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Chce zwrotu za bilet,

bo bohaterowie przeklinają!

Sądeczanin, który obejrzał najnowszy film Marka Koterskiego, „Baby są jakieś inne” wyszedł oburzony
z kina Sokół. Od kasjerki zażądał zwrotu pieniędzy za bilet. Powód? Ogromna – zdaniem widza – ilość
wulgaryzmów na ekranie. W sprawie musiał się wypowiedzieć prawnik MCK Sokół, ale oburzony
widz nie odpuszcza – żąda kontaktu z dystrybutorem filmu i reżyserem. To pierwszy taki przypadek
w historii sądeckiego kina.
Więcej j Str. 15
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gadzetów reklamowych

Uvdruk - Gadżety Reklamowe / ul. Naściszowska 63b / 33-300 Nowy Sącz
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Z drugiej strony
Poseł przejechał traktorem przez miasto

SMS

SMS

Nie na temat

Elita i motłoch

Radny Artur Czernecki, powołując się na tele–info z centrali, zapowiedział, iż nie uchyli się od przyjęcia odpowiedzialności za kierowanie
lokalnymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości na wypadek trwałego
i definitywnego wyeksmitowania zeń
posła Arkadiusza Mularczyka. Z kolei
poseł Mularczyk (udając zdziwionego)
twierdzi, że nic mu na ten temat nie
wiadomo i nikt z nim w tej sprawie
nie rozmawiał. No cóż. Widać, wolą
już gadać z Arturem Czerneckim jak
z nim. Pan poseł zapomniał chyba,
że o swoich dalszych partyjnych losach (wzorem banitów z PJN) będzie
dowiadywał się z telewizora, a nie od
byłych kolegów z klubu. Ci ostatni,
zdaje się, nie pogawędzą z nim nawet
przy sejmowym kotlecie. A w każdym
razie nie na ten temat…
(JARO)

Sądząc po ilości dostawionych krzeseł i foteli, organizatorzy uroczystej
sesji rady miasta, zwołanej na okoliczność imienin Nowego Sącza oraz
Święta Niepodległości, spodziewali się tłumów, które mogłyby rozerwać ściany, a nawet doprowadzić do
oberwania się ratuszowych stropów.
Niestety, nic podobnego się nie wydarzyło. Sala reprezentacyjna świeciła pustkami jak listopadowe kino na
otwartym powietrzu podczas projekcji mongolsko – enerdowskiej komedii. Pewnie można byłoby spuścić
nad tym kurtynę milczenia albo zwalić na jakiś wojenny niewypał, gdyby
nie pewien drobny, acz kompromitujący nas szczegół. Otóż gośćmi honorowymi sesji byli, odbierający z rąk
samorządowych włodarzy przyznane im wcześniej Tarcze Herbowe, tacy
luminarze kultury jak: Helena Łazarska (dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wokalnej
im. Ady Sari), Antoni Malczak (dyrektor MCK „Sokół”), Waldemar Malicki
(twórca Festiwalu FUN and CLASSIC),
Józef Broda (organizator festiwalu Święto Dzieci Gór). To o tyle znamienne, że imprezy z ich udziałem
przyciągają tłumy ludzi, którzy najpierw godzinami szturmują biletowe kasy, a w razie porażki, gotowi
są koczować na teatralnych korytarzach wygłodniali kulturalnej strawy. Nie ma jednak tego złego… Dzięki
temu np. zrozumieliśmy współczesne
znaczenie pojęć pierwotnych. „Elita” to ci wielcy nieobecni w ratuszu.
„Tłum” zaś, to ten nienasycony motłoch okupujący „Sokoła”.
(JARO)

A to ciekawe

Powtórka z prognozy?
Jaka będzie tegoroczna zima? Tego nie
wiedzą nawet najstarsi góralscy meteorologowie, ale jeśli ktoś ma życzenie,
zawsze może powróżyć sobie z fusów.
Albo z prognoz NASA. Do lokalnej legendy przeszło wydarzenie z 17 listopada 1997 r., kiedy to ówczesny wojewoda nowosądecki Marek Oleksiński
zwrócił się do wszystkich wójtów z terenu województwa nowosądeckiego
(młodszym Czytelnikom przypominamy, że było kiedyś takie) o rozpoczęcie przygotowań do zbliżającej się zimy
stulecia. Skąd wojewoda wiedział, że
taka pogoda nadciąga? Z prognoz przekazanych przez Amerykańską Agencję
Kosmiczną NASA. Wynikało z nich, że
przez kilkadziesiąt dni miała utrzymywać się temperatura dochodząca do
minus –30 stopni. Na co było czekać,
Marek Olesiński uderzył na alarm. Tego
samego dnia straż pożarna rozpoczęła
gromadzenie zimowego paliwa i oleju,
służby techniczne w gminach sprawdzanie stanu sieci gazowych, wodnych i telekomunikacyjnych, a opieka
społeczna szczególną troską otoczyła
bezdomnych.
Dlaczego jednak piszemy o tym
drobnym wydarzeniu sprzed 14 lat?
Ano głównie dlatego, że tamta zima
1997 r. była jedną z… najłagodniejszych, jakie pamiętamy. NASA się myliła. Dlatego wszystkim, którzy wydają się być dobrze poinformowani o sile
tegorocznej zimy, pragniemy nieśmiało przypomnieć, że w takich sprawach
nawet NASA się myli. Po czym więc poznać jaka będzie zima? Wiadomo – jeśli
Indianie zbierają chrust, znak to nieomylny, że niebawem sypnie śniegiem.
(SNOW.)

Mieszkańcy Starego Sącza
w miniony czwartek przecierali oczy ze zdumienia. Wszyscy tu dobrze wiedzą, że burmistrz Marian Cycoń został
wybrany posłem, ale żeby
na Wiejską dojeżdżał traktorem? A nie może, jak inni posłowie, polecieć do Warszawy samolotem z Krakowa,
albo przynajmniej pojechać
pociągiem?
Szybko się jednak wyjaśniło,
dlaczego poseł Cycoń w towarzystwie przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Kazimierza Gizickiego mimo jesiennej pogody, wybrał się na

przejażdżkę traktorem. Obaj
panowie zmierzali legendarnym polskim ciągnikiem URSUS C 330 M do klasztoru
klarysek. Dlaczego? Odpowiedzią na takie pytanie były
tylko tajemnicze uśmiechy.
– Nie ma o czym mówić
– machnął ręką Kazimierz Gizicki. – Marian Cycoń jeszcze
jako burmistrz obiecał siostrom klaryskom, że pomoże
im zdobyć ciągnik i jak zawsze z obietnicy się wywiązał. Różnica polega tylko na
tym, że wręczył im prezent
już jako poseł, choć akurat
w tę sprawę zaangażował się
jako osoba prywatna.

