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Kolejny numer DTS ukaże się 7 listopada
GDZIE DZWONI TELEFON
Dzwoniąc z regionu sądeckiego na numer alarmowy 112
dodzwonimy się do dyspozytora w Krakowie. Wykręcając
998 zgłosi się sądecka straż pożarna, a 999 dyspozytornia
pogotowia ratunkowego w Tarnowie.
L Str. 3

PREZYDENT DONIÓSŁ NA SIEBIE
Ryszard Nowak złożył doniesienie do CBŚ i ABW na… siebie.
Jerzy Wituszyński złożył rezygnację z członkostwa w PiS.
Obydwaj oczekują wyjaśnienia sprawy CD Locum.

GAZETA
BEZPŁATNA
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L Str. 4

ZANIM UDUSIMY SIĘ NA ULICY

A

Już wiemy, że jesteśmy
jednym z najbardziej
zanieczyszczonych
miast w Europie. Co
zrobimy z tym problemem? Wygląda na to, że
kolejny raz nic. L Str. 7

miesięcznik

(ogrodzenia)

DTS JUNIOR

W MAŁOPOLSCE
Centrala
Paszyn 478,
33-326 Nowy Sącz,
tel/fax 18 440 20 14

Testowano na nim leki, sztucznie zarażono
tyfusem. Kiedy ocalał z Auschwitz, trafił do
kolejnego piekła, tym razem oprawcą było UB.
L Str. 9

UWAGA MŁODZI CZYTELNICY! ZDROWIE
Specjalnie dla Was

NAJLEPSZE

CENY

Wielu widziało go
już martwego

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67

L sprawdź str. 13–16
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I URODA
L str. 17–19

A

znajdź nas na
Intermarche Nowy Sącz
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

Z DRUGIEJ STRONY
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Jerzy Gwiżdż

URODZINY

Mógł zatrzymać
wszystkie pociągi
W najbliższy wtorek 29 października senator Stanisław Kogut kończy 60 lat. Jest jedną z najbarwniejszych postaci Sądecczyzny. Wielu
nie szczędzi mu złośliwości za prosty i dosadny język mocno okraszony gwarą, ale Kogut nic nie robi
sobie z tych uwag. Uważa, że broni go poparcie społeczne i regularnie zbiera ponad 100 tys. głosów wyborach do Senatu. Ludzie

Z A S ŁY S Z A N E

Śliwowica i kiełbasa
– Minęły już te czasy, kiedy wystarczyło zabrać ładnie opakowaną butelkę śliwowicy, wianuszek
pachnącej kiełbasy i załatwić u ministra wszystko, co się chciało.
ANDRZEJ CZERWIŃSKI, poseł PO,
podczas poniedziałkowej konferencji prasowej

WAŻNE Wolisz czytać DTS w wersji
elektronicznej? Już w każdą środę wieczorem czwartkowe wydanie dostępne
na www.dts24.pl. Jeśli chcesz otrzymywać mailem powiadomienia o pojawieniu się na naszej stronie nowych
tekstów oraz o ukazaniu się kolejnego numeru tygodnika, zapisz się podając swój adres mailowy na stronie:
www.dts24.pl/zapisz–sie. Dzięki temu
nie ominie Cię żaden nowy artykuł, gorący news, albo kolejny numer DTS.

go takiego akceptują. Ale
Kogut nie zawsze wygrywał. W 1991 i 2001 r.
nie dostał się do Sejmu
z list NSZZ „Solidarność” i Akcji Wyborczej
Solidarność Prawicy. Ale
karierę polityczną zaczynał jako rady gminy Grybów
i Sejmiku Wojewódzkiego.
Największe wpływy posiadał
jednak jako przewodniczący Sekcji
Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (1997–2005). W tym gorącym
okresie Kogut miał opinię człowieka
mogącego jedną decyzją zatrzymać
wszystkie pociągi w Polsce. Drżeli przed nim prezesi PKP i ministrowie, a Kogut umiejętnie grał kartą,

jaką dostał do ręki dzięki
związkowej działalności.
Jeszcze jako uczeń
średniego studium zawodowego o profilu
mechanicznym w Grybowie grał w piłkę
w swoim ukochanym Kolejarzu Stróże. Wielkiej kariery piłkarskiej nie zrobił, ale co mu
się nie udało na boisku, z nawiązką
zrekompensował sobie jako działacz. Choć oficjalnie jest tylko wiceprezesem Kolejarza, to każde dziecko w gminie Grybów wie, że żadna
klubowa decyzja nie może zapaść
bez jego zgody. Kilka lat temu postawił sobie ambitny cel, by wprowadzić Kolejarza do I ligi i to mu
R
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się udało, choć piłkarze z wielkich miast wybierający się na mecz
do Stróż pytali złośliwie, gdzie leży
ta wioska? Dziś już wie to każdy interesujący sportem, a cała Polska
mogła zobaczyć żywiołowy temperament senatora, który sfilmowany
ukrytą kamerą zrobił w internecie
furorę, kiedy pokazał się światu jako
kibic wrzucający sędziom wiązanki
godne szalikowca.
Stanisław Kogut słynie też z niekonwencjonalnych pomysłów. Kiedy
zaprosił do Stróż szejków z Kuwejtu,
ogłosił oficjalnie, że w zamian za
wodę mineralną z sądeckich uzdrowisk, Arabowie dadzą nam ropę.
Na szczęście te najważniejsze pomysły mu się udają. Powołana przez

Koguta do życia w 1998 r. Fundacja
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach zmieniła oblicze
małej, kolejarskiej wioski i nawet
nieżyczliwi senatorowi polityczni
konkurenci przyznają, że postawił
sobie pomnik za życia i dzięki temu
dziełu pozostawi po sobie trwały
ślad na ziemi. Z kolei polityczna kariera na pstrym koniu jeździ. Kogut
od niedawna jest szefem regionalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, ale partia w swoim mateczniku wchodzi właśnie w najtrudniejszy
okres. Czy lokalny lider poradzi sobie
z sytuacją? Twierdzi, że energii mu
nie brakuje i mimo szóstego krzyżyka intensywnie pracuje.
(MICZ)
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Dokąd dzwoni twój telefon Rozdajemy zaproszenia. Zobacz skarby
z całego świata w Nowym Sączu
WA Ż N Y T E M AT. Nie można oszczędzać na zdrowiu i życiu ludzkim
– apelują sądeccy samorządowcy.
Od tego miesiąca numer alarmowy
112 nie jest już odbierany w Nowym
Sączu a w Krakowie.

To zdaniem władz powiatowych
wydłuży czas oczekiwania na pomoc. Przeniesienie numeru jest
to kolejny etap centralizacji systemu ratowniczego w Małopolsce.
Do krakowskiej dyspozytorni docelowo mają być one podłączone
ze wszystkich powiatów początkiem
listopada tego roku.
Zdaniem sądeckich samorządowców trwająca centralizacja jest burzeniem systemu, który do tej pory
działał bardzo dobrze. Teraz dzwoniąc z regionu sądeckiego na numer alarmowy 112 dodzwonimy się
do dyspozytora w Krakowie. Wykręcając 998 zgłosi się sądecka straż pożarna, a 999 dyspozytornia pogotowia ratunkowego w Tarnowie.
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– Stworzyliśmy profesjonalne,
wspólne stanowiska kierowania
wraz ze strażą pożarną oraz pogotowiem i to funkcjonowało sprawnie, w tej chwili zostało to kompletnie zdemontowane–ubolewa
Jan Golonka, starosta nowosądecki.– Nie można oszczędzać na życiu
i zdrowiu ludzkim. Państwo stać,
aby wysłać straż pożarną do gniazda os, a nie stać na kilka dodatkowych stanowisk dyspozytorskich?
Zdaniem starosty scentralizowanie systemu ratowniczego nie
sprawdzi się w terenie górskim
i przy złej pogodzie. Wtedy potrzebna jest znajomość topografii terenu, ponieważ urządzenia mogą być
zawodne.
– W sytuacjach ekstremalnych,
nie mamy pewności czy człowiek
zastąpi urządzenia, które przestaną działać – mówi Golonka. –Wtedy jest konieczna wiedza na temat
terenu. W wielu przypadkach jak
karetka nie mogła dojechać, to dyspozytor na miejscu krok po kroku
instruował służby ratownicze jak
dotrzeć do wzywającego pomocy.
Mieszkańcy regionu sądeckiego
w rozmowie z DTS obawiają się teraz
o swoje bezpieczeństwo. Ich zdaniem
centrale 112 powinny być w miastach
powiatowych, w których pracowaliby koordynatorzy lokalni.
– To będzie chaos, w wielu sytuacjach służby ratownicze mogą nie
dojechać na czas i co wtedy – pyta
pan Tomasz. – To w praktyce nie
działa, bo samemu zdarzyło mi się
dzwonić na numer alarmowy 112
to mnie nie przełączyli, tylko podali jedynie numer do innej instytucji ratunkowej.
Numer 112 można jeszcze odbierać lokalnie w powiecie limanowskim, gorlickim i tatrzańskim
do początku listopada. Według założeń Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji od następnego roku każde
zgłoszenie na numer alarmowy 112
ma być odebrane w profesjonalnym
centrum powiadamiania ratunkowego. Docelowo powstanie 17 takich
punktów w każdym z miast wojewódzkich oraz w Radomiu. W tym
celu będzie zatrudnionych dodatkowo półtora tysiąca operatorów.
MONIKA CHROBAK
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Kilkudziesięciu wystawców zaprezentuje eksponaty pochodzące z całego świata podczas VII Wystawy
i Giełdy Minerałów, Skamieniałości,
Biżuterii i Rękodzieła Artystycznego „NATURA i SZTUKA”, 26 października w godz. 10–18 i 27 października
w godz. 10–17, w hali sportowej MOSiR w Nowym Sączu. Będzie je można nie tylko oglądać, ale i nabyć. Dla
naszych Czytelników mamy do rozdania 20 podwójnych zaproszeń
na tę imprezę.
Wystawiane będą m.in.: agaty, jaspisy z Brazylii i Afryki, obsydian
z Meksyku, kwarce z inkluzjami,
turkusy, agaty z Ameryki Północnej, ametysty, turmaliny, nefryty, korale, perły, onyksy z Azji,
opale z Australii, krzemień pasiasty, bursztyn, chryzopraz, sfaleryt
z Polski i Europy. Oglądać będzie
można też skamieniałości.
Warto zauważyć, że giełda szczególną popularnością cieszy się wśród
pań, a to za sprawą producentów biżuterii, którzy wykorzystują w swoich wyrobach minerały, łącząc je
w sposób artystyczny z metalami
szlachetnymi, drewnem. Tworzą
niepowtarzalne kolczyki, pierścionki, korale, naszyjniki, bransolety,
które podczas giełdy można nabyć
po atrakcyjnych cenach.

które ozdobią każde wnętrze oraz
mogą być miłym prezentem dla
znajomych.
– Giełda jest atrakcją dla młodzieży i dorosłych, pasjonatów
tego tematu, jak i laików, gdyż jest
wspaniałą okazją do poszerzenia
wiedzy o świecie oraz rozwoju zainteresowań. Dla młodzieży stanowi żywą lekcję geografii, biologii,
geologii, chemii i inspiruje do rozwoju zainteresowań, które w sposób pożyteczny mogą wypełnić
czas wolny. Trudno wszystko opisać, to trzeba zobaczyć i może połknąć bakcyla, zaczynając tworzyć
swoją kolekcję na zbliżającej się
wystawie i kolejnych lub na wyprawach z młotkiem geologicznym
w ręce – mówi Elżbieta Wolska, organizator wystawy.
W sobotę, zorganizowane grupy uczniowskie wraz z nauczycielem mają wstęp bezpłatny.

***

Można również kupić galanterię z kamieni ozdobnych: zegary,
lampy, naczynia, wazony, popielniczki, zestawy biurowe, obrazy,
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Aby uzyskać zaproszenie, wystarczy przyjść do redakcji „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
(Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25) jutro
od godz. 10. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli masz wątpliwość, czy bilet
wstępu jeszcze na Ciebie u nas czeka, zadzwoń 18 544 64 41.
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NOWO OTWARTA MYJNIA BEZDOTYKOWA W KRYNICY-ZDROJU
NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE
Adres: ulica Nadbrzeżna
Krynica-Zdrój
(obok składu budowlanego)
Kontakt: Biuro Obsługi Klienta
tel./fax 18 41 444 34
e-mail: olmaoil@olma.com.pl

DODATKOWE
RABATY
przy zakupie
większej ilości
żetonów
do mycia

4 STANOWISKA CZYNNA 24 H

SZYBKO • TANIO • SKUTECZNIE
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Ryszard Nowak złożył doniesienie
do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Centralnego Biura Śledczego o zbadanie transakcji związanych
ze sprzedażą spółce CD Locum terenów pod galerię Trzy Korony.
– Doniosłem na samego siebie – oznajmił prezydent Nowego Sącza na wtorkowej konferencji
prasowej. Godzinę później przewodniczący Rady Miasta Jerzy Wituszyński ujawnił umowę firmy
syna na obsługę geodezyjną Trzech
Koron opiewającą na 180 tys. zł netto i dodał, że rezygnuje z członkostwa w PiS. Na czwartek również
zwołał nadzwyczajną sesję Rady
Miasta. Stało się to na wniosek prezydenta, który – jak zapowiedział
– chce przedstawić chronologię
wydarzeń i dokumenty związane
z transakcją z CD Locum. Również
w czwartek do Nowego Sącza ma
przyjechać partyjna komisja etyki
PiS, by rozmawiać z Wituszyńskim.

