ostateczny sukces zależy tylko i wyłącznie od nich samych. Wymieniać takie osoby można by było długo, ale
warto wspomnieć choćby o sukcesach chłopaków z Halnego Nowy

Sącz (różne sporty walki), klubów
bokserskich Golden Team i Superfighter, czy młodych pływaków z Sądeckiego Towarzystwa Pływackiego.
Zespołowo o mistrzostwo jest trudniej, ale i tu można przeżyć sportową przygodę. Z Nowego Sącza można
trafić do reprezentacji Polski rugby,
wygrać z drużyną ogólnopolski turniej w siatkówce czwórek albo zdobyć mistrzostwo w piłce ręcznej.

Piłkę nożną wymieniamy na końcu, bo to jakby najbardziej oczywista
dyscyplina – można zapisać młodego sportowca do tworzonej właśnie
akademii piłkarskiej Sandecji (szczegóły obok), czy dobrze prowadzonych szkółek Dunajca. Dziewczyny
też mogą pokopać piłkę na w miarę
wysokim poziomie. Na treningi zaprasza Starówka Nowy Sącz.
RAFAŁ KAMIEŃSKI

Ruszyła Akademia Sandecja
Na bazie obecnego stowarzyszenia
MKS Sandecja, wyodrębniona została osobna sekcja, która będzie
zajmować się szkoleniem młodych
adeptów piłki nożnej.
Stało się tak, dzięki podjęciu przez
zarząd specjalnej uchwały. Na jej
mocy Akademia Sandecja posiadać
będzie oddzielny budżet oraz własne konto bankowe, co gwarantuje przejrzystość finansowania tej
struktury. Dzięki temu szkółka

Beata i Ewa
bezkonkurencyjne
W Nowym Sączu rozegrano Mistrzostwa Polski Seniorów w kickboxingu w wersji full –contact i turniej dla
dzieci, kadetów oraz juniorów. Organizatorem imprezy był KS Evan Nowy
Sącz. Wśród seniorek mistrzyniami Polski zostały Ewa Bulanda (kat.48
kg) z klubu Evan Nowy Sącz i Beata Leśnik (kat.70 kg) z Superfightera Nowy Sącz.
– Turniej młodszych adeptów kickboxingu dostarczył wielu emocji
– mówi trener Krzysztof Bulanda. – Wśród uczestników zmagań

pojawił się zmagający się z chorobą
nowotworową, zawodnik sądeckiego Evana Wojciech Dominik (w maju
2012 wywalczył brązowy medal Pucharu Świata w Szeged), który wylosował wśród uczestników turnieju
główną nagrodę, czyli rower. Życzymy Wojtkowi szybkiego powrotu do zdrowia i czynnego uprawiania sportu.
Sądecczyznę reprezentowało aż
pięć klubów sportów walki: Jas–Pol
Krynica–Zdrój, Tiger Kick Nowy
Sącz, Halny Nowy Sącz, Evan Nowy
Sącz i Gladiator Binczarowa.

piłkarska będzie miała pełną autonomię budżetową. Złożą się na
to środki przekazane przez zarząd
klubu z dotacji Urzędu Miasta,
środki od sponsorów oraz składki członkowskie opłacane przez
rodziców. Do tego poważnym
wsparciem, jakim jest udostępnienie własnych obiektów, wykazał się nowosądecki MOSiR.
Akademia zrzesza wszystkie grupy młodzieżowe do wieku juniora
młodszego. Obecnie prowadzony

jest nabór do rocznika 2006. Treningi tej grupy odbywają się dwa razy
w tygodniu, we wtorki oraz piątki. Poszukiwani są chłopcy chcący uczyć się rzemiosła piłkarskiego,
przejawiający dużą aktywność ruchową, cechujący się odwagą i walecznością. Wszelkie informacje,
a także odpowiedzi na pytania uzyskać można w sekretariacie MKS
Sandecja, przy ulicy Kilińskiego 47.
Ponadto możliwe jest to również pod
numerem telefonu– 602 198 355.

obrońca Bartłomiej Pociecha
(Ciarko Sanok) oraz trzech napastników Grzegorz Pasiut, Jakub Witecki i Radosław Galant
(wszyscy GKS Tychy).

Sądeczanin był najszybszy na
długim dystansie i w sprincie.

SPRINTEM
JEŻOWSKI WE WŁADZACH
Prezes Zarządu Małopolskiego Klubu Siatkówki „MUSZYNA” S.A., członek zarządu Banku BPS Muszynianki Fakro
i współtwórca sukcesów muszyńskiej siatkówki Grzegorz
Jeżowski został Członkiem Zarządu Polskiego Związku Piłki
Siatkowej.