Poseł Marian Cycoń również
bagatelizuje wydarzenie.
– Siostry klaryski potrzebują ciągnika do pracy w swoim gospodarstwie. Obiecałem,
że postaram się im pomóc,
a tak się akurat złożyło, że
osoba prywatna zgodziła się
przekazać używany ciągnik.
Kto ofiarował traktor? Tego
nie mogę powiedzieć, bo darczyńca sobie nie życzy rozgłosu. Najważniejsze, że traktor po remoncie wygląda jak
nowy. Skąd potrafię jeździć
ciągnikiem? Jak chce się być
dobrym gospodarzem, to trzeba umieć robić różne rzeczy.
(BOB)

10 lat minęło

SMS
Wielcy (nie)obecni
Święto Niepodległości to dla wielu rzadka gratka, by pokazać się światu i zamanifestować w ten sposób swe istnienie. To również okazja, by przypomnieć się wyborcom,
że ponad rok temu w ogóle wybrali jakichś tam radnych.
Po wtóre pokazanie się w „sądeckiej śmietanie”, ustawka do fotki czy filmiku, to po stokroć lepszy sposób na autopromocję, niż zużywanie szarych komórek podczas sesji,
zwłaszcza uroczystych. Oczywiście za wyjątkiem komórek telefonicznych. Bo te, rzecz jasna, są w ciągłym użyciu.
Krótko mówiąc, tego dnia można być jak Rudolf Valentino
– gwiazdą kina niemego. Bo nie mamy już żadnej pewności, czy gdyby boski Rudolf przemówił, cieszyłby się równie
wielkim zainteresowaniem jak niemy. Ale, ale… Latoś jakoś
wyjątkowo dała się odczuć nie tyle obecność, co absencja pana posła Arkadiusza Mularczyka, który nie tylko, że
zawsze bywał, ale na dodatek przemawiał. Nie wiemy, czy
to efekt zmęczenia, spowodowanego ostatnim natłokiem
zdarzeń, czy też może obawa przed reakcją zdezorientowanego elektoratu? No bo chyba nie strach przed spojrzeniem senatora Koguta?
(JARO)

20 L I S TO PA DA 2001 R . prezydentem Nowego Sącza, wybranym przez
Radę Miejską, został Ludomir Krawiński. Dotychczasowy wiceprezydent zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Czerwińskiego dwa miesiące
wcześniej wybranego do Sejmu.
22 L I S TO PA DA 2001 R . w Krakowie, w wieku 56 lat, zmarł Wiesław
Kolarz – dziennikarz „Gazety Krakowskiej”, poeta i animator kultury
urodzony w Nowym Sączu.
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Informacje

Domagamy się rozmów
DT S C Z Y T E L N I KÓW. Zaalarmowani przez mieszkańców osiedli Zabełcze i Przetakówka oraz po rozmowie z przedstawicielem powstającego
Miasteczka Multimedialnego wraz
z Przewodniczącym Zarządu Osiedla panem Stanisławem Zelkiem pragniemy przedstawić oczekiwania
obywateli, jak i organizacji.
W związku z tym, że inwestycja
wymieniona w „Obwieszczeniu
Prezydenta Miasta Nowego Sącza,
Nowy Sącz, dnia 17.10.2011 r. , Nasz
znak: WOŚ.6220.24.2011.WZ” jest
bardzo ważną i istotną dla lokalnej
społeczności oraz funkcjonujących
tu instytucji, mieszkańcy wyrażają niepokój, jak i czują się pominięci w dyskusji nad planowanym
przedsięwzięciem – „Regionalnego
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Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Nowy Sącz” (okoliczności jak
żywo przypominają podobną sytuację z czasu uruchamiania Składowiska Odpadów Komunalnych
i Oczyszczalni). Zdaniem zainteresowanych proponowana inwestycja pogorszy i tak już ograniczony
oczyszczalnią i śmietnikiem walor
do spokojnego życia rodzin, egzystencji i funkcjonowania różnych
przedsięwzięć, skazując dzielnice
Zabełcze i Przetakówka na estetyczny margines. My jako zainteresowani, nie negujemy z góry planowanej
inwestycji, jednak stanowczo domagamy się wcześniejszych rozmów
z mieszkańcami i uczciwego przedstawienia charakteru inwestycji oraz
o jej skali, których to cech w obwieszczeniu nie sposób dostrzec.

Zatem proponujemy wyznaczyć
dogodne terminy dla spotkania
z mieszkańcami Zabełcza i Przetakówki oraz zainteresowanymi organizacjami z przedstawicielami miasta i spółki Nova w celu rozwiania
wszelkich wątpliwości. Przypomnę,
że 6 września br. proponowałem
jako radny w interpelacji, aby zainteresowanym zorganizować wyjazd do podobnie funkcjonującego
gdzieś w kraju Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
taki wyjazd mógłby rozwiać wszelkie wątpliwości obywateli (ową interpelacyjną propozycję ponawiam).

Szczątki ciała
leżały przy drodze

Z poważaniem Grzegorz Fecko,
radny Nowego Sącza
Rozmowa z zarządem spółki Nova,
administrującej składowiskiem odpadów
komunalnych – str. 9.

A

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

Poleć ten adres

znajomym:

www.sacz.in

Chwilę po wypadku FOT. KM PSP W NOWYM SĄCZU
I N T E R W E N C J A . – To bezczeszczenie zwłok! – denerwuje się pan
Piotr tym, co zastał w poniedziałek
w miejscu, w którym w piątek zginęła w wypadku samochodowym jego
znajoma. Chciał tam zapalić znicz, ale
to, co zobaczył, przerosło jego wyobrażenia: – Tam ciągle są kawałki
ciała i krew!
Do wypadku, w którym zginęła 41–
latka ze Stróż, doszło przed godziną 22 na drodze krajowej w Ptaszkowej. Ford galaxy wypadł z drogi,
uderzył w przepust i koziołkował.
Jak ustaliliśmy, ciało kobiety było
zmasakrowane. Jego fragmenty
pracownicy zakładu pogrzebowego znajdowali w promieniu co najmniej kilku metrów.
– Dziś byłem na miejscu, żeby
zapalić znicz. To, co zobaczyłem,
przeraziło mnie. Tam były fragmenty ciała, chyba wnętrzności. To jest
skandal i brak szacunku dla zmarłej – opowiadał nam w poniedziałek
pan Piotr. – Po południu pojechałem
tam jeszcze raz. Wokół latały ptaki, a części szczątków już nie było.
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SERWIS OGUMIENIA