Opozycja pyta prezydenta
W przededniu otwarcia największej w regionie galerii Trzy Korony,
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Chodzi o Trzy Korony czy tylko
która wcześniej próbowała odwołać
przewodniczącego rady za udział firmy jego syna w budowie galerii, zarzucała prezydentowi m.in. nieuzasadnione ustępstwa finansowe wobec
inwestora. „Powszechną praktyką
na wolnym rynku jest to, że to inwestorzy wielkopowierzchniowych
galerii handlowych ponoszą koszty infrastruktury drogowej, która
znajduje się w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a która ma zapewnić dojazd i użytkowanie tych inwestycji”
– czytaliśmy w piśmie kierowanym
przez Arkadiusz Mularczyka do prezydenta. Posłowie i radni przekonywali, że budowa ronda obok galerii (3
mln zł) i remont ul. Modrzejewskiej
zniszczonej autami dojeżdżającymi
na budowę (400 tys. zł), to wydatki, które powinien ponieść inwestor,
a nie miasto.
– Jakie zaszły okoliczności pomiędzy podpisaniem umowy wstępnej,
a podpisaniem aktu notarialnego?

na sądeckiej scenie politycznej trwa
najpoważniejsze od wielu miesięcy trzęsienie ziemi. Opozycja nie pozostawia suchej nitki na rządzących
Nowym Sączem członkach Prawa
i Sprawiedliwości, a partia przeżywa
nienotowane od lat kłopoty w swoim
mateczniku. Problem najtrafniej chyba nazwał redaktor Wojciech Chmura z „Gazety Krakowskiej” pisząc
w swoim komentarzu, że tu nie chodzi o Trzy Korony, ale o jedną koronę, czyli stanowisko prezydenta miasta w przyszłorocznych wyborach
samorządowych. O to z całą pewnością również, ale czy tylko?
Koniec ubiegłego tygodnia należał do opozycji, która solidarnie
– nomen omen – atakowała władze miasta. Posłowie Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk i Andrzej
Romanek, mówili jednym głosem
z radnymi Platformy Obywatelskiej:
Piotrem Lachowiczem, Grzegorzem
Fecko i Tomaszem Bastą. Opozycja,

A

PODZIĘKOWANIA
Bramy Ogrodzenia
Drzwi Okna

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
AUTOSERWIS
PRZYCZEPY
I LAWETY

wa
mento
a Seg zna
Bram
c
aty
Autom 0 zł/netto
189
d
o
już

a
uwn
rzesczna
P
a
o
Bram
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Auto2700 zł
Na Miarę Twoich Potrzeb
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Segmentowe Uchylne Roletowe
Bramy: Dwuskrzydłowe Ogrodzeniowe Automatyka

Ogrodzenia:

Stolarka:

Przemysłowe, Furtki Segmenty
Słupki Siatki Automatyka

Rolety Parapety
Moskitiery
Okna Dachowe

PCV ALU
STAL
DREWNO

Nowy Sącz ul. Krakowska 66

Wyceń Produkt Na www.zhufilipek.pl

tel. 18 440 45 45 tel./fax 18 440 06 72
kom. 602 270 666
e-mail: biuro@autopasek.pl
www.autopasek.pl
pon-pt: 8.00-20.00 sob: 8.00-15.00

Nawiążemy Współpracę, Zapewniamy Doradztwo, Pomiar, Dostawę, Montaż Serwis
Kraków
Szczęśliwa 2A
604 433 933
602 303 311

Nowy Sącz
Węgierska 145
18 447 08 91
608 707 773

Gorlice
Chopina 45
18 545 00 25
666 320 236

Jasło
Kasprowicza 7
13 445 11 23
502 252 607

Wszystkim, którzy zorganizowali uroczystoĞci
pogrzebowe mojego Ojca

ĝgP

Józefa Zająca
szczególnie moim kuzynkom Krystynie i Ewie
oraz Grzegorzowi Szeli. Ani i Rudolfowi
– za wsparcie w trudnych chwilach
skáadam serdeczne podziĊkowania
Zbigniew Zając

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

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

KUPON
RABATOWY

NA POZOSTAŁE

10%

piękna stara biżuteria
porcelana miśnieńska
stare srebra
malarstwo

SALON ANTYKÓW

KOLEKCJONER

33-300 Nowy Sącz Rynek 2,
tel. 18 444 16 76
kolekcjoner.nsi.pl@gmail.com
www.kolekcjoner.nsi.pl

KUPON
RABATOWY
NA BIŻUTERIĘ
I PORCELANĘ

15%
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o jedną
– kierował pytanie do prezydenta
miasta radny Grzegorz Fecko. Piotr
Lachowicz pytał natomiast, czy właściciele spółki CD Locum finansowali
kampanię Ryszarda Nowaka. Lachowicz dodatkowo zarzucił prezydentowi również narażenie budżetu miasta na stratę finansową w wysokości
około 720 tys. zł. Jak przekonywał
strata powstała w wyniku nie pobrania przez miasto od spółki CD Locum
– inwestora galerii handlowej Trzy
Korony – opłaty za wieczyste użytkowanie działek za rok 2009 i 2010.
– Opłata nie została naliczona mimo deklaracji złożonej przez
prezydenta Nowaka w odpowiedzi
na moją interpelację z dnia 9 kwietnia 2009 roku – wyjaśnia w liście
otwartym skierowanym do mieszkańców Nowego Sącza lider PO w Radzie Miasta. Radny zarzucił również prezydentowi zaniżenie wyceny
działki, na podstawie której naliczono opłaty za wieczyste użytkowanie
w latach 2011 – 2013.

okoliczności tej transakcji i pojawiających się oskarżeń. Na kogo
złożyłem doniesienie? Na samego
siebie. We wniosku wskazałem też
osoby, które mogą coś na ten temat wiedzieć, skoro wypowiadają się publicznie. Mam tu na myśli
posłów Mularczyka i Romanka oraz
radnych Lachowicza, Fecko, Bastę
i Czerneckiego.
Prezydent Nowak odniósł się także do zapowiadanego badania sprawy udziału Jerzego Wituszyńskiego – jako pracownika firmy syna
– w pracach geodezyjnych w galerii
Trzy Korony.
– Nie widzę w tym nic nieetycznego – mówił prezydent. – To była
umowa pomiędzy dwoma prywatnymi firmami. A że w jednej z nich
pracuje przewodniczący rady? Czy
z faktu, że ktoś piastuje publiczną
funkcję wynika, że ma być bezrobotnym? Gdyby to była działka miejska, albo zlecenie Urzędu Miasta,
wówczas byłoby to naganne. Żyjemy w czasach, kiedy pieniądze stają się tematem drażliwym, szczególnie kiedy się nie zna kwot. Mam
pewność, że pan Jerzy Wituszyński
dzisiaj to wszystko wyjaśni.

Prezydent donosi na
samego siebie

Przewodniczący pokazuje
kontrakt i odchodzi z PiS

– Ponieważ pojawiło się sporo insynuacji pod moim adresem w kontekście sprzedaży działki przy ul.
Barskiej i Krańcowej, wnioskowałem do przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie nadzwyczajnej sesji – oświadczył we wtorek Ryszard
Nowak. – Chcę na niej pokazać chronologię zdarzeń i dokumenty związane ze sprzedażą działki pod galerię Trzy Korony. Usłyszałem też
zarzut, iż spółka CD Locum finansowała moją kampanię wyborczą,
więc oświadczam, że o niczym takim
nie było mowy. To bezpodstawne insynuowanie. Dodatkowo, aby wyjaśnić te sprawy złożyłem do CBA i CBŚ
wniosek o sprawdzenie wszystkich

Prezydent Nowak wiedział
co mówi, bo godzinę później w biurze senatora Stanisława Koguta Wituszyński pokazał do skierowanych
na niego kamer umowę pomiędzy
firmą jego syna, a firmą CD Locum
na usługi geodezyjne. Umowa opiewała na 180 tys. zł netto plus 12 500 zł
netto na tzw. prace powykonawcze.
– Ta umowa zawarta była
w kwietniu 2011 r. i jest wynagrodzeniem za wszystkie prace wykonane do tego czasu, a wykonywało
je dla firmy syna 2–3 pracowników
– mówił Wituszyński. I zaraz potem dodał:
– Dla dobra PiS składam też rezygnację z członkostwa w partii.
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Zorientowałem się, że jestem pionkiem w dużej partyjnej rozgrywce. Decyzję podjąłem samodzielnie,
by nie szkodzić partii. Nie przypadkiem w ubiegłym tygodniu ukazał
się na temat Nowego Sącza artykuł
w „Rzeczpospolitej”. Pan Piotr Lachowicz powiedział tam, że jestem
z prezesem CD Locum Stanisławem
Kosoniem na „ty” i że lobbowałem
u Lachowicza za budową galerii Trzy
Korony. To czysty bolszewizm. Nie
wiem, czy Piotr Lachowicz autoryzował tę wypowiedź, ale teraz musi
publicznie przyznać, że nic takiego
nie powiedział.
Przewodniczący Rady Miasta
i były już szef sądeckich struktur PiS
przyznał natomiast, że uczestniczył
w realizacji kontraktu i pracował
na budowie:
– Mogłem to robić, bo firma która
mnie zatrudniła wygrała wcześniej
przetarg nieograniczony, w którym
każdy mógł startować.

Kogut nie chce hucpy
Najbardziej zadowolony z takiego
obrotu sprawy wydawał się lider PiS
w regionie Stanisław Kogut. W ub.
tygodniu „Rzeczpospolita” napisała, że to właśnie senator poinformował Jarosława Kaczyńskiego o sytuacji w lokalnych strukturach partii.
– Cała ta sprawa to hucpa i nie
będę w niej uczestniczył – zapowiedział Kogut. – Trzeba wszystko wyjaśnić i tak się stanie. Joachim Brudziński i władze partii od początku
wiedziały o problemie, a wysłanie
do Nowego Sącza komisji etyki było
tylko kwestią czasu. Nie domagałem się natomiast – jak napisano w „Rzeczpospolitej” – dymisji Jerzego Wituszyńskiego. Bardzo
się cieszę, że sam zainteresowany
przeciął spekulacje i plotki na temat wysokości kontraktu firmy
syna z inwestorem galerii. Jedyny
błąd jaki zrobił, to że nie pokazał tej
umowy pierwszego dnia, kiedy pojawiły się zarzuty.
(MOL)

Sądecczyzna nie jest
marginalizowana

P O L I T K A . – Sądecczyzna nie jest
marginalizowana! Problemem jest brak
aktywności władz lokalnych w kluczowych dziedzinach służących rozwojowi miasta jak i subregionu – twierdzą
zgodnie poseł Andrzej Czerwiński oraz
radny sejmiku województwa małopolskiego Leszek Zegzda.
Na konferencji prasowej w miniony
poniedziałek parlamentarzysta przypomniał o inwestycjach, które wykonano w Nowym Sączu w ciągu kilku
ostatnich lat przy wsparciu finansowym z budżetu państwa. – Niektóre
środowiska twierdzą, że Sądecczyzna jest marginalizowana, bo Prawo
i Sprawiedliwość notuje tutaj rekordowe poparcie. Chciałbym jednak im
przypomnieć, że przez ostatnie lata
Nowy Sącz dzięki wsparciu rządu
zyskał nowoczesne komendy – policji oraz straży pożarnej. Sądecki oddział onkologii otrzymał nowoczesny sprzęt, wkrótce pozyska nowy
akcelerator, a już w przyszłym roku
zakończy się remont dworca PKP
– mówił Andrzej Czerwiński.
W wyliczaniu środków europejskich oraz wojewódzkich, które popłynęły w ostatnich latach na Sądecczyznę wtórował mu radny Leszek
Zegzda. – Z pieniędzy unijnych powstała obwodnica Starego Sącza
– największa inwestycja infrastrukturalna ostatnich lat w Małopolsce.

Wybudowaliśmy także obwodnicę
Podegrodzia. Pieniądze na obwodnicę zachodnią Nowego Sącza czekają na wykorzystanie – przekonywał.
Obaj politycy podkreślili, że nowe
rozdanie środków europejskich
to ogromna szansa dla subregionu, ale
jak na razie lokalne samorządy słabo
przygotowują się do ich pozyskania.
– Ze specjalnego programu obejmującego dawne miasta wojewódzkie Nowy Sącz dostanie minimum 200
mln zł. Mam pytanie do prezydenta miasta. Jak te środki zostaną spożytkowane? Czy miasto ma w ogóle
wyobrażenie, jak w sensowny sposób wykorzystać te pieniądze? Na jakie projekty? – pytał Leszek Zegzda.
Andrzej Czerwiński przypomniał,
że priorytetowo przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego będą traktowane te projekty, które po pierwsze
przyczynią się do tworzenia nowych
miejsc pracy, a po drugie zaangażują do współpracy znaczną liczbę
gmin i powiatów. – Dlatego dzisiaj
musimy podejść do pewnych spraw
metodycznie. Nie możemy wymyślać bezsensownych pomysłów, które nie mają szans na realizację, jak
na przykład kolejka z Piwnicznej
do Szczawnicy – dodał Leszek Zegzda.
Radny wspomniał również, że obok
rozwoju komunikacyjnego regionu
z pieniędzy europejskich wspierane będą inwestycje pod strefy gospodarcze, w turystykę oraz rekreację. – Stworzenie dobrych projektów
w tym zakresie wymaga konkretnej
współpracy wielu podmiotów, w tym
samorządów z województwem małopolskim, o co gorąco apeluję. Czasu zostało nam niewiele. Do końca
marca 2014 roku jako subregion powinniśmy mieć już wszystko gotowe
– podkreślił Leszek Zegzda. (ROSS)
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE

We wtorek ok. godz. 8.31 w Witowicach Górnych na łuku drogi krajowej nr 75 w kierunku Krakowa
samochód ciężarowy MAN z przyczepą przewożący kliniec na wskutek
gwałtownego hamowania zawadził
przyczepą o lusterko nadjeżdżającego z przeciwka autobusu. Następnie przewrócił się wraz z przyczepą
na prawy bok. Autobusem podróżowało 25 osób, na szczęście nikomu nic
się nie stało, a kierujący samochodem
ciężarowym wydostał się z pojazdu
o własnych siłach.

Złote Jabłko Sądeckie
z okazji 50–lecia
Ponad 3300 uczniów ukończyło dotychczas Zespół Szkół im. Św.
Kingi w Łącku, który w minioną sobotę świętował 50–lecie. Placówka powstała w 1963 r. na wniosek agronoma Kazimierza Garbacza
jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W ciągu tych lat, szkoła
zmieniła nazwę, profil nauczania
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i budynek. Wspominał o tym Adam
Bigos – obecny dyrektor Zespołu
Szkół w Łącku, ale także poprzedni dyrektor i nauczyciel tej placówki
– Zbigniew Czepelak – obecnie dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu.
Z okazji jubileuszu, starosta Jan
Golonka przyznał Zespołowi Szkół
duże Złote Jabłko Sądeckie. Ponadto, przyznał Złote Jabłka Sądeckie,
które otrzymali: Kazimierz Garbacz – inicjator utworzenia szkoły, Tadeusz Zygadło – były dyrektor
i emerytowany nauczyciel, Rozalia Trela – emerytowana, wieloletnia
nauczycielka, Bogusław Duda – eme-

FOT. MARIA OLSZOWSKA

FOT. PSP W NOWYM SĄCZU

Zderzenie samochodu
ciężarowego z autobusem

rytowany, wieloletni nauczyciel i dyrektor, Wanda Zapolska – emerytowana nauczycielka, Władysław
Baziak – emerytowany, wieloletni
nauczyciel, Zofia Gierczyk – emerytowana nauczycielka, Krystyna Gryzło – emerytowana główna księgowa,
Stanisława Gancarczyk – wieloletnia
pracownica szkoły.

specjalna sieć czytników, za pomocą których będzie można dokonać
doładowania.
Oferta ma być dostępna dla klientów jeszcze w tym roku.