KATEHECI W KADRZE
Czterech wychowanków KTH
zostało powołanych do reprezentacji Polski, która będzie
przygotowywać się do turnieju kwalifikacyjnego zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Soczi . Uznanie trenera zdobyli

LIDER POLEGŁ W NOWYM SĄCZU
Szczypiornistki Olimpii/Beskidu odniosły pierwsze, historyczne zwycięstwo w Superlidze. Podopieczne Zdzisława
Wąsa ograły Start Elbląg i pozbawiły go tym samym przodownictwa w tabeli.

WÓJS PODWÓJNIE ZŁOTY
Kajakarz KS Start Grzegorz Wójs
zdobył dwa złote medale podczas
mistrzostw Polski w zjeździe.

MASTERNAK PRZED
KOŁODZIEJEM
W najnowszym, październikowym rankingu federacji WBO
w kategorii junior ciężkiej Paweł
Kołodziej jest piąty. Trzeci jest Mateusz Masternak i jest to najwyższa
pozycja Polaka w tej federacji.

HIT W KAMIONCE
Do najciekawszego spotkania
tej kolejki w IV lidze dojdzie
w najbliższą sobotę w Kamionce Wielkiej. Skalnik podejmie
lidera tabeli, drużynę Porońca
Poronin. Mecz o godz. 15.
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Na koniec tygodnia

Komputer sterowany deskorolką Co się wydarzyło przy
R O Z M OWA z ARTUREM
KORNATKĄ, wykładowcą
Wyższej Szkoły
Biznesu–NLU w Nowym
Sączu, opiekunem
Koła Naukowego
Programistów .NET , które
co roku organizuje na
uczelni widowisko ph.
„Potęga Informatyki”
– Pierwsze impreza to był sukces
– udało się przyciągnąć uwagę tysiąca osób, ale następne edycje odniosły
jeszcze większy sukces – 1300 i 1500
gości. W czym tkwi
potęga?
– Potęga widowiska, które organizujemy, to tak
naprawdę potęga studentów naszego Instytutu Informatyki. Ponad
40–osobowa grupa
pracuje nad przygotowaniem referatów, oprawy multimedialnej tak,
by podczas show
– jak w telewizji
– wszystko było dopięte na ostatni guzik: 4 wielkie ekrany projekcyjne, muzyka na żywo, profesjonalne oświetlenie, lasery, specjalne
filmy, animacje 3D… Impreza dopiero w grudniu, a my już od lipca
przygotowujemy całe widowisko.
Tydzień temu odbyła się pierwsza
z dwunastu prób, bo przecież informatyk musi wszystko dopracować do perfekcji.
– Informatyka, mimo że mamy z nią do
czynienia na co dzień, to wciąż właśnie
jej potęga, budzi w wielu strach. Jesteście w stanie przekonać podczas tego
widowiska, że nie taki diabeł straszny i… nudny?
– Jeżeli informatykę rozumiemy jako stare techniki i narzędzia,
to ona rzeczywiście bywa trudna i przerażająca. Natomiast, jeśli używamy najnowszych zdobyczy technologicznych, nie jest aż
tak straszna, a co więcej można się
świetnie bawić. Studenci pokażą,
jak używając na przykład urządzenia Kinect można sterować komputerem za pomocą ruchów ciała.
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Pokazowy referat będzie dotyczył
sposobów interakcji z komputerem. Począwszy od sterowania nim
za pomocą głosu, gestów, przez telefon komórkowy czy tablet, po…
deskorolkę! Nasi absolwenci zaprezentują też bardziej skomplikowane oprogramowania, które
sami stworzyli – super program
do obsługi RFID. Zamiast wyciągać
produkty z koszyków w hipermarkecie, wystarczy, że przejedziemy wózkiem przez odpowiednią
bramkę z polem magnetycznym
i wszystkie zostaną zeskanowane.
Może zainteresują się nim właściciele sklepów i hurtowni.

– Gośćmi widowiska są głównie
uczniowie – i to z całej Polski. Widząc,
co tu wyprawiacie, nauczyciele informatyki mają pewnie nie lada problem, by zainteresować później młodzież swoimi lekcjami? Jakim bowiem
sprzętem szkoły dysponują, nie trzeba mówić.
– Uczniowie przyjeżdżają do nas
z całej Polski, trochę więc przykro, że Potęga najmniej jest doceniana przez szkoły w samym Nowym Sączu. Myślę, że widowisko
organizowane jest z korzyścią zarówno dla studentów, jak i gości,
czyli uczniów oraz nauczycieli. Jak
wiadomo, informatycy do najbardziej otwartych ludzi nie należą,
a podczas widowiska okazuje się,
że nawet siedzący całą dobę przed
komputerem 20–latek ma w sobie duszę prawdziwego showmana i bez problemów wystąpi przed
tak ogromną publicznością. Zawsze zazdroszczę studentom, że
w tak młodym wieku mogą podzielić się swoją informatyczną
pasją z ogromną grupą 1500 osób.