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

Nowy Sącz ul. Piramowicza 1A tel. 18 442 03 48
Nowy Sacz ul. Ogrodowa 1A tel. 18 443 40 06
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Leszek Jarek, szef zakładu pogrzebowego, który zabierał z miejsca wypadku ciało kobiety, twierdzi, że faktycznie pewne fragmenty
mogły zostać przeoczone.
– My zbieramy wszystkie
szczątki, nawet te całkiem najmniejsze, ale tylko, jeśli zleci nam
to prokuratura. Bez tego nie możemy nic zrobić – tłumaczy Leszek
Jarek. – Nieraz jest tak, że jak wypadek jest w nocy, to rano zlecają
nam, żeby tam jeszcze raz jechać
i zebrać szczątki, które zostały.
Tym razem nam tego nie zlecili.
Policja nie chce wypowiadać się
na ten temat i odsyła do Prokuratury Rejonowej w Gorlicach, która prowadzi postępowanie w sprawie wypadku.
– Ciało tej kobiety było rozerwane, ale nie rozkawałkowane, więc nie było potrzeby wykonywać dodatkowych czynności
rano. Nie wiem, co miałoby tam
zostać, bo cały teren sprawdzono z latarkami. W aktach też tego
nie sprawdzę, bo zabezpieczenie zwłok i szczątków to czynności rutynowe, a tych się do akt
nie wpisuje – tłumaczy gorlicki prokurator rejonowy Tadeusz
Cebo, ale po chwili stwierdza, że
nazajutrz funkcjonariusze policji
na pewno raz jeszcze sprawdzili
miejsce zdarzenia. – Jeśli była tam
krew, czy jakieś fragmenty ciała,
powinni nam to przekazać, a my
zlecilibyśmy ich uprzątnięcie lub
zakopanie zakładowi pogrzebowemu albo straży pożarnej. Przykro mi, że tak się nie stało – dodaje
i przyznaje, że ani zakład pogrzebowy, ani straż pożarna nie mogą
podejmować na miejscu wypadku
śmiertelnego żadnych działań bez
zgody prokuratury.
Tuż po naszej interwencji, na
miejsce piątkowego wypadku wysłany został patrol policji, który ponownie miał dokładnie sprawdzić
okolice zdarzenia.
(TASS)
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Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in
Nowa górka
na Milenium
WA R TO W I E D Z I E Ć . Wbrew obawom mieszkańców, Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa dotrzymała słowa i w „wiosce indiańskiej” na
osiedlu Milenium jest już nowa górka do zabaw dla dzieci. To pierwszy etap prac nad modernizacją najsłynniejszego placu zabaw
w mieście.

Barwy
wolontariatu
Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu otrzymało, jako jedna
z 60 organizacji pozarządowych w Polsce, certyfikat “Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.
W Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, podczas Małopolskiej
Gali Wolontariatu, Sursum Corda zostało docenione jako prężna
i profesjonalna organizacja animująca i skupiająca ruch wolontarystyczny w regionie sądeckim. Podczas gali zostały wręczone certyfikaty w ramach ogólnopolskiego konkursu „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.
Takie zaświadczenie przyznawane jest przez sieć Centrów Wolontariatu w Polsce na dwa lata organizacjom i instytucjom, które na
co dzień korzystają ze wsparcia wolontariuszy i nie tylko przestrzegają obowiązujących praw, ale we współpracy tej idą o wiele dalej.
– Dodatkowo, cztery nasze wolontariuszki: Katarzyna Leśniak,
Monika Gomułka, Alicja Wysowska oraz Anna Osuchowska otrzymały wyróżnienia w konkursie “Barwy Wolontariatu” – mówi prezes Sursum Corda Marcin Kałużny.
Konkursy zorganizowało Regionalne Centrum Wolontariatu
w Krakowie.
(SUR)

OGŁOSZENIA DROBNE
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Monument od lat budzi kontrowersje wśród sądeczan. Incydent,
który miał miejsce 10 listopada
zdaje się więc być manifestacją
niechęci części z nich do obiektu.
Podobny zdarzył się już w maju
bieżącego roku. Wtedy oblano
pomnik farbą i nalepiono kartki
z napisami „Do rozbiórki!”.
– Odwaga jest dzisiaj bardzo
tania – komentuje incydent wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy
Gwiżdż. – Jeśli ci, którzy to zrobili, naprawdę są tacy odważni, to niech pojadą do Warszawy i tam rozmawiają o usunięciu
pomnika.
Zastępca komendanta Straży
Miejskiej Dariusz Górski złożył na
policji zawiadomienie o zniszczeniu pomnika.

(SKI)

(TASS)

Nie chcą dać księdzu
przedszkola
Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wniosek o przekazanie Katolickiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu nieruchomości, w której mieści
się Katolickie Niepubliczne Przedszkole. Choć głosować nad nią będą
jeszcze dwie inne komisje, to już teraz wiadomo, że wniosek trafi na sesję Rady Miasta.
O wniosku księdza Pawła Kochaniewicza pisaliśmy w ostatnim

A

KUPIĘ JAPOŃSKIE, NIEMIECKIE BUSY,
TOYOTY: COROLLE, CARINE, STARLET,
AVENSIS TEL. 514094449

SKF Tiger Kick – K1, muay thai – Nowy
Sącz Żywiecka 10 tel. 600–163–194
W Chełmcu – działkę 31,5 a
– sprzedam. tel. 888 865 179
Firma budowlana zatrudni:
- cieśli szalunkowych
- brygadzistów
Tel. 600 216 471

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

Policja wszczęła postępowanie mające na celu ustalenie, kto
w przeddzień Święta Niepodległości
oblał czerwoną farbą pomnik Armii
Czerwonej przy alejach Wolności.

– Trzeba jeszcze zmniejszyć miniskocznię, żeby poprawić bezpieczeństwo. Zamontowane zostaną
także barierki uniemożliwiające zjazd z nieodpowiedniej strony stoku i pojawi się odpowiednie
oznakowanie – zapowiada Jarosław Iwaniec, prezes GSM i dodaje, że po odbiorze od wykonawcy,
ustalona zostanie data uroczystego otwarcia górki.
Wygląda więc na to, że dzieciaki będą mogły szaleć na nowym
wzniesieniu, gdy tylko spadnie
pierwszy śnieg. Wiosną natomiast,
w miejscu, gdzie dotychczas znajdowała się górka, powstać ma ogrodzony i monitorowany plac zabaw.
Całość prac finansowana jest ze
środków GSM.

Do wynajęcia mieszkanie 35 m kw.,
Nowy Sącz Batalionów Chłopskich
– tel. 511–827–280

Lekcje rysunku, malarstwa i historii
sztuki – Ryszard Miłek tel. 608–239–132

Pomnik
oblany farbą

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

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55

numerze DTS (więcej na ten temat
piszemy także na portalu sacz.in).
Teraz wniosek trafił do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury i Środowiska oraz Komisji Finansów Publicznych, która
głosowała nad nim w poniedziałek.
– Na komisji obecnych było sześciu radnych. Wszyscy zagłosowali przeciw – mówi radny Józef
Gryźlak, członek Komisji Finansów
Publicznych.