Krew dla posła

MPK wydało 11 tys. biletów
elektronicznych
– 11 tys. pasażerów korzysta już
z biletów elektronicznych – informują władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu i dodają, że już wkrótce
pasażerom zostanie zaproponowana
kolejna nowość – tak zwana „elektroniczna portmonetka”.
– Wymiana starych biletów okresowych na nowe, elektroniczne jest
już na ukończeniu, podobnie jak wymiana biletów tych osób, które korzystają z różnego rodzaju ulg. W sumie na razie wydaliśmy ich niemal
11 tysięcy – podkreśla dyrektor MPK
w Nowym Sączu Andrzej Górski.
– Kolejnym krokiem, który chcemy zaproponować pasażerom jest
uruchomienie usługi elektronicznej
portmonetki – dodaje.
Usługa będzie polegała na możliwości doładowania biletu elektronicznego określoną kwotą, tak jak
dzisiaj można to robić w przypadku telefonów komórkowych na kartę. W mieście zostanie rozlokowana

W piątek (25 października)
w Stróżach od godz. 9 będzie można
oddać krew na ratowanie życia posła PiS Artura Górskiego, cierpiącego na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Z apelem o wsparcie akcji – nie
tylko do członków partii – zwrócił
się senator Stanisław Kogut. Autobus, w którym będzie można honorowo oddać krew, będzie zaparkowany na stadionie obok centrum
rehabilitacyjnego.

– Nagrywamy regionalne kapele
i zespoły, aby zachować nasze dziedzictwo – mówił starosta Jan Golonka. – W Fonotece powiatowej jest już
blisko 120 płyt nagranych dzięki pracownikom Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.
Kapela Kuźnicka, która dała pokaz swoich możliwości podczas obchodów 50–lecia Zespołu Szkół im.
Św. Kingi w Łącku działa od kilku lat.
Jak mówią muzycy: „Spotkaliśmy się
parę lat temu, połączyła nas wspólna
pasja, granie i śpiewanie oraz zwyczaje naszych dziadów. Urodziliśmy
się w okolicach Łącka i zaczęliśmy
grać muzykę z jego okolic, a z czasem wzbogacaliśmy ją o nowe utwory
z Podhala oraz części Karpat”.

Kuźnicka z płytą

Fonoteka Powiatowa wzbogaciła się o kolejną płytę. Tym razem
na krążku znalazły się utwory Kapeli góralskiej Kuźnicka. Starosta
nowosądecki Jan Golonka wręczył
kapeli płytę „matkę” i sto sztuk
krążków CD.

WAŻNE
Wolisz czytać DTS w wersji elektronicznej? Już w każdą środę
wieczorem czwartkowe wydanie dostępne na www.dts24.pl.
Jeśli chcesz otrzymywać mailem
powiadomienia o pojawieniu się
na naszej stronie nowych tekstów oraz o ukazaniu się kolejnego numeru tygodnika, zapisz
się podając swój adres mailowy
na stronie: www.dts24.pl/zapisz–sie. Dzięki temu nie ominie
Cię żaden nowy artykuł, gorący
news, albo kolejny numer DTS.

A

Człowiek - najlepsza inwestycja
UNIA EUROPEJSKA

KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu systemowego na 2014 rok.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy–Zdroju informuje o naborze do kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Czas na zwiększenie
aktywności zawodowej w Gminie Krynica–Zdrój” w 2014 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013–2015.
Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnych
(długotrwale bezrobotnych), nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych (rolnicy)jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Założeniem projektu jest wzmocnienie motywacji do działania, zbudowanie zaufania we własne siły, podniesienie kwalifikacji
zawodowych, w tym nabycie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy.
Uczestnictwo w projekcie gwarantuje:
• Bezpłatne kursy zawodowe,
• Trening kompetencji i umiejętności zawodowych,
• Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym,
• Wyjazd integracyjny,
• Otrzymywanie zasiłków celowych.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie lub chcących uzyskać szczegółowych informacji
zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy–Zdroju
w godzinach 8.00–14.00
lub pod numerem telefonu 18 471 07 77
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Zanim udusimy się na ulicy
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choćby doraźnymi pomysłami. Takimi, które dosłownie z dnia na dzień,
pomogą choć trochę poprawić sytuację. Jest to rolą władz miasta albo
radnych, by w trybie pilnym wdrożyć w życie np. pomysł bezpłatnej
(albo płatnej symbolicznie) komunikacji miejskiej. W jednym autobusie kursującym non stop w godzinach
szczytu zmieści się ok. stu kierowców,
którzy w tym czasie zostawią samochody w garażach. Kilka razy publicznie dyskutowany był również pomysł
uruchomienia autobusu szynowego, kursującego wahadłowo na trasie Nowy Sącz – Chełmiec oraz Doliną
Popradu przez Stary Sącz do Piwnicznej i Muszyny. Dobrze zorganizowane rozwiązanie miało szansę rozładować najbardziej zakorkowane rejony
miasta: most heleński i ul. Węgierską,
a tysiące osób dojeżdżających do pracy w Nowym Sączu przesadzić z samochodów do bardziej ekologicznego
autobusu szynowego. Pomoc w realizacji pomysłu głośno wyrażała dyrekcja PKP, które chciały wybudować dodatkowe przystanki i zarząd Newagu,
deklarujący dostarczenie potrzebnych
składów. Tematu nie podjęły władze
miasta, uznając pomysł za nierealny.
***
To oczywiście tylko drobne kroki prowadzące do celu, jakim ma być diametralna poprawa jakości powietrza, którym oddychamy.
W przeszłości były też przygotowywane rozwiązania systemowe. Od kilkunastu lat leży
w Sejmie projekt ustawy górskiej zakładający
50–procentową obniżkę cen gazu w kotlinach
górskich. Pomysłodawcami takiego rozwiązania byli m.in. samorządowcy z Sądecczyzny i Jeleniej Góry, a tak zasadnicza obniżka
cen gazu miała sprawić, że przestawało by się
tu opłacać palić węglem i śmieciami. Jeśli któryś z sądeckich parlamentarzystów odgrzebie
ten mocno zakurzony projekt z sejmowych
szuflad i skutecznie przepchnie przez krętą legislacyjną ścieżkę, wówczas będziemy mogli
głębiej odetchnąć, bez obawy, że się udusimy.
Na razie w Nowym Sączu modne stają się dowcipy w stylu: Dlaczego tutaj palacze żyją dłużej niż niepalący? Bo sądeckie powietrze przepuszczone przez filtr papierosa jest czyściejsze
niż to wdychane podczas biegania.
WOJCIECH MOLENDOWICZ
FOT. FILIP KAŁUŻNY

P R O B L E M S P O Ł E C Z N Y. Przed tygodniem gruchnęła wiadomość: Nowy
Sącz jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie! Temat, który powinien postawić władze
i obywateli na równe nogi, żył ledwie
kilkanaście godzin. Kolejny raz nikt nie
zareagował na poważny problem, który dotyczy nas wszystkich. Jesteśmy
już całkowicie nieczuli?
***
Jeszcze poprzedniej zimy instytucje monitorujące jakość powietrza, którym oddychamy, kilkanaście
razy wysyłały komunikat mówiący
o drastycznym przekroczeniu wszelkich norm. W takie dni – a jest ich
w roku 126 – zaleca się pozostanie
w domach osobom starszym, dzieciom i mającym kłopoty z górnymi
drogami oddechowymi. Oddychanie takim powietrzem nie jest obojętne dla naszego zdrowia, a w dłuższej
perspektywie może być przyczyną
groźnych chorób i w konsekwencji
prowadzić do przedwczesnej śmierci. Choć brzmi to jak scenariusz filmu katastroficznego takie komunikaty już na nikim nie robią większego
wrażenia. Przywykliśmy i pewnie ludzie musieliby padać na ulicy, żeby cokolwiek
z tym problemem zaczęto robić.
***
A nie robi się kompletnie nic. W powszechnym przekonaniu fatalny stan powietrza w Nowym Sączu to efekt palenia w piecach węglem
i śmieciami. Straż miejska bezradnie rozkłada
ręce, usprawiedliwiając się brakiem skutecznych

narzędzi do ścigania piecowych trucicieli. Owszem, ktoś tam dostał mandat 500 zł, ale nawet
dziecko wie, że to żadna kara w stosunku do społecznej szkodliwości czynu. A przecież świadome trucie przez spalanie plastiku, gumy i innych
toksycznych materiałów to działanie z premedytacją mające na celu pozbawienie innych ludzi zdrowia, a nawet życia.

Jeszcze poprzedniej zimy mówiło się o Nowym Sączu, jako o jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Dzisiaj dzięki badaniom Europejskiej Agencji Ochrony
Środowiska wiadomo, że oddychamy niemal najgorszym powietrzem w Europie. Wyżej z polskich miast jest tylko Kraków. Ale
w Krakowie na początku roku zaniepokojeni
sytuacją mieszkańcy skrzyknęli się, żeby wyrazić swoje zaniepokojenie na ulicach. Ich głos
odbił się na tyle szerokim echem, iż Sejmik
Wojewódzki natychmiast przystąpił do pracy
nad kompleksowym projektem dofinansowania zmian węglowych kotłowni starego typu,
na nowe ekologiczne. Proces potrwa kilka lat,
ale już dziś wiadomo, że nie wszystkich stać
na takie zmiany, więc potrzebne będą pieniądze na dopłaty do wymiany systemu ogrzewania. W Nowym Sączu obywatelska apatia,
żadne środowisko nie wyraziło choćby zdania
zaniepokojenia, o konkretnych działaniach nie
wspominając. W Krakowie obywatelski Krakowski Alarm Smogowy zapowiada w piątek
marsz protestacyjny na Urząd Marszałkowski,
w Nowym Sączu kompletna cisza. Nic się nie da
zrobić? Są przykłady, że jednak się da. W podobnej sytuacji była kiedyś Krynica, ale bodaj
jeszcze za kadencji burmistrza Jana Golby, tak
skutecznie dofinansowano wymianę domowych pieców, że dzisiaj uzdrowisko bez kompleksów może dopisywać do swojej nazwy
drugi człon – Zdrój.
***
Jednak wrzucanie do sądeckich pieców
wszelkich trucizn, to tylko jedna wielu z przyczyn fatalnego stanu środowiska. Sporą cegiełkę do rekordowego wyniku w skali Europy
dokładają stojące w korkach samochody. Niewydolny system komunikacyjny miasta powoduje, że każdego dnia w godzinach szczytu
każdy z nas wysyła do atmosfery kolejne tony
szkodliwych substancji. „Ale w innych miastach też są ogromne korki i nie ma tak złego powietrza” – zauważy ktoś przytomnie.
I słusznie. Ale w innych miastach nie ma tak
fatalnego (choć z drugiej strony przecież przepięknego) ukształtowania terenu, gdzie zamknięta kotlina uniemożliwia naturalne wietrzenie miasta. O tym nieco dalej. Owszem, ale
w żadnym z miast podobnej wielkości nie wyjeżdża każdego dnia na ulice blisko pół tysiąca
samochodów nauki jazdy, krążących na wysokich obrotach pod naszymi nosami.
***
Skoro jednak parametry powietrza w Nowym Sączu od dawna są tak fatalne, dlaczego ciągle nikt nie spróbował ich poprawić

Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA)
opublikowała ranking europejskich miast posiadających najgorszą jakość powietrza.
Wśród nich dominują miasta z Polski. Jak wynika z rankingu Europejskiej Agencji Ochrony
Środowiska, w pierwszej „10” miast posiadających najgorszą jakość powietrza w Europie
są cztery miasta z Bułgarii i aż sześć z Polski.
Miasta z największą liczbą dni w roku, w których przekraczane jest dopuszczalne stężenie
zanieczyszczeń w powietrzu: 1. Pernik – 180
dni, 2. Płowdiw – 161, 3. Kraków – 150,5, 4.
Plewen – 150, 5. Dobricz – 145, 6. Nowy Sącz
– 126, 7. Gliwice – 125, 8. Zabrze – 125, 9. Sosnowiec – 124, 10. Katowice – 123. Jak wynika z danych EEA, w latach 2002–2011 emisja
dwutlenku siarki spadła o 50 proc., a tlenku węgla o jedną trzecią. Mimo to, aż 22 kraje
UE w dalszym ciągu przekraczają dopuszczalne normy emisji CO2. Niska jakość powietrza
może prowadzić m.in. do chorób serca, zaburzeń oddechowych, raka płuc czy problemów z oddychaniem. Według danych Komisji Europejskiej, z powodu zanieczyszczenia
powietrza – charakteryzującego się wysokim stężeniem pyłów i aerozoli w atmosferze, tzw. cząsteczkami PM2,5 – tylko w 2010
roku w Unii Europejskiej zmarło przedwcześnie 420 tys. osób.

Źródło: gramwzielone.pl
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Zawodowiec
pokonał amatora
T E N I S . Zakończyły się tenisowe
mistrzostwa Nowego Sącza, które zaliczane były do Grand Prix Nowego Sącza zorganizowane przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS. Impreza ta cieszy
się dużą popularnością i uznaniem
wśród tenisistów. Wiele lat temu
była najważniejszym wydarzeniem
tenisowy na Sądecczyźnie.