Nauczyciele z kolei często chwalą się, czym po Potędze zaskoczyli ich uczniowie, że przynieśli
na lekcje grę komputerową, którą
sami stworzyli. Zresztą uczniowie
są w kontakcie z prelegentami. Piszą do nich maile. Potęga Informatyki nie kończy się więc na trzech
dniach widowiska – wiem od studentów, że jej echa rozbrzmiewają
przez cały rok. Dwóch nawet stworzyło stronę internetową ze specjalnymi materiałami o programowaniu aplikacji biznesowych,
bo tyle mieli zapytań od słuchaczy.
– Potęga Informatyki wymaga też potężnych nakładów finansowych. Jak
z tym sobie radzicie?
– Do tej pory bazowaliśmy na środkach
unijnych, teraz musimy liczyć na sponsorów. Generalnym jest
firma Microsoft. Liczymy jednak, że sądeckie firmy zechcą
włączyć się w organizację, czy to zapewniając catering, czy nagrody dla uczestników.
Bo sam wstęp na widowisko jest bezpłatny. Nasi studenci mogą
im wiele zaoferować. Na przykład
w ramach bezpłatnych projektów
i praktyk, które i tak muszą odbyć, mogą wykonać strony internetowe, oprogramowanie, grafiki
dla konkretnej firmy, instytucji,
która zechce wesprzeć finansowo imprezę.
Rozmawiała (PEK)

drodze powiatowej
POGRZEB – swego czasu głośnym
echem rozeszła się po Sądecczyźnie
informacja o nagłej i niespodziewanej śmierci Jana Dudy, ówczesnego przewodniczącego Rady Powiatu (…) Naoczni świadkowie zaklinali
się, że on nie żyje, a wielu dodawało,
że nie żyje również starosta Jan Golonka! Wspomniani naoczni świadkowie nie widzieli, co prawda, ciała
śp. Jana Dudy, ale widzieli coś innego. Coś znacznie gorszego! Widzieli sytuację nie pozostawiającą
złudzeń. Widzieli bowiem służbowy samochód należący do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, którym zwykle podróżowali
powiatowi oficjele (jeśli mnie pamięć nie myli, była to ciemnozielona nubira) rozbity na poboczu drogi gdzieś w okolicach Ptaszkowej.
Obok samochodu – w którym ktoś
najwyraźniej zginął – poukładane
były wieńce. Wieńce świadczyły zaś
o tym, że w kilka chwil po wypadku,
obywatele powiatu zdruzgotani informacją o śmierci wysokich urzędników pospieszyli złożyć hołd – Janowi Dudzie i Janowie Golonce (…)
Informacja – jak to czasami bywa
w takich przypadkach – okazała się
lekko nieprecyzyjna. Otóż samochód starostwa faktycznie uległ wypadkowi na drodze – co za ironia losu – powiatowej! Faktycznie
podróżowali w nim wysocy rangą
przedstawiciele starostwa, w tym
m.in. wspomniany Jan Duda. Nikt

Wojciech Molendowicz
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Najbardziej plotkarska ksiąĪka w 720-letniej historii Nowego Sącza

z podróżujących jednak nie tylko
nie zginął, ale nawet nie znalazł się
w szpitalu. A wieńce? Przewodniczący rady i starosta spieszyli się na
pogrzeb kogoś ważnego w Grybowie, mieli bagażnik pełen wieńców
z odpowiednimi szarfami, a kiedy
auto wpadło w poślizg i wyleciało z drogi, wieńce się rozsypały po
okolicy. Ktoś przytomny je pozbierał, ułożył wokół auta i już stugębna plotka poszła w świat – Jan Duda
nie żyje! (…)
Fragment ten pochodzi z książki
Wojciecha Molendowicza „Abecadło
sądeckie”, która – również w wersji
audiobooka – ukaże się niebawem.

Daj znać ciotce w Czechach.
Niebawem (początek
listopada) rozpoczyna się
rejestracja uczestników IV
edycji widowiska Potęga
Informatyki w WSB–NLU.
Zgłoszenia możliwe są
tylko drogą elektroniczną.
Szczegóły na stronie:
http://pi.wsb–nlu.edu.pl/
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Zadzwoń do babiczki w Chrzanowie.
Daj cynk koledze z wojska.
Wyślij maile chłopakom w Londynie.
Teraz możesz mieć „Dobry Tygodnik Sądecki”
bez wychodzenia do sklepu.
Elektroniczna wersja gazety do pobrania pod:

www.dts24.pl
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Już wkrótce nowy serwis

kalendarze on-line
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zaprojektuj

ndarz
własny kale

w 3 minuty

Zarejestruj się

www.novabook.pl

teraz!

zgarnij rabat