Przegłosowanie wniosku, chociaż przez jedną komisję, w praktyce oznacza, że trafi on pod obrady
i głosowanie Rady Miasta prawdopodobnie już na najbliższej sesji.
W Nowym Sączu jest 19 niepublicznych przedszkoli. Sześć z nich
nieodpłatnie zajmuje budynki należące do miasta. Sześć kolejnych
zajmuje budynki należące do miasta, uiszczając za to opłaty.
(ANI)
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Informacje
Nie można się bać unijnych dotacji
B I Z N E S I G O S P O DA R K A . Jeśli po
dzisiejszym spotkaniu, powstanie choć
jedno nowe miejsce pracy, to już będzie to sukces – mówił starosta nowosądecki Jan Golonka podczas wtorkowej konferencji „Wsparcie dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw”, zorganizowanej w Starostwie Powiatowym.
Uczestnicy spotkania dyskutowali na
temat szans, jakie dają dotacje unijne, na rozpoczęcie czy rozwinięcie
działalności gospodarczych. Z danych
przedstawionych przez panelistów
wynika, że w powiecie nowosądeckim i Nowym Sączu realizowanych
jest obecnie 200 projektów o charakterze inwestycyjnym, dofinansowanych przez UE. Najwięcej w zakresie
ochrony środowiska, następnie badań
i rozwoju technologii oraz infrastruktury społecznej. Największym beneficjentem środków unijnych w skali regionu, a nawet Małopolski są Sądeckie
Wodociągi. Planowany budżet realizowanego przez SW przedsięwzięcia
wynosi 171 mln zł.
Obecny na konferencji wiceprezes Sądeckich Wodociągów Krzysztof Głuc zauważył, że tak naprawdę
pieniędzy unijnych do rozdania pozostało niewiele, większość jest już
zaprogramowana do 2014 r. Zwrócił również uwagę na trudności przy
ich pozyskaniu: – Na własne życzenie
Polska wprowadziła skomplikowane
procedury. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko kontroluje 17 instytucji. Sami przeciwko sobie
konstruujemy takie przepisy, a przecież to są nasze pieniądze, po które
nie należy się bać sięgać. Nie jest tak,
że Unia robi nam prezent. To interes – Unia dofinansowuje działania
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i kupuje ich skutki – mówił Krzysztof Głuc.
Wciągnięci do dyskusji przedsiębiorcy i przedstawiciele banków
sprostowali, że o ile w skali makro
środki unijne są już zaplanowane,
o tyle w skali mikroprzedsiębiorstw
nie są jeszcze zagospodarowane.
Stwarza to więc szansę na rozwój dla
małych i średnich przedsiębiorstw.
Ich działania chcą wesprzeć banki.
Idee wzajemnej współpracy przedstawił Piotr Podobiński, członek zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego. Wśród wymienianych przez niego
ofert znalazł się również… kredyt studencki. Okazuje się, że to szansa dla
przedsiębiorczych młodych ludzi.
Wielu z kredytu korzysta, bo ich rodziców nie stać na kształcenie. Wśród
studentów są również tacy, którzy
zaciągają kredyt, by już rozwijać swoje małe biznesy. Przez cały okres pobierania kredytu i dwa lata po zakończeniu nie muszą spłacać odsetek,
a kiedy zaczynają – one i tak są niewielkie. Dołączając do tego możliwość pozyskania środków unijnych,
w czasie studiów można rozkręcić
działalność.
– Wyobraźmy sobie, że nagle odcina nam się kurek od pieniędzy
unijnych. W dobie kryzysu – leżymy – mówił Krzysztof Głuc. – Starajcie się więc o te pieniądze, bo to
szansa, która prawdopodobnie będzie istnieć tylko do 2020 r. – apelował do przedsiębiorców z regionu.
Konferencja została zrealizowana
w ramach unijnego projektu „Twój
biznes, nasze wsparcie – doradztwo
dla MŚP”, przez firmy Ekoconsultant
i IT Vision. Patronem medialnym był
„Dobry Tygodnik Sądecki”.
(KG)

Domy w ogniu
Z E S T R A Ż Y. Przez ostatnie dni
strażacy w naszym regionie gasili aż
trzy pożary domów. Na szczęście na
skutek ognia nikt nie ucierpiał, ale
straty poniesione przez mieszkańców są ogromne.
W sobotę, w Gródku koło Grybowa płonął drewniany parterowy
dom. Ogień wybuchł po godz. 18,
na poddaszu. Pomieszczenie zajęło się prawdopodobnie od kominka. Spaliły się dwie ściany i część
sufitu poddasza. Poszkodowane
jest małżeństwo, które ulokowano w bezpiecznym miejscu.
Dach nad głową w wyniku pożaru, jaki wybuchł w poniedziałek, stracili również dwaj bracia,
mieszkający w drewnianym domu
w Laskowej, w przysiółku Rozpite.
Budynek nadaje się do rozbiórki.
– Zostałem tylko w tym, co
mam na sobie i dowodem osobistym, bo akurat załatwiałem
sprawy w gminie – mówił ze łzami
w oczach jeden z braci. – Wszystko, co mieliśmy spłonęło. A tak
dbaliśmy o dom, zbudowaliśmy
nowy komin, nową instalację
elektryczną, by było bezpiecznie…
Obaj mieszkańcy spalonego
domu żyją z prac wykonywanych
dorywczo. Pomoc deklaruje im
gmina. Noc po pożarze spędzili u rodziny.
Na 200 tys. zł szacuje się straty
poniesione przez kolejne rodziny,
które dotknął żywioł. W poniedziałek w Żegiestowie płonęło poddasze
budynku wielorodzinnego. I w tym
wypadku pomieszczenie zajęło się

Żagiestów

Laskowa
prawdopodobnie od komina. Ogień
zauważono, gdy obejmował jeszcze tylko okolice komina. Wszyscy
przebywający w budynku opuścili
go jeszcze przed przybyciem straży
pożarnej. Ta zajęła się usunięciem

butli gazowych oraz dopilnowała,
ażeby pogotowie energetyczne odcięło dopływ prądu. Spaleniu uległo całe poddasze i dach. Mieszkania znajdujące się poniżej zostały
zalane wodą.
(FIR)