Piłka musi
sprawiać
przyjemność
Piłkarska szkółka ma roczek. Pomysł
na profesjonalną akademię szkolącą młodych piłkarzy w Nowym Sączu to była inicjatywa odważna, ale
po roku działalności można uznać,
że początki są udane. To co udało się
niewielu ekstraklasowym klubom
może udać się w Nowym Sączu, choć
ten nie ma ani wielkiego kapitału, ani
klasowych obiektów.
– Szkolimy już jedenaście roczników od czterolatków po 16–latków – mówi rzecznik Sandecji Michał Śmierciak. – Razem około 300
młodych piłkarzy. To duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Trzeba wszystkim zapewnić
miejsce do treningów i meczów.
Sporo czasu zajęła nam praca nad
tym jak ta akademia ma funkcjonować. Radzimy sobie coraz lepiej. Ostatnio położyliśmy również nacisk wizerunek. Jesteśmy
coraz poważniejszym podmiotem.
Boom na piłkę nożną i coraz
większe zainteresowanie rodziców
posłaniem dziecka na pierwszy trening trwa od dwóch lat. W tym
czasie jak podają statystki PZPN–u przybyło ponad 20 tys. piłkarzy
między 10. a 5. rokiem życia. Zdaniem obserwatorów rynku (bo piłkarskie szkółki również firmowane
przez znanych piłkarzy rosną jak
grzyby po deszczu) liczba najmłodszych piłkarzy jest na pewno o wiele większa, bo nie wszyscy są zarejestrowani przez PZPN. Zadziałał
tu efekt Euro 2012 i jak podkreśla
Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN
rozwój infrastruktury sportowej,
m.in orlików. Chętnych do trenowania jest dużo, bo piłka stała się
modna, choć nie każdy rzecz jasna
zostanie piłkarzem.
Do Akademii uczęszczają na treningi dzieci z Krynicy , Piwnicznej,
Szczawnicy, Limanowej , a nawet
Gorlic. Docelowo sądecka szkółka ma zamiar, poprzez kooperację

z mniejszymi klubami, stworzyć
rozbudowaną siatkę skautingu oraz
późniejszego szlifowania największych talentów z południowej części Małopolski. Niedoścignionym
na dzień dzisiejszy wzorem w szkoleniu młodych piłkarzy jest hiszpańska „La Masia – FC Barcelona. Powstała ona 20 października
1979 r. z inicjatywy Johana Cruyffa
dzisiaj ma swoje filie na całym świecie. Sandecja nie marzy by stworzyć
drugą La Masię, ale..
– Zachowując odpowiednie
proporcje chcemy wypracować
schemat oparty na sprawdzonych
rozwiązaniach z bardziej rozwiniętych piłkarsko krajów – dodaje Michał Śmierciak. – Nasi szkoleniowcy, jako byli zawodnicy
różnych poziomów ligowych, doskonale wiedzą, na czym polega
piłka nożna. Następnie przy okazji studiów kierunkowych oraz
uzyskiwania licencji trenerskich,
pogłębili obszerną wiedzę na tematy związane z ukształtowaniem
młodego piłkarza, a także odpowiedniego rozwoju młodego organizmu. Trenerzy uczestniczyli
choćby w programie edukacyjnym
Niemieckiej Federacji Piłkarskiej
– Deutscher Fussball–Bund.
Z młodzieżą pracują trenerzy
mający nie tylko wiedze teoretyczną, ale ogromne doświadczenie w szkoleniu przyszłych piłkarzy m.in. Marek Zagórski i Tomasz
Szczepański. Ścisła współpraca
Akademii z Sandecją Nowy Sącz
jest gwarancją możliwości rozwoju dla adeptów Akademii, a także szansę na naukę przy drużynie,
występującej aktualnie na zapleczu
T–Mobile Ekstraklasy.
Na nowej stronie internetowej
akademii wyłuszczono 10 przykazań piłkarza. Dziewiąte, czyli: „Piłka nożna musi sprawiać przyjemność”, powinno być pierwszym.
(RAF)

Teraz mimo swojego prestiżu jest
jedną z wielu rozgrywanych w naszym regionie. Zawodnicy biorący
w niej udział to amatorzy oraz wyczynowcy, którzy zostali rozstawieni na podstawie rankingu GP
NS oraz siły gry w drabince na 32
zawodników. Najwyżej rozstawionymi zawodnikami byli Krzysztof Berkowicz, Oskar Michałek,
Krzysztof Oleksy, Mariusz Gosik,
Bogusław Kmak, Grzegorz Matras,
Sławomir Walter, Władysław Biel.
Faworytem turnieju był Oskar
Michałek sklasyfikowany na 41.
pozycji Listy PZT, (mimo, że jest
niżej notowany od Krzysztofa Oleksego jednak prezentował
ostatnio wyższą formę niż Oleksy)
który potwierdził swoją wysoką
klasę i wszedł bez najmniejszego
problemu do finału. Obstawiano
drugiego finalistę, którym mógł
być któryś z Krzysztofów, Berkowicz lub Oleksy. Oleksy sklasyfikowany jest na 36. Liście
PZT Berkowicz to amator, jednak w ostatnim turnieju pokonał
Oleksego. Po zaciętym meczu w 3
setach Oleksy pokonał w półfinale

OGŁOSZENIA DROBNE
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?!
WEJDŹ: www.daiglob.pl;
Zakładka daiglob a–count.
BRYKIET DRZEWNY – producent,
c.o., kominki. Tel. 503–313–788.
ZATRUDNIĘ kucharkę, pomoc
kuchenną, pokojówkę
w pensjonacie, zakwaterowanie.
Tel. 601 462 099.

Krzysztof Berkowicz

Krzysztof Oleksy

Berkowicza i tym samym stał się
finalistą z gwarancją drugiego
miejsca. Michałek i Oleksy zmierzyli się w walce, o tytuł Mistrza
Nowego Sącza 2013 roku. Lepszym
okazał się Michałek, który prezentował lepszą formę, grał szybszą
i bardziej rotacyjna piłkę, która
w wielu przypadkach sprawiała trudności Oleksemu. Zadowolony z faktu Edward Oleksy ojciec
Krzysztofa pogratulował zajęcia

drugiego miejsca i pochwalił swojego syna mówiąc, że on już zapisał się w kartach historii sportowej Nowego Sącza, ponieważ już
zdobył tytuł Mistrza Nowego Sącza w 2010 r.. O 3 miejsce mecz
rozegrali Berkowicz i Gosik. Berkowicz w tym roku po raz trzeci
z rzędu pokonał Gosika zdobywając tytuł trzeciego tenisisty w Nowym Sączu.
(GEM)
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•Drewniane schody,
•Podłogi
•Balustrady
•Podbitki
•Tarcica sucha, mokra
WIKPOL ul.Wyczółkowskiego 4A
(boczna Bolesława Prusa)

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130

POŻYCZKI 30’tki

PRZEDWYPŁATOWE
· 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
www.daiglob.pl
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PROJEKTOWANIE STRON
INTERNETOWYCH,
tel. 791 234 520
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NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego
14a/3
ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

O szczegóïy pytaj w Fabryce Okien Tradycja
Nowy SÈcz, ul. Elektrodowa 47,
tel 18 440-00-13 lub 18 440-00-14,
e-mail: sprzedaz@tradycja.biz
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Żyję, na przekór tym, którzy widzieli mnie już martwego

Dziś te tragiczne przeżycia powracają w snach. – Taki stary już jestem, wydawałoby się,
że można nad emocjami zapanować. Ale nadal budzą mnie
koszmary z tamtych lat. Wzruszam się na każde wspomnienie,
więc pewnie żaden będzie ze mnie
rozmówca – zaznacza na początku
naszego spotkania sądeczanin Stefan Kulig i wręcza siedem teczek
dokumentów z IPN. – To tylko
te najważniejsze o mnie – dodaje.
Urodził się 20 czerwca 1926 r.
w Obłazach Ryterskich. Chodził
do Szkoły Podstawowej w Rytrze,
gdzie wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Później należał też
do Orląt. We wrześniu 1939 r.,
kiedy w drodze do szkoły zobaczył uzbrojonych żołnierzy, wjeżdżających do Rytra, wiedział już,
co się stało.
– W szkole mówiło się, że będzie wojna. Poza tym widziałem, jak przygotowywali schron
na Połomi, jak otaczano go drutami kolczastymi – wspomina pan
Stefan.

Dziecko w konspiracji
Miał wówczas 13 lat. Choć, gdy
wpadł w ręce gestapo, tłumaczył
się, jak dziecko, to jednak jego
działalność konspiracyjna wymagała odwagi i umysłu dojrzałego
mężczyzny. Wstąpił do Związku
Walki Zbrojnej, następnie do Armii Krajowej, przyjmując pseudonim „Gorol”. – Czułem, że muszę coś zrobić dla ojczyzny, że oni
chcą mi ją zabrać – mówi dziś
Kulig.
Jego zadaniem było przeprowadzanie na szlaku kurierskim oficerów polskich na Słowację. Nie wie,
kim byli. Dostawał rozkaz i wskazywał drogę.
– Moja trasa biegła przez Jaworki, Lipnik do Toporca – czyta z małej kartki, na której przez
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kilka dni przed naszą rozmową
zapisywał nazwy miejscowości
i nazwiska. – Pamięć już nie ta.
Z marszu trudno wszystkie dane
odtworzyć.
Od lutego 1940 r. pełnił też
funkcję kolportera prasy konspiracyjnej AK. Informował o każdym transportach wojskowych
i poczynaniach Niemców na terenie Rytra i okolic. Do rodzinnego domu starał się nie zaglądać,
bo wiedział, że gestapo już zagięło
na niego parol. Schronienie znajdował u różnych ludzi. Najczęściej
w bacówkach. Bywało, że noce
spędzał w lesie. W Święta Bożego
Narodzenia w 1942r. chciał jednak
być z rodziną.
– Ktoś musiał zauważyć,
że wróciłem. Do dziś jednak nie
wiem, kto mnie wsypał – wspomina Stefan Kulig. Po aresztowaniu najpierw trafił do więzienia
w Nowym Sączu. Torturowany,
nie zdradził konspiracji. Tłumaczył się, jak dziecko, że uciekł
z domu, bo go tato bił. Błąkał się
więc po lasach, by uniknąć razów od ojca.
FOT. KATARZYNA GAJDOSZ

H I S TO R I A . Testowano na nim leki,
sztucznie zakażono tyfusem plamistym, później więźniowi obozu Auschwitz Birkenau przyszło zmierzyć
się z bezlitosnymi funkcjonariuszami UB, którzy go torturowali do utraty przytomności.

Piekło obozów
Z Nowego Sącza wraz z grupą innych więźniów został przetransportowany do Tarnowa. Pamięta, jak musiał iść na dworzec
PKP przywiązany do innych mężczyzn, a niemiecki żołnierz groził
kulą w łeb, gdyby którykolwiek
odważył się wystąpić z szeregu.
W styczniu 1943 r. ostatecznie
przetransportowano go do obozu
koncentracyjnego Oświęcim Brzezinka. Numer obozowy – 95664.
Tam przeżył piekło. W oświadczeniach złożonych przez Waldemara Nowakowskiego (nr obozowy 290) i Wiesława Kielara (2805)
z 1969 r. czytamy, że Stefan Kulig wiosną 1943 r. „został poddany przez lekarzy SS sztucznemu
zakażeniu tyfusem plamistym”.
Trudno mu opowiadać, czego był
świadkiem. Świadomość, że każdy dzień może być jego ostatnim, nie opuszczała go przez cały
pobyt w obozie. Dziś stwierdza,
że jego wiek mógł uchronić go
przed komorą gazową. – Nawet

– Wzruszam się na każde wspomnienie, więc pewnie żaden będzie ze mnie
rozmówca – zaznacza na początku naszego spotkania sądeczanin Stefan
Kulig i wręcza siedem teczek dokumentów z IPN. – To tylko te najważniejsze
o mnie – dodaje.
gdy podpadłem, próbując przekazać tajny list z jednego bloku
do drugiego, jedynie dotkliwie
mnie pobito, ale nie rozstrzelano. Dano drugą szansę, pewnie
dlatego, że byłem młody i mogłem
jeszcze być użyteczny w pracy
– zastanawia się pan Stefan.
Jesienią 1944 r. z grupą więźniów został wywieziony do Oranienburga, a następnie pieszo
wszyscy szli do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Pod koniec 1944 r. przetransportowano
go Barth, gdzie przymusowo pracował w zakładach samolotowych

A

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego
14a/3

Heinkel. W kwietniu 1945 r. był
już w Ravensbruck. Wolność przyszła 3 maja 1945 r. Wraz z kilkunastoosobową grupą więźniów pozostałych przy życiu został odbity
przez Armię Czerwoną.

Żołnierz wyklęty
Po wojnie Stefan Kulig nie zaprzestał konspiracyjnej działalności. Wrócił w rodzinne strony
i mimo wycieńczenia z kolegami z AK m.in. Kazimierzem Mordarskim ps. „Tarzan” i Józefem
Szyszką ps. „Maryśka” przygotowywali się do walki z reżimem
stalinowskim. Nieraz był wzywany do Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Nowym Sączu
na przesłuchania w charakterze
podejrzanego o wrogą działalność
przeciwko władzy PRL. W maju
1946 r. został aresztowany.
– Przesłuchania przeważnie
odbywały się nocą – opowiada
Kulig. – Bili mnie do nieprzytomności. Po czterech miesiącach,

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl
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gdy nie przyznałem się do zarzucanych mi czynów, wypuszczono do domu. Miałem obite nerki,
stopy, obrażenia na całym ciele. Proszę dotknąć mojej głowy,
to wgłębienie to efekt ciągnięcia
mnie nieprzytomnego po schodach. Pamiętam, że gdy szedłem
na dworzec, by wrócić do domu,
przysiadłem pod krzyżem przy
kościółku kolejowym i strasznie płakałem, dziękując Bogu,
że żyję. Mimo to dalej trwałem
w konspiracji.
W sierpniu 1948 r. UB aresztował go za przynależność
do Polskiej Podziemnej Armii
Niepodległościowej. – Moją przysięgę odbierał ks. Gurgacz „Sem”
i Szajna „Orzeł”, a ja przyjąłem
ps. „Wicher” – opowiada.
Nie miał pojęcia, że jego bracia również działali w PPAN. Dowiedział się podczas przesłuchań.
23 grudnia 1948 r. został skazany na 5 lat więzienia. Karę odsiadywał w różnych miejscach.
Najgorzej chyba było w Ośrodku Pracy Więźniów w Strzelcach Opolskich, gdzie 12 godzin
dziennie pracował w kamieniołomach prymitywnymi – jak mówi
– narzędziami.
– Baraki nieogrzewane, brakowało wody, pluskwy, zawszona bielizna. Buty i odzież pochodziły z czasów wojny. Przez 10
miesięcy mojego tam pobytu nie
była zmieniana bielizna – opowiada więzień.
Podczas pracy doznał wypadku. Miał zwichnięty bark.
– To przyczyniło się do mojego wcześniejszego warunkowego zwolnienia w 1952 roku
– stwierdza.
Po powrocie do domu musiał meldować się na UB i MO.
Był pod stałą obserwacją agentów UB. Udało mu się zatrudnić
na składnicy drewna i pracował
tam aż do przejścia na emeryturę.