A

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

Zapraszamy do korzystania z porad:
• lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych
• konsultacji specjalistycznych : choroby wewnętrzne
– nefrolog i hipertensjolog (diagnostyka
i leczenie nadciśnienia tętniczego)
• pełen zakres badań ultrasonograﬁcznych (w tym badania
naczyniowe Duplex Doppler – badanie żył, tętnic w tym
tętnic nerkowych)
• badań diagnostycznych EKG ,
24 godzinny pomiar ciśnienia (ABPM )
• badań kierowców i badań posiadaczy broni palnej.
Nagłe zachorowania w nocy, soboty, niedziele i święta zabezpiecza:
Opieka Całodobowa przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5 (wejście obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
telefony 18 44 25 849, 18 534 08 68.
Iniekcje w domu pacjenta poza godzinami pracy NZOZ „Jedynka”
oraz w dni ustawowo wolne od pracy wykonuje
Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich „Strzykawka”
telefon: 18 440 71 29, komórkowy: 605 57 96 57
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Mniejsze opłaty kosztem hałasu
KO N T R OW E R S J E . Część mieszkańców os. Wojska Polskiego nie zgadza się na budowę sklepu przy ul. 1. Brygady. Są oburzeni, że podjęto decyzje
bez konsultacji z nimi. – Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podejmuje decyzje w oparciu o opinie rad członkowskich, które po to są wybierane,
aby reprezentować stanowisko mieszkańców – odpowiada Jarosław Iwaniec,
prezes zarządu GSM.
– Mieszkam tu od 19 lat i od 19 lat walczę, by sensownie zagospodarowano
ten plac na potrzeby mieszkańców, na
parking, plac zabaw. Niestety cały czas
słyszałem od Spółdzielni Grodzkiej, że
to nie oni, a Urząd Miasta zarządza tym
terenem i nic się nie da zrobić. A teraz
mówi się, że jest prawomocna decyzja, by postawić tu pawilon – oburza
się Władysław Rzeszowski.
Kiedy na drzwiach klatek schodowych w połowie marca 2011 r. pojawił
się komunikat o zagospodarowaniu
działek przy 1. Brygady, informujący
o planowanej inwestycji, złożył skargę do Urzędu Miasta, Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Wydziału Architektury Urzędu Wojewódzkiego.
Jak twierdzi – w terminie, a pod skargą podpisali się też inni mieszkańcy
bloku przy ul. 1 Brygady 4.
– Do dziś nie mam odpowiedzi
w tej sprawie z UM i GSM – dodaje
pan Władysław, przekonując, że postawienie tam sklepu będzie uciążliwe
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m.in. z uwagi na huk klimatyzacji i samochodów dostawczych.
W maju otrzymał pismo od wojewody małopolskiego. Wynika z niego, że skarga jest niezasadna i złożona po terminie.
– Pismo mówi, że zgoda na inwestycję została wydana prawidłowo,
a udzielił jej prezydent Nowego Sącza
14 marca, czyli w okresie, kiedy obowiązywał termin składania ewentualnych skarg – zauważa Tomasz Strachanowski, mieszkaniec osiedla.
Władysław Rzeszowski złożył skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak
ten we wrześniu wezwał go do zapłaty 500 zł, by skarga nabrała mocy
prawnej. Mieszkaniec osiedla na znak
protestu nie uiścił tej kwoty. W środę
(9 listopada) na zebraniu wraz z innymi próbował dojść prawdy, dlaczego
działkę tak łatwo oddano pod budowę pawilonu.
Z wyjaśnień złożonych przez radę
osiedla wynika, że teren jest w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.
W 2009 r. podpisano umowę na dzierżawę działki z firmą Centrum. W tym
roku udało się zdobyć pozwolenie na
budowę. Centrum jednak wycofało się z planowanej inwestycji i scedowało dzierżawę na firmę z Lublina.
Pozwolenie na budowę pozostaje jednak prawomocne.
– To skandal! W listopadzie dowiadujemy się o decyzjach, które

zapadły w 2009 r. – unosi się Tomasz
Strachanowski. – w 2010 roku GSM
uruchomiła proces sprzedaży mieszkań (m. in. w bloku 1 Brygady 4). Kupiłem mieszkanie w tym roku. Dziś,
wiedząc, że pod moimi oknami będę
miał sytuację jak pod Europą II, nie
wydałbym tych pieniędzy. Niestety
wiosną 2011, gdy dokonywałem tej
wpłaty, nic nie wiedziałem o cichej
umowie GSM z Centrum.
Przewodniczący Rady Członkowskiej ZAB nr 5 Grzegorz Majchrowicz
zaznacza jednak, że nie był w radzie,
gdy te decyzje podejmowano, a teraz
jedynie opiniował, czy budowa pawilonu będzie korzystna dla mieszkańców. Za, miały przemówić argumenty: przychód z dzierżawy (12 tys.
zł miesięcznie), wzrost miejsc pracy
i parking dla mieszkańców, który zobowiązany jest wybudować inwestor
na wskazanym terenie.
– Oczywiście trudno zapewnić, że
inwestor zatrudni akurat kogoś z naszego osiedla, ale obiecał wspierać
mieszkańców – dodaje przewodniczący. – Zdaję sobie sprawę, że inwestycja może być uciążliwa dla mieszkańców w najbliższym sąsiedztwie,
ale w naszej opinii to dobre rozwiązanie. Trudno mi jednak odnieść się
do sytuacji sprzed dwóch lat, zwłaszcza, że nie ma wśród nas nikogo z zarządu Spółdzielni.
– Oby nie stało się to, czego teraz doświadczają mieszkający

w sąsiedztwie pawilonu „Europa”.
Też ich zapewniano, że tam będzie
tylko sklep, a tymczasem powstała
wędzarnia i nie da się tam wytrzymać – wtrącił radny Patryk Wicher,
który zainteresowany sprawą złożył
interpelację do prezydenta Nowego Sącza. Podobnie uczynił radny Józef Gryźlak, domagając się wyjaśnień.
W odpowiedzi wiceprezydenta
Jerzego Gwiżdża, czytamy: „Spółka P.P.H.U. Centrum Sp. z o.o. do
wniosku o pozwolenie budowlane
dołączyła oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu, będąca użytkownikiem wieczystym terenu, na
którym zlokalizowano planowane przedsięwzięcie zawarła umowę
dzierżawy z inwestorem, która stała się podstawą prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Postępowanie w sprawie
udzielenia pozwolenia na budowę
następuje na wniosek inwestora, co
oznacza, iż Prezydent Miasta Nowego Sącza jest związany wnioskiem co
do zakresu i charakteru planowanej
inwestycji. Organ administracji architektoniczno–budowlanej właściwy do wydania decyzji o pozwolenie na budowę nie może odmówić jej
wydania w razie spełnienia wszystkich wymagań określonych w Prawie budowlanym”.