***
W 1988 r. wyjechał z żoną
do Australii, gdzie wcześniej uciekła jego córka. Wrócili kilkanaście lat temu. Mieszkają w Nowym Sączu obok syna. Pan Stefan
póki starcza sił często wyjeżdża
do Znamirowic, gdzie ma swój domek letniskowy. – A tam zawsze
pełno do roboty. Zwłaszcza teraz,
przed zimą. Może mój umysł nie
jest już tak sprawny, ale sił jeszcze na wiele starcza. Cieszę się,
że żyję, na przekór wszystkim,
którzy nieraz widzieli mnie już
martwego – mówi.
KATARZYNA GAJDOSZ
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60 dni oczekiwania
na 60 sekund
widzenia

Do gondoli, wszystkie
ręce na pokład
Jerzy Wideł
Z kapelusza

Do

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

D

opóki nie potrzebujesz odwiedzić lekarza,
to wszystkie te opowieści o stanie służby zdrowia – nawet jeśli je sami, ale zdrowi relacjonujemy – wydają nam się opowieścią z jakiegoś innego
świata. Prawdziwe życie przecież tak nie wygląda – myślimy siedząc przed telewizorem, gdzie pokazują dramaty ludzi chorych i szpitalne korytarze. Ale myślimy
tak tylko do momentu zanim sami nie będziemy mieli
potrzeby pójść do lekarza. No więc ja niedawno musiałem. Najpierw w przychodni (nazwę i adres zachowam
dla siebie, bo następnym razem znajdę na drzwiach
własne zdjęcie z dopiskiem: tego pana już nie obsługujemy) dostałem karteczkę z terminem, kiedy przyjmie mnie specjalista. Miałem już swój termin! Co prawda dopiero za dwa miesiące, ale to akurat były miesiące
wakacyjne, więc szybko zlecą. W dniu wyznaczonym
przez panią z rejestracji stawiłem się pod drzwiami gabinetu specjalisty. I w tym momencie zimny pot skroplił mi się na plecach po raz pierwszy. Na korytarzu było
czarno od ludzi takich samych jak ja, czyli szczęśliwych,
że dzisiaj już wypada ich termin. Tak na oko (choć wiadomo, że na oko to chłop w szpitalu umarł – jak mawiało kiedyś ludowe porzekadło), no więc tak na oko,
policzyłem, że spędzę pod drzwiami specjalisty czas
do wieczora, a może i zarwę kawałek nocy. Jakież było
moje zdumienie, kiedy kolejne wołane osoby wychodziły z gabinetu po – statystycznie – 45 sekundach. Kolejka pod drzwiami topniała w zastraszającym tempie, a ja się nawet zmartwiłem, że nie zdążę przewrócić
kartki w gazecie zabranej do poczekalni. Ludzie wchodzili i wychodzili od lekarza, jakby cała wizyta polegała na przybiciu piątki ze specjalistą i już won za drzwi.
W pewnej chwili pomyślałem nawet, że to nie gabinet
lekarza, ale jakiś drugi stopień rejestracji, gdzie tylko
przykładają kolejną pieczątkę na tej ważnej karteczce,
dzięki czemu oczekiwanie na właściwy termin nabiera
jeszcze większej urzędowej mocy.
Z tych rozmyślań wyrwał mnie dźwięk własnego nazwiska: Molendowicz! To ja, to ja! To mnie wołała pani doktor, specjalistka, na widzenie z którą czekałem dwa miesiące. No i od tego momentu żałowałem,
że nie włączyłem stopera. Wszystko co było dalej działo się jak w dobrym kinie akcji. Bez żadnych zbędnych
słów i ruchów. Same konkrety. Nie pamiętam nawet,
czy był czas na staropolskie „dzień dobry”. Pani doktor nie odrywała oczu od komputera. Jej pytanie o mój
problem było bardzo konkretne, mięsiste, a jednocześnie suche jak trzask łamanego patyka. Podobnie
oględziny pacjenta (szkoda, że nie włączyłem stopera
uwzględniającego setne części sekundy) mam nieodparte wrażenie, iż trwały krócej, niż dwa mrugnięcia
powiekami. Potem już tylko szybka weryfikacja mojego numeru PESEL (którego powoli zaczynam się bać),
kilka uderzeń w klawiaturę, pieczątka na recepcie, zamach długopisem po papierze i już byłem za drzwiami. W drodze na korytarz zdążyłem jeszcze rzucić pytanie o nazwę dolegliwości i było po wszystkim. Jako
człowiek starej daty poczułem się dziwnie. Czyli to już
wszystko? Dotychczas wydawało mi się, że mam niezłe zadatki na ADHD i, że to ja nie mam cierpliwości
do ludzi i sytuacji. Skoro tak, to co powiedzieć o pani
doktor, która w zasadzie na mnie nie spojrzała, nie
dotknęła mnie, a tylko odnotowała w statystyce dla
NFZ, że się przewinąłem. Może to raczej ona ma ADHD
nie pozwalające jej żeby drzwi za kolejnym pacjentami w zasadzie się nie zamykały. 60 dni oczekiwania
na 60 sekund widzenia. Jeśli tak ma wyglądać leczenie,
to chyba już łatwiej umrzeć.

końca października potrwa w sądeckim magistracie pokonkursowa
wystawa projektów architektonicznych
przyszłej Sądeckiej Wenecji. Architekci, a więc ludzie z wyobraźnią, dostrzegli olbrzymie możliwości zagospodarowania dużej przestrzeni miejskiej nad
Dunajcem i stworzenia niepowtarzalnych obiektów, które – nie waham się
użyć tego słowa – mogą się stać wizytówką miasta. Dokonali tego ludzie z zewnątrz sądeckiego grajdołka nie skażeni codziennymi swarami, układami,
niezwiązani koniecznością zawierania
kompromisów twórczych ze zleceniodawcą, czyli Urzędem Miasta i – przede
wszystkim, jak to zwykle bywa – z gremium miejscowych malkontentów.
Miejmy nadzieję, że zwycięski projekt
grupy RAr2 Laboratorium Architektury
Jana Kubeca ze Śląska zostanie zrealizowany ku zadowoleniu obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców miasta.
Ta nadzieja poparta jest zapewnieniem
wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża, że Sądecka Wenecja zapisana jest w planach
bezkonkursowych zadań województwa
małopolskiego w rozdaniu finansowym
na lata 2014–2020.
Szef zwycięskiego zespołu architektów Jan Kubec określił koszt realizacji ich
architektonicznych wizji na 50 milionów

złotych. A więc tyle, na ile włodarze
miasta byli przygotowani. Podkreślam
wyraźnie, że Unia ma dołożyć 85 proc.
kosztów budowy, na ten i wyłącznie ten
cel inwestycyjny, a nie jakieś oboczne
projekty np. budowy ulic, czy chodników w mieście. Na lata 2014–2020 obowiązuje bowiem unijna filozofia mówiąca o tym, że preferowane są projekty,
które podnosząc standard życia mieszkańców, dają równocześnie możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.
W przypadku Sądeckiej Wenecji to ma
szanse stać się jak najbardziej realnym
wydarzeniem. Wszak obok miejsc rekreacji, wypoczynku w myśl projektu nad
Dunajcem i w Parku Strzeleckim ma być
wybudowany hotel, amfiteatr, restauracja, bary, tor kajakowy, basen itp.
Jestem przekonany, że zawodowi malkontenci, których nie brakuje też
wśród radnych miejskich, z projektem
budowy Sądeckiej Wenecji nawet się nie
zapoznają. Bo i po co, skoro z góry wiedzą, że jest to urojony pomysł prezydenta Ryszarda Nowaka i jego zastępcy Jerzego Gwiżdża. Ci etatowi narzekacze,
owszem, w kawiarnianych dyskusjach
opowiadają, jak to w krajach europejskich, gdzie często bywają, zagospodarowane są wspaniale brzegi rzek przepływających przez małe i duże miasta, jak
te brzegi stanowią w nich miejsca do wypoczynku, zabawy, relaksu i często pracy. Nie dostrzegają, że Nowy Sącz ma
w samym centrum dwie, a nawet trzy
dzikie górskie rzeki z brzegami porośniętymi chaszczami, wikliną i drzewami. Solidni i uczciwi sądeczanie, którzy

kochają nad życie swoje miasto zaniedbane brzegi rzek wykorzystują jako wysypiska śmieci. Miasto od kilkudziesięciu lat odwróciło się plecami do swoich
rzek. Od lat żadna władza magistracka
nie miała pomysłu jak te brzegi zagospodarować. W przeciwieństwie do władz
przedwojennych, kiedy właśnie zbudowano pierwszą Sądecką Wenecję. Teraz
jest zatem ogromna szansa, by projekt
nowej Wenecji zrealizować. Prezydentowi Nowakowi może nawet sprzyjać
przyroda, gdyż dzięki zaporze w Niedzicy Dunajec został ujarzmiony i w czasach ostatnich powodzi jego poziom był
regulowany. Więc okiełznana rzeka nie
zagrozi sądeckiej inwestycji w podobny
sposób, jak to było w latach 70. ubiegłego
wieku, kiedy woda wypłukała betonowy
basen bezmyślnie zbudowany pomiędzy
wałem przeciwpowodziowym a głównym nurtem rzeki.
Jestem przekonany, że budowa Sądeckiej Wenecji wymusi też na obecnych władzach kolejny krok, czyli budowę Węgierskiej bis. Raźniej czynione
będą działania związane z tą drogową inwestycją, która przecież w zdecydowany sposób przybliży Sądecką Wenecję mieszkańcom całej południowej
Sądecczyzny nie tylko zaś mieszkańcom miasta. Budowa tego kompleksu rekreacyjnego może też być istotnym
potwierdzeniem, często górnolotnie
i bezpodstawnie używanego hasła, jakoby Nowy Sącz był stolicą zagłębia turystycznego i wypoczynkowego. A więc
do gondoli, do gondoli, wszystkie ręce
na pokład!

Polityka sądeckiej ciągutki
Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

–C

zy „Misia” pojmą młodzi
odbiorcy, którzy nie doświadczyli absurdów PRL–u? Nie sądzę. Komunizm był niszczący i oparty na kłamstwie. Każdy o tym
kłamstwie wiedział, a jednak ono trwało – mówiła Krystyna Podleska, która
w komedii Stanisława Barei 33 lata temu
zagrała Aleksandrę Kozeł. Niestety,
odrobinę się pomyliła. Wystarczy spojrzeć na Nowy Sącz.
Od lat odbywa się tutaj gra pozorów,
w oparach buty i agnorancji. Wszyscy
wiedzą, że to tylko gesty, takie kłamstwo, a ono trwa.
Mamy zatem władzę, która nie uważa
za słuszne tłumaczyć się mieszkańcom,
a więc swoim pracodawcom, z tego
co robi. Bo nie ma znaczenia, co myśli
o wysłannikach tych obywateli, choćby dziennikarzach. Jeśli poproszą, ma
pokazać i listy, i maile dotyczące spraw
publicznych.
Mamy elity, które nie czują niezręczności swych działań, gdy zbyt blisko są wydawane przez nich decyzje
i prywatny interes. Skoro idą po władzę pod sztandarem oczyszczenia państwa, sami winni być jak żona cezara:

ponad wszelkie podejrzenie. Dużo wymagać od siebie. A tymczasem mają za
złe wyborcom–pracodawcom, że zadają pytania. Że im się coś nie podoba. Czyli chcieli służby publicznej, ale
tylko z przywilejami, bez większości
konsekwencji.
Mamy wreszcie lata polityki podobnej do ciągutki, jak stare toffi albo
„krówki”. Czyli tylko ciągłe międlenie ważnych tematów, podlane słodyczą drobnych sukcesów, obietnic, uroczystości. Kiedyś cukierek się kończy,
a ludzie nadal nie są najedzeni, ani urządzeni. Wtedy nagle, byle niedaleko wyborów, znów następuje przyspieszenie. Jakieś inicjatywy ponadpartyjne,
ba – nawet ponadregionalne. Zawieranie paktów, zbieranie postulatów i podpisów. Podgrzewanie lokalnego patriotyzmu. Okrzyki: „Idziemy! Popchamy!
Zawalczymy!” Jeśli z tego teatru wyjdzie
cokolwiek dobrego, to wielkie szczęście.
Ale na razie rzeczywistość skrzeczy.
Bo kiedy u nas dopiero zwierają szeregi, w Brukseli minął już wieloletni czas na lobbowanie. Komisja
Europejska właśnie uznała, że kolejowy korytarz transportowy łączący Bałtyk z Adriatykiem ominie Małopolskę. Nie przejdzie przez Piekiełko,
Podłęże, Tymbark, Nowy Sącz i Muszynę, tylko przez Śląsk. Bardziej zurbanizowany i mający już lepszą infrastruktuę. Sieć ważnych szlaków ma
powstać z nowego funduszu „Łączyć
Europę” do roku 2030. Niestety, mimo

zapewnieniom władz Małopolski, nie
będzie ich na kolej na Sądecczyznę.
Co prawda będą też większe fundusze unijne na lata 2014–2020, dzielone przez polski rząd. Jednak w rankingu projektów kolejowych Ministerstwa
Transportu Podłęże – Piekiełko jest dopiero na 42. miejscu. Kto rząd przekona, że warto wydać na ten mały odcinek wielkie pieniądze?
A czy droga ekspersowa na południe
pójdzie przez Nowy Sącz i Krynicę zamiast czy obok tej przez Kielce, Tarnów,
Gorlice i Barwinek? Za tą drugą lobbują Gorlice z Jasłem i Kielcami, wspierane
przez dwa województwa: świętokrzyskie i podkarpackie. My mamy sojuszników bardziej lokalnych.
I tyle. Nic dziwnego, że – wedle Informatora Statystycznego opublikowanego przez Urząd Miasta – w Nowym
Sączu mieszkańców jest coraz mniej.
Więcej osób z miasta wyjeżdża (904 się
wymeldowały), niż się tu osiedla (605
meldunków). Wolą wieś (565 przemeldowań), inne miasta (293) i wręcz
inne kraje (49). A urząd w broszurze się
chwali, że Nowy Sącz to liczący się ośrodek na południu Polski, siła napędowa
rozwoju, innowacyjności, przedsiębiorczości i... ważny węzeł komunikacyjny.
Znów kojarzy się cytat z Barei:
– To jest miś na skalę naszych możliwości. My nim otwieramy oczy niedowiarkom. I nikt nie ma prawa się przyczepić. Zgnije sobie i sporządzi się protokół
zniszczenia.