Dlaczego Grodzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa podjęła taką decyzję
w 2009 r. – jak twierdzą mieszkańcy
– bez konsultacji?:
– Zarząd GSM podejmuje decyzje
w oparciu o opinie rad członkowskich, które po to są wybierane, aby
reprezentować stanowisko mieszkańców – odpowiada Jarosław Iwaniec, prezes zarządu GSM. – W 2009
r. nie byłem w zarządzie, ale skoro
taka decyzja zapadła, musiała być
konsultowana z radą. W tym roku
również rada pozytywnie zaopiniowała budowę pawilonu. Przychody
z tytułu podpisanej umowy dzierżawy terenu zmniejszą opłaty ponoszone przez mieszkańców na rzecz
Spółdzielni. Umowa ta przewiduje
również budowę bezpłatnego parkingu dla nich.
Dodaje, że prośbę o przeprowadzenie szczegółowych konsultacji
z mieszkańcami, w formie ankiety, do zarządu powinna wnieść rada
członkowska. – Skoro takiej prośby
nie było, rada musiała uznać za niepotrzebne formułowanie jej – stwierdza Iwaniec.
Odnosząc się natomiast do pisma
pana Rzeszowskiego, wyjaśnia, że
na wszystkie Spółdzielnia odpowiada
w ciągu 30 dni. – Nie przypominam
sobie jednak, aby pan Rzeszowski
w ostatnim czasie składał jakąkolwiek skargę – mówi prezes GSM.
KATARZYNA GAJDOSZ

A

Salon Urody
SHINTAI SPA®

Plac Dąbrowskiego 2 A
(za Biedronką przy dworcu PKS)

33-300 Nowy Sącz
www.nowysacz.shintai.pl

Salon Urody Shintai SPA – zadbamy o harmonię Twojego ciała i ducha
URODA. Zabiegi kosmetyczne już dawno przestały być ekskluzywnym kaprysem. Dzisiaj wizyta
w salonie jest częścią kompleksowego podejścia
do zdrowego stylu życia.
Na zabiegi laserowe dotychczas mogli pozwolić sobie klienci o bardziej zasobnych portfelach,
dziś konkurencja wymusza niższe ceny. Dzięki
temu na tego typu usługi może pozwolić sobie
praktycznie każdy z nas. W Nowym Sączu takie
usługi oferuje nowo otwarty Salon Urody Shintai
SPA przy Placu Dąbrowskiego 2A (obok dworca
PKS, za Biedronką). W salonie tym zostaniemy
profesjonalnie obsłużeni, a cena zabiegu pozytywnie nas zaskoczy.
Fotoepilacja, czyli trwałe, bezbolesne usuwania niechcianego owłosienia, kosztuje tylko 99 zł bez względu na okolicę ciała. – Pracujemy przy
wykorzystaniu metody E–light będącej
nowością na rynku, w której połączenie wiązki światła – IPL z falami radiowymi – RF daje wielokrotnie
większe efekty terapeutyczne niż przy użyciu dotychczas
stosowanego
lasera IPL. Klien-

ci, którzy do nas przychodzą są mile zaskoczeni
możliwością wykonania tego typu usług w swoim rodzinnym mieście Nowym Sączu. Nie muszą
już tracić czasu na dojazd do odległego Krakowa
– mówi Joanna Wnęk, właścicielka Salonu Urody
Shintai SPA.
Dobra pora na zabieg
Normą tutaj jest indywidualne podejście do
klienta oraz profesjonalne wykonywanie usług.
Shintai SPA korzysta bowiem z doświadczenia salonu–matki, który od 10 lat działa z powodzeniem
w Sosnowcu. Klienci Salonu Urody mogą liczyć
na bezpłatne konsultacje, a co więcej również na
próbny nieodpłatny test. Technologia E–light znajduje również
zastosowanie do wykonywanych w salonie zabiegów:
zamykania
naczynek,
redukacji przebarwień,
niwelowania rumienia
na twarzy, leczenia trądziku i fotoodmładzania.
– Jesień i zima są
najlepszymi porami roku

na tego typu zabiegi. Oczywiście nie ma przeciwskazań, by wykonywać je wiosną czy latem, ale
wówczas należy bezwzględnie pamiętać o zabezpieczeniu skóry kremem z wysokim ﬁltrem przed
działaniem promieni słonecznych.
Poza zabiegami przy użyciu lasera E–light Salon Urody Shintai SPA oferuje pełną gamę zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało , pielęgnację
dłoni oraz stóp oraz wykonanie tak bardzo docenianego przez Panie makijażu permanentnego
czy zagęszczenia rzęs metodą 1:1.
Zabłyśnij na parkiecie
Shintai SPA przygotował także specjalną ofertę
andrzejkową, sylwestrową i karnawałową. Oferuje
swoim klientkom wykonanie tatuażu brokatowego – nowości na rynku nowosądeckim.
– Tatuaż ten jest doskonałym sposobem na szybkie i bezpieczne
upiększenie
swojego
ciała.
Pozwala na osiągnięcie niepowtarzalnego i oryginalnego efektu,
który utrzymuje

się nawet do 2 tygodni, a wykonać go można już od
kilkunastu złotych – zachęca Joanna Wnęk.
W jej Salonie Urody można skorzystać także
z wszelkiego rodzaju masaży: klasycznego, wyszczuplającego, relaksacyjnego, masażu bańkami
chińskimi czy gorącymi kamieniami. A wszystko
to przy relaksującej muzyce i aromaterapii dopasowanej do indywidualnych preferencji i potrzeb
klienta.
SPA pod choinkę
W tej chwili Salon Urody Shintai SPA swoją
ofertę kieruje głównie do pań, ale wkrótce wprowadzi specjalne zabiegi i linię kosmetyków dla
mężczyzn. Póki co panom, którzy chcą zrobić miłą
niespodziankę swoim ukochanym, proponuje wykupienie zabiegów w postaci prezentu.
– Zbliżające się mikołajki i Święta Bożego Narodzenia stwarzają ku temu doskonałą okazję. Każda
obdarowana osoba otrzyma imienne zaproszenie,
a zadowolenie z niespodzianki – gwarantowane
– zapewnia Joanna Wnęk i zaprasza do zapoznania się z pełną ofertą Salonu Urody Shintai SPA na
stronie www.nowysacz.shintai.pl, gdzie również
można dokonać rezerwacji internetowej na interesujący nas zabieg.
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Pożegnanie