junior
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CO TO ZNACZY
„GRAĆ ROLĘ”?
Weronika Jasica, 5 lat
Gra się rolę wtedy,
jak jest teatrzyk
albo śpiewanie. Na przykład Smerfy grały rolę!
(Weronika nuci
znaną melodię
ze „Smerfów”).
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ONA TEŻ BYŁA DZIECKIEM

Grzeczna
Kasia
Tę aktorkę zna chyba każdy. Marta Walawska z popularnego serialu „Barwy szczęścia”, czyli Katarzyna Zielińska, urodziła
się w Limanowej, ale przebywała w tym mieście tylko trzy
dni po narodzinach. Od początku
była związana ze Starym Sączem,
gdzie w czasach jej dzieciństwa
tata pracował przy szklarniach,
a mama była florystyką i zajmowała się domem. Jak mówi aktorka, wielkim przeżyciem w najmłodszych latach były dla niej
wycieczki do Krakowa, co pokazuje jedno ze zdjęć. Z dzieciństwa
mile wspomina też samochodowe
wyprawy do Bułgarii, przed którymi z wrażenia zwykle nie spała kilka nocy. Bawiła się z tatą,

Sama
aktorka
ocenia,
że w najmłodszych latach bywała upartym dzieckiem, robiącym
wszystkim na przekór. Potrafiła rzucić wielkanocnym koszykiem, albo ugryźć w policzek kolegę z przedszkola. Potem jednak

że kto pierwszy zobaczy Morze
Czarne, ten coś wygrywa.
Katarzyna Zielińska ma jedną
siostrę Karolinę, z która do dziś
są nierozłącznymi przyjaciółkami, choć w dzieciństwie bywało,
że „darły koty”.

spokorniała, stała się grzeczną
i dobrze ułożoną dziewczynką.
Śpiewała w chórze kościelnym,
a jej ulubionym aktorem był Piotr
Fronczewski. Jako nastolatka nie
marzyła o karierze aktorskiej,
chodziła do klasy o profilu biologiczno–chemicznym i raczej myślała o medycynie albo o menadżerstwie. Kiedyś wzięła udział
w szkolnym konkursie teatralnym, w którym jurorem był sam
Jan Nowicki – jeden z najbardziej
cenionych aktorów. Od niego
usłyszała słowa zachęty i propozycję, żeby zastanowiła się
nad szkołą teatralną. Wtedy narodziło się wielkie marzenie. Tata
od początku wspierał jej pomysł,
mama raczej studziła entuzjazm.
Teraz rodzice są jej największymi fanami.
Aktorka często powtarza,
że w życiu kieruje się mottem,
które dedykuje też innym: „Mocno
wierzyć w marzenia i iść za swoim sercem”.
(JOMB)

Kacper Jurkiewicz, 6 lat
To znaczy, że ktoś
występuje w teatrze albo śpiewa. Jest się
wtedy bardzo sławnym.
Na przykład
można być misiem, królem lasu albo
Śnieżką.

Wiktoria Stanik, 5 lat
To znaczy, że się
występuje na scenie jako żabki,
wiewiórka i Kopciuszek. Albo też,
że się występuje w filmie. Moja
mama ogląda
„Barwy szczęścia”
i jedna aktorka ma tam takie krótkie, rude włosy. Podoba mi się takie życie aktorki i takie jej tańce.

Natalia Kurczab, 7 lat

DZIAŁO SIĘ, SIĘ DZIAŁO

Waga płaczu bez łez
Spacer farmera, waga płaczu,
martwy ciąg na axel gryfie, spacer
buszmena, zegar i uchwyt Herkulesa wyciskały pot w czasie II
Turnieju Mini Strong Mana organizowanego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu. Gościem specjalnym i jednocześnie sędzią głównym turnieju był czołowy strongman
Europy Tomasz Kowal. I miejsce
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FOT. Z ARCH. ORGANIZATORA ZAWODÓW

Na ziemi sądeckiej nie brakuje
talentów. Dowodem jest II Sądecki Jarmark Talentów organizowany
przez Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu, na którym
młodzi wokaliści, tancerze i zespoły prezentowali swoje zdolności artystyczne. Wśród 23 grup I miejsce wyśpiewała Natalia Polewska
ze świetlicy środowiskowej „Piątkowa”, II miejsce zajął Sebastian Madcia ze świetlicy środowiskowej „Barskie”, III miejsce – grupa taneczna
„Ambrozja” z gminy Korzenna.

FOT. DANIEL JANISZYN WWW.MOK.NOWYSACZ.PL

Ach, te talenty

Przyszli strongmani korzystali
z podpowiedzi mistrza
zdobył Paweł Toczek z ZSP w Krynicy Zdroju.

To mi graj – cymbergraj
Wasi rówieśnicy sprzed stu lat
nie mieli telewizji, komputerów
i dostępu do internetu, a jednak
świetnie się bawili. Podwórkowe
bierki, turniej cymbergraja, toczenie fajerek, pchełki, zośka i domino, to tylko niektóre z niezawodnych sposobów na nudę. Mogli
się o tym przekonać uczestnicy

„Piotruś Pan” Grupy Teatralnej „Cudoki–Szuroki”.
imprezy plenerowej „Gry i zabawy galicyjskie” w sądeckim Miasteczku Galicyjskim.

Mali studenci
Mali studenci Sądeckiej Akademii Dziecięcej rozpoczęli nowy
rok akademicki. Pierwsze spotkanie nt. grzybowego królestwa poprowadził przyrodnik Grzegorz Tabasz. Kolejny wykład poświęcony
był pieniądzom.
Czytaj więcej na str. 15

Cudoki z Piotrusiem Panem
Młodzi aktorzy podbijają sądecką scenę. Podczas prestiżowego XVII
Jesiennego Festiwalu Teatralnego
wystąpiła Grupa Teatralna „Cudoki
– Szuroki” z MOK w Nowym Sączu,
nad którą opiekę artystyczną sprawuje Małgorzata Sobierska. „Piotruś Pan”
w ich wykonaniu był barwnym spektaklem wypełnionym piosenkami.
O aktorach XVII Jesiennego Festiwalu
Teatralnego czytaj też na str. 14

(J)

Grać rolę to znaczy występować
na dużej scenie.
Ludzie się przebierają i występują. Kiedyś byliśmy
na teatrzyku i tam
był taki pan, który
śmiecił po całej scenie i po nas. Chciałabym być aktorką razem z Wiktorią, bo aktorzy
tańczą, występują i ładnie mówią.
(JOMB) ZDJĘCIA: JOLANTA BUGAJSKA
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Spektakl
„Moralność
pani
Dulskiej”
z udziałem
Karoliny
i Zuzy

O TYM SIĘ MÓWI

Na scenie
wśród sław

FOT. WWW.LDK.

Co zrobić, by zostać aktorem choćby
amatorem? Potrzebne są: talent, chęci i mnóstwo pracy.
Karolina Kulig i Zuzanna Majeran
od dzieciństwa występują na scenie. Zaczęło się od szkolnych akademii, kółka teatralnego, teraz grają
w amatorskim teatrze „Co się stało”
działającym w Limanowskim Domu
Kultury. Podczas XVII Jesiennego Festiwalu Teatralnego w Nowym Sączu
wystąpiły w spektaklu „Moralność
pani Dulskiej”.
Zanim jednak trafiły na scenę
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, wraz z innymi młodymi aktorami godzinami ćwiczyły
pod okiem opiekuna artystycznego Janusza Michalika. Nad sztuką Zapolskiej wszyscy pracowali od początku roku, spotykając się

co sobotę na kilkugodzinnych próbach w LDK.
– Ciężkie były początki. Swoją
pierwszą kwestię ćwiczyłam przez
pół godziny! To było ciągle powtarzane jedno zdanie, które mówiłam
nie tak, jak trzeba – wspomina Zuza.
– Najtrudniejsze było to, że grałam postać, która ma inny charakter
niż ja, musiałam więc wypracować
emocje, zachowania, których we
mnie nie ma – przyznaje Karolina.
Dziewczyny pracowały też samodzielnie, ćwicząc przed lustrem albo

A TO HISTORIA!

POD LUPĄ

Szwedzi uciekali
z Sącza

Jak szybko
zapamiętać?

Na pewno słyszeliście o bohaterskiej obronie Częstochowy w czasie potopu szwedzkiego. Nowy Sącz
może pochwalić się, że zwycięstwo
nad Szwedami odniósł 13 dni wcześniej. W październiku 1655 r. załoga szwedzka zajęła Sącz. Jednak 13
grudnia 1655 r. powstańcy pod wodzą braci Wąsowiczów, wspierani
przez mieszczan sądeckich, podstępem przedostali się do miasta i uderzyli na wroga. Po bohaterskiej walce
sądeczanie z pomocą regularnych oddziałów piechoty nawojowskiej, spiskiej i szlachty odnieśli zwycięstwo.
Szwedzi w popłochu wycofali się z Sącza pozostawiając działa, wozy i łupy
wojenne. W ten sposób Nowy Sącz,
jako pierwsze miasto Rzeczpospolitej, odparł potop szwedzki.
(J)

Czy wiesz, że…

LIMANOWA.PL

• Uchwyć sens

Dobrą metodą jest uczenie się
całościowo. Stosują ją aktorzy, jeśli muszą nauczyć się roli w krótkim czasie. Najpierw przejrzyj cały
tekst, żeby uchwycić jego sens.
Dopiero potem zapoznaj się z nim
szczegółowo.

• Rozłóż w czasie

Świetnym sposobem na budowanie trwałej pamięci jest zastosowanie
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nagrywając na dyktafon i krytycznie
odsłuchując wygłaszane przez siebie
kwestie. Dzięki talentowi i ciężkiej
pracy wystąpiły na najbardziej cenionym w regionie festiwalu teatralnym.
– Wrażenie robił fakt, że na tej
scenie w czasie tego samego festiwalu grali choćby Paweł Małaszyński, Elżbieta Zającówna, Jan
Peszek, Piotr Fronczewski. Znaleźliśmy się wśród prawdziwych
gwiazd. To prawdziwe wyróżnienie – podsumowują.
(JOMB)

powtórzeń rozłożonych w czasie.
Najlepiej powtarzać tekst kilkakrotnie, z częstymi przerwami, rozkładając powtórki na kilka dni, a nie
próbować nauczyć się wszystkiego
w ciągu jednego wieczoru. Badania wskazują, że dzięki tej metodzie
można podwoić ilość zapamiętanych
informacji.

TU WARTO BYĆ

„Rodzinka”
kręci
uśmiech
W tym miejscu gorąca czekolada
i pyszne ciastko to tylko dodatek
do gamy różnorodnych rozrywek.
Klubo–Kawiarnia „Rodzinka” jest
bowiem niezwykłym miejscem,
gdzie nie tylko panuje domowa
atmosfera, ale przede wszystkim
dzieci znajdują tu bogatą ofertę
przeróżnych rozrywek.
Gdy rodzice czy dziadkowie
odpoczywają przy kawie, najmłodsi mogą korzystać z kącików
zabaw wyposażonych w kolorowe
przytulanki, zabawki edukacyjne,
gry planszowe i książeczki.
– Ulubionym miejscem jest
sala sensoryczna, zwana przez
najmłodszych salą magiczną.
Ta wyodrębniona sala wypełniona światłem, barwą i dźwiękiem wyposażona jest w różne
urządzenia stymulujące rozwój
zmysłów dziecięcych – mówi
współwłaścicielka „Rodzinki”
Magdalena Furmanek–Kopiec.
W „Rodzince” organizowane są przeróżne warsztaty, które zapewniają dzieciom atrakcyj-

ny i niebanalny sposób spędzenia
wolnego czasu.
– Dla każdej kategorii wiekowej staramy się oferować ciekawe, twórcze spotkania. Proponujemy warsztaty artystyczne,
podczas których dzieci oraz dorośli tworzą ozdoby okolicznościowe, biżuterię, kolaże, uczą
się sztuki recyklingu, rysunku
i malarstwa, a także warsztaty stymulujące rozwój ruchowy
oraz twórczy, takie jak taniec
kreatywny, brykanie na dywanie, logorytmika. Dla dzieci w wieku 8–12 lat oferujemy
matematyczny S.O.S , a także
warsztaty robotyki i programowania – opowiada pani Magda.
Oferta jest stale poszerzana.
Już od listopada dzieci w wieku
6–10 lat mogą brać udział w zajęciach rekreacyjno–sportowych
pn. Gry i Zabawy Młodych Olimpijczyków (GiZMO).
– Całe rodziny zapraszamy
też do udziału w Spotkaniach
z Wydawnictwem Hobbity, podczas których będziemy uczyć się
grać w różnorodne towarzyskie
gry planszowe, a następnie rozgrywać turnieje. Ponadto, jak
co miesiąc, fanów X–Boxa zachęcamy do udziału w rozgrywkach ligowych FIFA 2013 o Puchar
Rodzinki – proponuje Magdalena
Furmanek–Kopiec.
(JOMB)

Zajęcia robotyki
i programowania
w „Rodzince”

• Podchodź aktywnie

FOT. RIMLIGHT

Jeśli do zapamiętywanych treści dołożysz osobiste zaangażowanie, osiągniesz murowany sukces.
Po nauczeniu się tekstu roli, wiersza czy referatu, koniecznie wygłoś
go rodzicom albo kolegom. W ten
sposób utrwalasz przyswojony materiał, dzięki czemu na długo pozostanie on w twojej pamięci.
(J)

STUDIO

A

od 1995 roku
HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA „GORZKÓW”
Ó
33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1
tel. (018) 442 74 53, fax (018) 442 74 26
e-mail: gorzkow@hpsp.com.pl
www.hpspgorzkow.pl

Hala Handlowa
Gorzków
zaprasza na zakupy

ZAPAMIĘTASZ
W JESIENNĄ SŁOTĘ
Deszczowa aura sprzyja wysiłkowi intelektualnemu – twierdzą australijscy
naukowcy. W czasie brzydkiej
pogody badani znacznie lepiej
wypadali w testach pamięci.
Zapamiętywali nawet trzy razy
więcej danych niż w czasie dni
słonecznych.
(J)

33-300 Nowy SĈcz
ul.Witosa 10
tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
Obiady Àrmowe

Zupa + II danie

= 12 zã
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CZYTAM, BO LUBIĘ

Powiedziałam:
„Cześć”

Christian Dreller,
Petra Maria Schmitt

DLACZEGO REKINY
NIE CHODZĄ
DO DENTYSTY?
HISTORYJKI DLA
CIEKAWSKICH DZIECI

Zaczęło się tak… Pojechałam
na budowę i zobaczyłam dziewczynkę. Podeszłam do niej i powiedziałam: „Cześć”. Okazało się,
że ma na imię Ania. Zaczęłyśmy się
bawić w berka. Jednaj jej tata zawołał ją do domu. Całą noc myślałam o niej. Następnego dnia zapytałam tatę, czy dziś też pojedziemy
na budowę. Gdy powiedział,
że tak, pomyślałam „super!”. Tak
zaczęła się moja przyjaźń z Anią.
Właśnie na nią czekam, będziemy razem odkrywać nowe miejsca. A w poniedziałek pojedziemy

razem na zajęcia plastyczne i będziemy malować na szkle koty
albo kwiaty. Nasza przyjaźń trwa
do dziś.
ZOSIA NIEPOKÓJ, LAT 10

PERSKIE OKO

Rysunek Kamila Zborowska

Lubisz rysować? Masz satyryczne zacięcie? A może tworzysz komiksy? Prześlij
do nas swoje prace. Najciekawsze opublikujemy.