Groszek
na koniec
wieku

Zmarł Romuald Groszek
W poniedziałek zmarł Romuald Groszek – pracownik i działacz sądeckiej
kultury, kabareciarz, popularny konferansjer na niemal wszystkich scenach ważnych wydarzeń w regionie. Jedna z najbarwniejszych postaci
lat 80. i 90. minionego wieku w Nowym Sączu.
„Urodziłem się w 1932 r. w Rymanowie – pisał o sobie Groszek
na okładce książki Alfabet sądecki w 1997 r. – Do pierwszej klasy nie chodziłem, naukę zaczynając od drugiej. Z kolei siódmej nie
skończyłem, bo musiałem iść kopać
okopy. Przez sześć lat nie wyrzucili mnie z pierwszego gimnazjum,
gdzie zdałem jeszcze małą maturę,
a dużą za pierwszym razem w 1950
roku. Do egzaminów wstępnych na
Politechnikę Gliwicką nie dopuścili mnie, bowiem kolega z ZMP wpisał do mojej ankiety „wrogi stosunek do Związku Radzieckiego”.
Studia rozpocząłem w 1951 roku na
UJ, skąd po trzech latach wyrzucono mnie – najpierw z ZMP zresztą – za imperialistyczną grę w brydża. Pracowałem w przeróżnych
zakładach, których w tym miejscu
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nie zliczę, aż osiadłem w kulturze,
gdzie przeszedłem wszystkie szczeble kariery. Po 45 latach pracy znalazłem się na emeryturze”.
Jaki był Romek Groszek?
Z całą pewnością skomplikowany
(„W wyborach w 1989 r. był jednocześnie konferansjerem wieców
wyborczych PZPR i Komitetu Wyborczego Solidarność” – czytam
o Groszku w „Encyklopedii sądeckiej”). Jak wszyscy ludzie tego pokroju budził skrajne emocje. Jedni go nie cierpieli, ale większość
go uwielbiała, bo swoim humorem i otwartością potrafił skruszyć nawet największy beton ludzkich serc.
Trzynaście lat temu usiadłem
z Romkiem (choć miał na imię
Romuald, nikt ze znajomych nie
zwracał się do niego inaczej niż
per Romek właśnie) do napisania
książki „Groszkiem o ścianę – alfabet sądecki”. Spędzaliśmy w tamtym okresie razem mnóstwo czasu. Groszek opowiadał na potrzeby
książki o ludziach i czasach odchodzących w przeszłość, a opowiadał w formie anegdot i charakterystycznym dla siebie dystansem

i humorem. Pali przy tym nieprawdopodobne ilości papierosów, więc
mogę chyba napisać, że zapamiętałem go trochę jak „przez mgłę”. Co
ciekawe Romek niemal zawsze mówił gotowym do pisania tekstem.
Posiadał rzadki dar improwizowania na każdy temat. Miałem wówczas wrażenie, że Romek zna w Nowym Sączu wszystkich i wszyscy
znają jego. W pewnym sensie byłem dumny, że jako bardzo młody
dziennikarz mogłem się zwracać
do niego po imieniu, choć był starszy ode mnie o – bagatela – 34 lata.
No, ale to były absolutnie inne czasy, kiedy życiem nie rządziły terminy w kalendarzu i telefony komórkowe, a sądeczanie zamiast na
Facebooku spotykali się na wódce w „Imperialu”. Właśnie w takich miejscach toczyło się kiedyś
życie towarzyskie Nowego Sącza
– nie bywałeś tam, to znaczy, że
się nie liczysz w tym mieście. Romek bywał wszędzie, i na potrzeby naszej wspólnej książki chętnie
o tym opowiadał. Już wtedy, czyli
kilkanaście lat temu, miałem poczucie, że tamten świat bezpowrotnie odchodzi. Teraz od śmierci

22 grudnia 2000 r. „Gazeta Krakowska” przeprowadziła „ankietę na koniec wieku”, w której zadała kilku znanym sądeczanom
pytania o kończący się XX wiek
w Nowym Sączu. Wśród pytanych
wówczas osób, był również Romuald Groszek. Poniżej pytania
ankiety i odpowiedzi Groszka:

1. Najwybitniejsza postać: nawet dwie – Bogusław Kołcz
i Antoni Kroh.
Romka Groszka mam już pewność,
że coś się bezpowrotnie domknęło.
Dzisiaj chyba nie ma już w Nowym Sączu ludzi potrafiących godzinami opowiadać barwne anegdoty o każdej lokalnej postaci
i wydarzeniu. Kto się tak jeszcze
pasjonuje polityką, jak pasjonował się Groszek. On się nią raczej
emocjonował, może czasami nawet do przesady, o czym przypominał mu… ciśnieniomierz.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

A

Czytaj

nas

też na
portalu:
www.sacz.in

2. Najdonioślejsze wydarzenie:
otwarcie mostu 700–lecia,
zwanego też imieniem Mariana Cyconia.
3. Inwestycja o największych
skutkach: hipermarket
Real.
4. Najbardziej wstrząsnęło mną: głupota Akcji Wyborczej Solidarność.
5. Miejsce szczególne, którego
już nie ma: pomnik Mickiewicza na plantach.
6. Najzabawniejsze wydarzenie: –
7. Najefektowniejsza kariera:
Andrzej Chronowski.
8. Zmarnowana szansa: kadencja nowosądeckiej Rady
Miejskiej.
9. Inicjatywa, którą warto powtórzyć: Jesienny Festiwal
Teatralny w Domu Kultury
Kolejarza.
10. Szczególny obyczaj, który
przeminął: defilady wojskowe z okazji 3 Maja i 11
Listopada.

PSO PARTNER-SERWIS
PEŁNY SERWIS OPON I FELG
OPONY ZIMOWE
wszystkie marki i rozmiary
FELGI ALU i STALOWE 12-22"
REGENERACJA felg
stalowych i aluminiowych
PROSTOWANIE felg
Śruby, nakrętki
i inne akcesoria

www.old-car.pl
OLD-CAR
ul.Krajewskiego 27
ul.Nawojowska 61
tel. 443 77 25,
602 682 850

11. Jak najszybciej zapomnieć: o rządach AWS,
c z yl i
z m a r n o wa nyc h
jedenastu latach.
12. Najlepszy sportowiec:
dwójka kajakowa Jan Frączek – Ryszard Seruga.
13. Nadrobić w XXI wieku:
wybudować jeszcze dwa
mosty na Dunajcu.
14. Miejsce na własne pytanie, które tu nie padło:
kiedy wreszcie będzie
normalnie?
Pytał (MOL)
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Wszystko, co najważniejsze, znajdziesz na: www.sacz.in
Będą leczyć, choć nie mają pieniędzy
Z D R OW I E . Wszystkie oddziały Szpitala Specjalistycznego wykorzystały już kontrakty zawarte na ten rok z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor Artur Puszko zapewnia,
że mimo to nikt, kto potrzebuje pomocy, nie zostanie odprawiony z kwitkiem.
– Taką sytuację mamy co roku i jak co roku, postaramy
się, żeby pacjenci nie ponieśli konsekwencji wykonania przez szpital kontraktu. Wypadki nagłe, ostre, zagrażające życiu będziemy przyjmować natychmiast. Ale
może być tak, że jeśli zgłosi się do nas ktoś, kto nie będzie
wymagał tak pilnej pomocy, będzie musiał poczekać do

przyszłego roku – tłumaczy dyrektor Puszko. – NFZ musi
znaleźć pieniądze na pokrycie nadwykonań, bo jego rolą
jest mieć pieniądze na badania i leczenie pacjentów. Jeśli
ich nie ma, to niech je skądś weźmie, bo dokładnie wie,
ile nam i innym brakuje – dodaje.
Za nadwykonania z poprzednich lat szpital do dziś nie
otrzymał pieniędzy z NFZ. Sprawa trafiła do sądu. Szpital
pozwał NFZ o niemal 11 mln zł.
– Obecnie prowadzimy korespondencję z Funduszem
oraz sądem i czekamy na termin rozprawy. Mamy nadzieję, że sprawa rozstrzygnie się jeszcze w tym roku
– mówi Artur Puszko.
Więcej na szacz.in