Dwadzieścia dwie
zabawne
i pomysłowe historyjki z kolorowymi
obrazkami
Heike Vogel dają odpowiedzi na najrozmaitsze dziecięce
pytania, wspierając rodziców
we wprowadzaniu ciekawskich w tajemnice świata. Dlaczego pingwinom nie marzną stopy? Czy można jeść
i pić, stojąc na rękach? I skąd
na świecie wzięło się tak wiele języków? Bartek zastanawia
się, dlaczego papużka o imieniu Pikuś, należąca do jego
kuzyna Olka, nie spada z drążka, gdy śpi. Amelka jest ciekawa, co kolor morza ma wspólnego z tęczą, a Julek wyjaśnia
swojej siostrze Paulinie, skąd
się biorą kolorowe paski w paście do zębów. Gucio dziwi się,
że tata rozmawia z roślinami, za to Krysia siedzi z babcią
u fryzjera i zgłębia tajniki wiedzy o kolorach włosów.
Wyd. Prószyński i S–ka

SPONSOREM NAGRÓD
KSIĄŻKOWYCH DLA
DEBIUTUJĄCYCH W „DTS
JUNIOR” JEST WYD.
PRÓSZYŃSKI I S–KA

Juniorzy do piór!
Marzysz o zostaniu dziennikarzem? A może po prostu lubisz pisać? Zadebiutuj na łamach „DTS Junior”!
Napisz o swoim hobby albo opisz przyjaciela (także czworonoga), zdaj relację z wydarzenia, w którym
brałeś udział, albo przeprowadź wywiad. A może lubisz rysować czy fotografować? Pochwal się swoimi pracami! Masz inne pomysły? Inwencja twórcza mile widziana. Czekamy pod adresem: dts.junior@
op.pl. Wszystkie publikacje dodatkowo nagradzane są książkami.
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DOBRY TYGODNIK SĄDECKI
NA WŁASNE OCZY

Skąd się
biorą
pieniądze?
Czy wiesz, że w dawnych czasach
nie było pieniędzy? Czy możesz wyobrazić sobie życie bez nich? Jak nasi
przodkowie radzili sobie bez banknotów, kart kredytowych, dowiedzieli się uczestnicy Sądeckiej Akademii Dziecięcej podczas wykładu pt.
„Skąd się biorą pieniądze”, jaki wygłosiła dr Justyna Sokołowska–Woźniak z WSB–NLU w Nowym Sączu.
Dawniej ludzie polowali na zwierzęta i sami je przyrządzali. Później
zaczęli wymieniać się między sobą.
Nie mogli zużyć tego, co wyprodukowali, z drugiej strony chcieli
mieć rzeczy, które mieli inni. Sami
nie byli w stanie ich wykonać bądź
wytwarzali ich za mało. W ten sposób zrodziła się gospodarka, którą
nazywamy gospodarką barterową.
– Czy wy również wymieniacie się między sobą? – pytała pani
Justyna małych studentów. Opowiadała, że kiedy ona była mała,

POMOCNA DŁOŃ

Jak osiągnąć
sukces
w nauce?
Dajesz z siebie wszystko, nie śpisz
po nocach, wypisujesz długopis za
długopisem, a czasu wciąż brak,
efektów mozolnej pracy też? Istnieje kilka sposobów na obniżenie
stresu, który zwykle towarzyszy
widokowi nauczyciela rzucającego długopisem w dziennik lub tak
znanemu i uwielbianemu frazesowi: „wyciągamy karteczki”.

(s)pokój i Ty
Zacznij od spraw czysto techniczno–praktycznych. Czy Twój
pokój przypomina stajnię Augiasza, z głośników dobiegają dźwięki przypominające wiertarkę w akcji, piłę łańcuchową i pisk kredy
przeciąganej po tablicy jednocześnie? Pora to zmienić. Wierzcie
lub nie, ale zdolność koncentracji jest determinowana przez kilka

dzieci zbierały komiksy z gum Donald czy znaczki pocztowe i wymieniały się między sobą. Ale czy
warto wymienić na przykład krowę
na gazetę? Jak wydać resztę? To było
umowne. Na przykład krowę opłacało się wymienić za dwa konie.
Pani Justyna dalej zaprezentowała
etap rozwoju pieniądza. Najpierw
był więc pieniądz naturalny (zboże, bydło, skóra), później kruszcowy (z metali nieszlachetnych – żelazo, miedź, brąz i szlachetnych
– złoto, srebro, platyna), papierowy i elektroniczny.
ANIELA GAJDOSZ,
III KL. KOSM I ST. W NOWYM SĄCZU

czynników, a podstawowymi są cisza lub spokojne melodie i otoczenie
pozbawione przedmiotów mogących nas rozproszyć. Tak, laptopowi i okazjonalnemu „tylko pięć
minut na facebooku” również mówimy „do widzenia”.

Go nuts!
Czasem wina wcale nie leży
po stronie ucznia, przynajmniej
nie bezpośrednio. Ciągłe zmęczenie, uczucie senności (tak, tak, wiemy, że całą winę zwykle zwala się
na monotonny głos nauczyciela)
i dekoncentracja mogą być spowodowane złym odżywianiem się
i niedostarczaniem odpowiednich
składników odżywczych organizmowi. Niezdrowa żywność może
powodować nagłe przypływy energii, ale na dłuższą metę złe samopoczucie i znużenie gwarantowane.
Tak więc zamiast po chipsy sięgnij
po migdały, słodką drożdżówkę
wymień na pełnoziarnistą kanapkę z masłem orzechowym i bananem, a kawę zastąp butelką wody.
KAROLINA KAIM
Kolejne rady Waszej koleżanki
Karoliny w następnym numerze
„DTS Junior”

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów,
ich redakcji, niezbędnej korekty i nadawania własnych tytułów.
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ŁAMIGŁÓWKI MAŁEJ GŁÓWKI
1. W sadzie rosły cztery grusze. Każde z tych
czterech drzewek
miało cztery konary.
Z każdego konaru wyrastały cztery duże gałęzie, z każdej zaś gałęzi wyrastały jeszcze
cztery małe gałązki. Na każdej z tych
małych gałązek rosły
po cztery orzechy. Ile
orzechów rosło na tych
czterech gruszach?
2. Ola jest starsza od Asi
i Basi. Kasia jest starsza od Basi ale młodsza od Asi. Jeśli Asia
ma brata Łukasza, który jest starszy od Oli, to kto jest
najmłodszy?

Marcin Wicha

ŁYSOL I STRUSIA. LEKCJA NIEGRZECZNOŚCI

Podaj tytuł książki, która kończy się słowami: „Przez trawnik szedł pan Misselthwaite, a wyglądał tak, jakim go większość służby nigdy nie widziała. Zaś u jego boku z głową podniesioną i oczyma roześmianymi kroczył pewnie i rześko, jak
najzdrowszy chłopiec w Yorkshire, panicz Colin!”
Na odpowiedzi czekamy pod adresem: dts.junior@op.pl.
Jeśli e–maila wysyła ktoś dorosły, poproś, aby koniecznie
podał Twoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób, które do 10
listopada nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody książkowe.

Czy wiecie, co to jest „grzecznomierz”? Świeci na czerwono i pika, kiedy nie mówisz „proszę”
czy „dziękuję”. Noszą go na szyi uczestnicy konkursu grzeczności. Jednym z nich jest Strusia, bardzo
grzeczna dziewczynka. Nie będzie jej jednak łatwo
wygrać, bo ni stąd, ni zowąd w jej życiu pojawia się
wielki kudłaty pies, który wygląda jak stara szczotka sedesowa, niezbyt ładnie pachnie i nazywa się Łysol. Nowy przyjaciel wywraca jej życie do góry nogami i każe się zastanowić: czy grzeczność naprawdę zawsze się opłaca?
Książka dla wszystkich dzieci, które zapomniały, że na grzeczność mają
jeszcze czas! Ale też dla wszystkich dorosłych, którzy boją się, czy ich
dziecko nie jest aby zbyt grzeczne.
Wyd. Znak

SPONSOREM NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH JEST WYDAWNICTWO ZNAK
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Z PRZYGÓD ŁYSOLA I STRUSI

Pogłówkuj i przyślij odpowiedzi na nasz adres:
dts.junior@op.pl, w temacie wpisując: „Łamigłówki październik”. Jeśli e–maila wysyła ktoś
dorosły, poproś, aby koniecznie podał Twoje imię, nazwisko i wiek.
Wśród tych, którzy do 10
listopada nadeślą prawidłowe rozwiązania,
rozlosujemy nagrody
książkowe.

Regulamin dostępny w punkcie info oraz na stronie
www.empik.com/regulaminy-epiku

HUMOR
– Mamo, kup mi małpkę – prosi Krzyś.
– A czym Ty ją będziesz karmił, synku?
– Kup mi taką z ZOO, ich nie wolno karmić.

Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
– U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
– U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.

W liniach poziomych i pionowych
znajdź słowa, które pojawiły się w bieżącym numerze „DTS Junior”. Jedna litera może wchodzić w skład kilku wyrazów. Pozostałe litery, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie. Hasło prześlij na adres: dts.junior@op.pl, w tytule wpisując „Wykreślanka październik”. Jeśli e–maila wysyła ktoś dorosły, poproś,
aby koniecznie podał Twoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób, które do 10 listopada nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody książkowe.

WYKREŚLANKA

Koniec i bomba, kto
czytał, ten… zwycięża!

CZYTAM, BO LUBIĘ

JadÏodajnia
Pod Wierzb¦
ul. Paderewskiego 49,
tel. 18 441 04 43

Rozwiązania zadań
z poprzedniego
numeru
Wykreślanka
– hasło: DTS Junior
Nagrody książkowe
wylosowali:
Ania Chruślicka,
Ania Zaremba,
Nikodem Olszański,
Noe Hoffman– Zarecki,
Zenon Hejmej.

Łamigłówki małej główki
– rozwiązania: 1. pięcioro,
2. jedno dziecko dostało jabłko z koszykiem, 3. ważą tyle
samo, 4. babcia.
Nagrody książkowe otrzymują:
Piotr Michalik
i Kacper Ochał.
Po odbiór nagród zapraszamy do siedziby redakcji „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
przy ul. Żywieckiej 25 w Nowym Sączu.

Sklep firmowy „Ania”
Kamionka Wielka 501
18 445 61 35, kom. 662 077 534
Nowy Sącz ul.Klasztorna
(obok Technikum Samochodowego)

Nasze wyroby można kupić:
• Gosdrop ul. Sobieskiego,
• Market Rafa ul. Wegierska
• Piekarnia Oracz ul. Nawojowska
• Delikatesy ABC - Sylwestra Pyzika w Nowym Sączu
• Hit Pol Pacho Delikatesy Centrum Grybów
• Delikatesy Centrum Rytro i Piwniczna
• Delikatesy Premium - Nowy Sącz , ul.Tarnowska

55 zł

DOBRY

Zdrowie i Uroda

TYGODNIK SĄDECKI
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P R Z E J D Ź M E TA M O R F O Z Ę Z D O B R Y M T YG O D N I K I E M S Ą D E C K I M

Koniec ery minimalizmu, liczy się indywidualny styl
R O Z M OWA z DANIELEM SŁABYM, właścicielem Studia Artystycznego Daniel Professional w Krynicy–Zdroju
– Wchodząc do salonu fryzjerskiego, chciałabym, żeby fryzjer na mnie spojrzał i już wiedział,
co ma zrobić, żeby moje włosy wyglądały dobrze.
– Na tym polega profesjonalizm. Pani jest profesjonalistą w swojej branży, ja w swojej.
Trzeba sobie zaufać. Ale efekt końcowy musi być jeden – pani wychodzi z salonu zadowolona.
– U Pana nie usłyszę pytania:
„To co robimy? Jaką fryzurkę?”
– Zdecydowanie nie. Patrzę
na panią i już mam kilka pomysłów. Kiedy zaczynałem pracę,
tej umiejętności nie posiadałem.
Żeby jednak móc w ten sposób
działać, trzeba mieć doświadczenie. Cały czas się więc szkoliłem.
Dziś sam jestem szkoleniowcem
w firmie Magnetic, która współpracuje z największymi akademiami na świcie. Mój salon ma
zaplecze techniczne, jak i kosmetyczne z najwyższej półki. Dysponujemy największą bazą kosmetyków koloryzujących, w tym
przede wszystkim do koloryzacji
bezchemicznej.
– Rozmawia Pan ze mną i czuję,
że Pana wzrok jest cały czas na mojej głowie.
– Przepraszam, taka moja
fobia…
– Już by Pan wziął nożyczki do ręki?
– Jeśli mam pomysł na mocniejszą zmianę w wizerunku,
wówczas pytam klientki. Na przykład u pani mógłbym zrobić blond
miedziany z jasnymi refleksami,
ale mogę założyć, że wybrałaby
pani delikatną bezchemiczną koloryzację, która nie naruszałaby
dobrej harmonii, wycieniowałbym
włosy, by te z górnej warstwy nie
były takie ciężkie i nie opadały, by
już nie było tak płasko i smutno.
Długość bym zostawił, a jeśli chodzi o kolor zastosował trzy–cztery
odcienie blond w granicach beżu,
broń Boże szarości czy żółci.
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– Czy będę wówczas trendy? Czy pojęcie, że coś jest modne czy niemodne we fryzjerstwie jak na wybiegu
zupełnie znika?
– Era minimalizmu, kiedy
wszyscy wyglądaliśmy tak samo,
rzeczywiście znika. Dziś każdy
ma wyglądać inaczej. Modne jest

kreowanie własnego wizerunku,
podkreślającego jednocześnie naszą osobowość. Moją rolą jest wyłuskać na zewnątrz to, jacy jesteśmy wewnątrz.
– Żadnych kanonów nie ma?
– Owszem, jakieś zarysy trendów są, ale praktycznie każda

akademia proponuje coś innego. Na przykład Barcelona preferuje wszystko, co naturalne,
lekkie. Włochy z kolei to fabryka
asymetrii, mocnych kolorów, intensywnych blondów. Akademia
Toni&Guy z kolei daje pełną dowolność, totalny freestyle.
– To dobra wiadomość dla fryzjerów,
jak i ich klientów?
– Dla mnie to fantastyczne. Kocham ten zawód właśnie za to,
że mogę działać bez ograniczeń,
wykazać się pełną kreatywnością.
– Wychodzę zadowolona od fryzjera, jak w domu dbać o włosy, by zachować kolor i zdrowy ich
wygląd?
– Jest kilka babcinych sposobów, zupełnie zapomnianych,
a są na tyle skuteczne, że sam nieraz stosuję je w swoim salonie. Zaparzone siemię lniane na przykład
możemy używać jako naturalny
żel do układania włosów. Odżywi je, nawilży i nada im objętości.
Ponadto siemię lniane ma kojące
działanie na włosy uszkodzone,
zawiera dużo witaminy E. Innym
domowym sposobem są płukanki. Włosy o intensywnym kolorze miedzianym czy czerwonym dobrze jest po umyciu przelać
wodą z minimalną ilością cytryny lub octu. Utrzyma to kolor.
Kwas zamyka również łuski włosów. Zalecam również zbawienny
dla naszych włosów masaż skóry głowy. Chroni nas to przed ich
wypadaniem.
– Zdarzyło się Panu odmówić usługi?
– Nawet nieraz. Niektóre
klientki przychodzą z gotowym
pomysłem na swój wizerunek,
ściągniętym gdzieś z internetu czy
gazety. Zmiana musi być sensowna. Jeśli widzę, że pomysł, przy
którym pani się upiera, nie jest
trafiony i tylko wpłynie destruktywnie na wygląd, odmówię usługi. Nie chcę, by klientka wyszła
niezadowolona. Wróci do domu

i będzie oceniać mnie, a nie swój
pomysł.
– Dziś, gdy brakuje na wszystko czasu, chcemy mieć fryzury ciekawe, ale jednocześnie niewymagające porannego ich układania.
To możliwe?
– Oczywiście. Dla mnie fryzura
to taka, którą wykonuje się w pięć
minut. W salonie więc poświęcam
dużo czasu na obcięcie. To fundament późniejszych przespanych dłużej poranków dla moich
klientów. Wstają i mają praktycznie ułożone włosy. Ale to kwestia techniki cięć, których uczę
się cały czas. Ponadto opracowałem własne. Mam nadzieję, że uda
mi się otworzyć niebawem własną
akademię.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW
PRZYGOTOWALIŚMY
SPECJALNĄ NIESPODZIANKĘ.
Trzy osoby, będą miały szansę
przejść z nami kompletną metamorfozę. O wizerunek zadbają
profesjonaliści w swojej branży:
Daniel Słaby – fryzjer, Wiola Swinecka – kosmetyczka z Centrum
Urody „Wiola Beaty” w Muszyna,
Edyta Rakowska-Trepa - kosmetyczka Gabinetu Kosmetycznego
w Chełmcu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w naszych
metamorfozach, prosimy o wysłanie swojego zgłoszenia na adres e–mailowy i.legutko@dts24.
pl lub b.dts@poczta.fm. W tytule e–maila należy wpisać METAMORFOZA, a do treści koniecznie załączyć swoje zdjęcie i podać
numer kontaktowy. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy trzy osoby w wieku 30+, 40+
i 50+. E–maile należy wysyłać
do 7 listopada.
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Daniel Słaby
ul. Piłsudskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel: 0603 863 142
danielprofessionals@gmail.com
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Muszyna
ul. KoƑcielna 31
Tel. 696 666 755

Okulary
Markowych
Producentów:

WyÏ¦cznie dla Czytelników

DTS 35 % rabatu
na wszystkie zabiegi w Centrum SPA i Wellness
Promocja trwa do 29.11.2013 r. i obowiČzuje w kaǏdy poniedziaųek, wtorek i Ƒrodħ w godz. od 17:00 do 21:00.
Promocja nie ųČczy siħ z innymi promocjami, rabatami czy kuponami wartoƑciowymi.
Wiħcej informacji i rezerwacja: Hotel *** Perųa Poųudnia w Rytrze, 18 446 90 31-33, 605 240 240

ANDRZEJKI 2013 od 60 zÏ / os. Bal Sylwestrowy juĂ w sprzedaĂy

DOBRY

Zdrowie i Uroda

TYGODNIK SĄDECKI

Gabinet Odnowy Biologicznej
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AGATA MIKA
ul. Piotra Skargi 5
33-300 Nowy SĈcz
tel.: 664 836 372

Gabinet
Terapii
Naturalnej
„Natura Sanat”
භ rehabilitacja
භ bóle krħgosųupa
භ bóle gųowy
(róǏnego pochodzenia)

භ akupresura
Mariusz Józef Stadnicki
ul. ywiecka 25, 33-300 Nowy SČcz

tel. 664 278 511 www.stadnicki.com.pl

NASZA OFERTA:
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dla kobiet w ciĈİy
Shantala dla niemowlĈt i dzieci
w miejscu pracy
klasyczny
relaksacyjny
sportowy
leczniczy
czekoladĈ
miodem
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masaİ baękĈ chięskĈ
masaİ ĤwiecĈ
masaİ ciepãymi kamieniami
masaİ paãeczkami bambusowymi
drenaİ limfatyczny
þwiczenia korekcyjne
koloroterapia
masaİ blizny pooperacyjnej
masaİ laktacyjny
masaİ w stanach nietrzymania moczu

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. Stosuje tylko naturalne
metody i ziołolecznictwo, skuteczne w chorobach nerek, układu oddechowego, zaburzenia krążenia,
nerwicy, bezsenności, schorzeniach
kręgosłupa, odchudzaniu itp.
Diagnoza irydologiczna
08 listopada 2013r.
w godz. 15.00-20.00
ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz
Rejestracja pod nr. tel. 502 123 539
Diagnoza irydologiczna 80 zł.
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www.dts24.pl
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Otwarcie galerii
z mocnymi akcentami
Najbliższa sobota w Nowym Sączu będzie
przebiegała pod hasłem wielkich atrakcji.
Inauguracji działalności galerii Trzy Korony towarzyszyć będą liczne niespodzianki
dla mieszkańców w tym festiwal „Trzy Korony” z udziałem wielkich gwiazd, m.in.:
Doda czy Afromental. Impreza odbędzie
się w godz. 16–23.
W weekend
otwierający nową
galerię Trzy Korony
na miejskim Rynku
zagrają największe
gwiazdy polskiej
sceny muzycznej.
Ponadto, wydarzenie uświetnią swoją
obecnością wyjątkowi prowadzący: Krzysztof Ibisz
oraz Agnieszka Popielewicz. W dniu,
w którym drzwi nowej i największej w Nowym Sączu Galerii Handlowej zostaną
otwarte, na Rynku zabrzmią najbardziej
lubiane przez wszystkie nastolatki … i nie
tylko, dźwięki polskiej muzyki, w wykonaniu znanych artystów: 16 – Rafał Brzozowski, 17.30 – Margaret (na zdjęciu),
18.20 – Honey (Honorata Skarbek) ,19.10
– Afromental, 20.45 – DODA.
Jak zapewniają organizatorzy okazji
otwarcia galerii (obiektu o charakterze
handlowo–usługowo–rozrywkowym)
na scenie odbywać się będą również konkursy oraz loterie.
Na uczestników imprezy czekać będą
też relacje specjalne
z I Biegu Trzy Korony pod patronatem prezydenta miasta. Wspólne emocje
związane z symbolicznym otwarciem galerii, przemówienia m.in. przedstawiciela galerii, a także deszcz milionów dmuchanych balonów i kolorowego konfetti
wpuszczanych do obiektu, z pewnością
podgrzeją atmosferę w Nowym Sączu. Impreza zakończy się około godziny 23 oszałamiającym pokazem sztucznych ogni,
przygotowanym specjalnie na okazję wydarzeń uświetniających otwarcie Galerii
Trzy Korony.

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 24 października 2013
P O D PAT R O N AT E M DT S . Č AČ I VO R B A to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i frapujących
wykonawców muzyki cygańskiej oraz bałkańskiej. Zagra w starosądeckim Sokole w niedzielę
27 października o godz. 19.
Założycielami grupy byli Maria Natanson, Piotr
Majczyna i Robert Brzozowski zafascynowani
folklorem cygańskim. Początki ich muzykowania
to m.in. granie na ulicach Niemiec. Nazwa grupy,
składa się z dwóch słów, pochodzących z dwóch
języków, cygańskiego i rumuńskiego, co pokazuje charakter grupy, jej inspiracje i może być przetłumaczona jako „szczera mowa”.
Skład zespołu: Maria Natanson – śpiew, skrzypce, kemence, bracsa; Paweł Sójka – śpiew, akordeon; Piotr Majczyna – śpiew, gitara, mandola, bouzouki, cobza; Robert Brzozowski – śpiew,
kontrabas; Sebastian Szebesta – śpiew, darabuka,
dombek, tapan, bouzouki, drumla.
Liderką zespołu jest charyzmatyczna wokalistka Maria Natanson. Pochodzi z rodziny o wielopokoleniowej tradycji muzycznej. Jest wnuczką kompozytora Tadeusza Natansona.

ČAČI VORBA
– bawimy się muzyką

Śpiewa i gra na wielu instrumentach, różnymi, rzadko spotykanymi na polskiej scenie
technikami i stylami. Gra na skrzypcach, kemençe (turecki intrument strunowy), altówce węgierskiej (w kilku odmianach), kontrabasie, drewnianych łyżkach i kance od mleka
(tradycyjne instrumentarium Romów węgierskich oraz wołoskich).

Wstąp do Café obywatelska!
Na czterech uczelniach w czterech miastach pod koniec października odbędą się
wydarzenia inaugurujące projekt „Café
Obywatelska”. Uczestnicy wezmą udział
w happeningach o charakterze wolnych
wyborów oraz dyskusji panelowej poświęconej tematyce aktywności obywatelskiej młodych ludzi z udziałem ekspertów w tej dziedzinie. Podczas imprez
zaprezentowane zostaną wyniki sondy,
przeprowadzonej wśród setki studentów z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa
i Rzeszowa oraz przedstawiony zostanie
program projektu „Café Obywatelska”.
W ramach inauguracji projektu miasto
Nowy Sącz zaprasza na debatę panelową
pt.: „Wolontariat dzisiaj – ważny jak nigdy
dotąd”, która odbędzie się 31 października
o godz. 12, na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (budynek
Instytutu Ekonomicznego, ul. Staszica 1).
Natomiast od godziny 11 będzie trwał happening o charakterze wolnych wyborów.
Wydarzenie ma charakter otwarty.
Projekt realizowany jest w czterech
miastach (Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz

i Tarnów) i adresowany jest do studentów
danych regionów. Celem organizowanych
działań jest podniesienie aktywności obywatelskiej młodych ludzi, m.in. poprzez
inspirację do angażowania się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, zwłaszcza dotyczących społeczności obszaru karpackiego.
Projekt został poprzedzony analizą
potrzeb potencjalnych grup odbiorców oraz obserwacjami przedstawicieli
środowisk NGO z obszaru karpackiego.
Jest odpowiedzią na wyłonione w badaniach problemy, takie jak: brak pozytywnych wzorców zaangażowania
w sprawy lokalne, brak identyfikacji
studentów z lokalnym środowiskiem,
słaba oferta rozwoju kompetencji obywatelskich skierowana do studentów.
Socjologowie coraz częściej piszą o
kształtowaniu się pokolenia „GOOD
ENOUGH”, którego filozofią życiową
jest: żyć, mieć, pracować nie doskonale, ale wystarczająco dobrze. W praktyce oznacza to: nie wysilaj się, nie chciej
za dużo, zrób projekt

Wątpliwości na temat cygańskich korzeni zespołu ČAČI VORBA rozwiewa jeden z jego założycieli Piotr Majczyna: – Nie wyrastamy bezpośrednio z tradycji muzycznych, jakimi się inspirujemy.
Każdy z nas odnalazł swoją fascynację muzyką
Karpat i Bałkanów w swój własny sposób na jakimś
określonym etapie życia. Tak naprawdę cały czas
uczymy się tej muzyki. Indywidualnie i od siebie
nawzajem. To taki nieustający i fascynujący proces. Mamy naturę szperaczy. Lubimy wgryzać się
głębiej w niuanse muzyki etnicznej, w maniery
wykonawcze, sposób grania i śpiewania, czucia
i rozumienia muzyki innych kultur. Nasza praca
to ciągłe poszukiwanie równowagi między potrzebą wyrażania nas samych, zabawy muzyką,
mieszania stylów a zachowaniem tego co piękne
i najbardziej wartościowe w źródłach na jakich się
opieramy. Staramy się uciekać od powierzchowności w tym co gramy i śpiewamy.
Bilety w przedsprzedaży 28 zł (normalny) i 23
zł (ulgowy) można kupić w internecie www.ekobilet.pl/ckis lub w informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5. W kasie przed koncertem bilet będzie 2 zł droższy.
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