Napad na nianię, sprawca ujęty
Z P O L I C J I . 63–letnia niania, wracając ze spaceru z 19–miesięcznym dzieckiem, została napadnięta
na klatce schodowej w bloku przy ul.
Lambora w Nowym Sączu. Policji po
dwóch tygodniach od zdarzenia udało
się zatrzymać sprawcę.
28 października starsza pani przeżyła chwile grozy. Po wejściu na
klatkę schodową zobaczyła dwóch
mężczyzn, którzy mieli na głowach
kaptury. Jeden z nich podszedł do
niej i zażądał pieniędzy. Kiedy odpowiedziała, że nie ma przy sobie
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torebki, napastnik uderzył ją pięścią
w twarz. Kobieta ma złamany nos.
Czeka ją skomplikowana operacja.
Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu wszczął śledztwo w tej
sprawie i powierzył je do prowadzenia policjantom z KMP w Nowym Sączu. Funkcjonariusze zatrzymali 45–letniego sądeczanina,
który przyznał się do usiłowania
dokonania rozboju i uszkodzenia
ciała 63–latki. Złożył też obszerne
wyjaśnienia i opisał cały przebieg
zdarzenia. Żałował tego, co zrobił,
ale nie potrafił podać motywów,

ponieważ w chwili zdarzenia był
pod wpływem alkoholu. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju i dozoru
policyjnego.
– Mężczyzna ten był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, więc za czyn swój będzie
odpowiadał w warunkach recydywy. Ma też na swoim koncie
odbyte kary pozbawienia wolności – mówi st. sierż. Paweł Grygiel.
– Grozi mu od dwóch do dwunastu
lat więzienia.
(KAP)

Lepsze stare,
sprawdzone metody
R ATOW N I C T WO . Błędy w systemie
monitoringu satelitarnego, z którego miało korzystać małopolskie pogotowie, zostały usunięte i jeszcze przed
końcem roku zostanie on ponownie wdrożony w całym województwie
– zapewnia Urząd Marszałkowski. Sądeckie pogotowie pozostaje jednak
sceptyczne i nie chce polegać na systemie, którego najmniejsza usterka
może prowadzić do śmierci pacjenta.
Ostatecznie, audytor przygotował
ponad 100–stronicowy opis problemów, do których mogło dojść podczas pracy na systemie monitoringu
satelitarnego, a parę dni temu w całym województwie zakończyło się
wdrażanie jego wskazówek.
– Audyt wykazał, że rzeczywiście był szereg drobnych rzeczy,
które trzeba było poprawić. Chodziło na przykład o to, że nie można wpinać zewnętrznych urządzeń
USB do komputera podpiętego do
systemu – tłumaczy Piotr Odorczuk z Urzędu Marszałkowskiego.
– Wykonawca wykonał zalecenia
audytora i zapewnił nas, że teraz
system jest bezpieczny i zgodny
z zamówieniem.

Józef Zygmunt, dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, ma
jednak co do tego wątpliwości.
– Audyt nie odniósł się do praktycznego zastosowania tego systemu w naszych warunkach. On faktycznie może się sprawdzać, ale na
przykład w Krakowie, a nie na takim terenie jak nasz – mówi dyrektor Zygmunt.
Dopóki więc nie dojdzie do porozumienia Urzędu Marszałkowskiego z Urzędem Wojewódzkim i nie
zostaną wdrożone dalsze poprawki w systemie, sądeckie pogotowie
będzie wykorzystywać go wyłącznie
jako narzędzie pomocnicze.
– Mamy u siebie sprzęt wart
około 187 tys. zł i będziemy go wykorzystywać. Na pewno będzie
nam bardzo pomocny w monitorowaniu karetek i ratowników oraz
lokalizowaniu osób zgłaszających.
Będzie narzędziem do nadzorowania i kontrolowania. Póki nie będzie dostosowany do naszych potrzeb, nie będzie wykorzystywany
do powiadamiania. Do tego celu
nadal będziemy korzystać ze starych, sprawdzonych metod – zapewnia Józef Zygmunt.
(TASS)

A

Niepubliczny Zakáad Opieki Zdrowotnej

Antidotum

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

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

ł
ł
ł
ł

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

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

tel. 18 540 77 55

Poradnia dermatologiczna
Oferuje moĪliwoĞü fototerapii
Zabiegi odbywają siĊ w obszernej kabinie
wyposaĪonej w lampy UVA i UVB.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü PUVA
- terapii (fotochemioterapii)
Rejestracja na miejscu oraz telefonicznie:

tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ

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

Odpady to poważny temat
R O Z M OWA z PIOTREM LESZKIEM PIOTROWSKIM i EWĄ PANCERZ – prezesem i wiceprezesem sądeckiej spółki komunalnej NOVA
– Radny Grzegorz Fecko po raz kolejny publicznie w imieniu mieszkańców
Przetakówki i Zabełcza wyraża zaniepokojenie planowaną budową Regionalnego Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Nowym Sączu. Słusznie niepokoją się mieszkańcy tych
dzielnic?
Ewa Pancerz: – To ciekawe, bo
całkiem niedawno na składowisku odpadów komunalnych gościła z wyjazdowym posiedzeniem
Komisja Infrastruktury i Ochrony
Środowiska Rady Miasta. Jesteśmy
zdziwieni takim stawianiem sprawy, bo pan radny Fecko i przewodnicząca tej komisji Elżbieta
Chowaniec byli naszymi gośćmi
i nikt nie zgłaszał takich uwag.
Radni zapoznali się z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, która w sposób właściwie rewolucyjny przebudowuje system prawny dotyczący postępowania z odpadami
komunalnymi, a obowiązywać będzie od 1 stycznia przyszłego roku.
Mówiliśmy też o prowadzonych
przez marszałka pracach nad aktualizacją Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami konieczną w świetle noweli przepisów.
W obowiązującym od 2007 planie jest już mowa o Regionalnym
Zakładzie w Nowym Sączu, więc
skąd ten nagły niepokój?
– Radny Grzegorz Fecko proponuje wyjazd radnych z komisji w miejsce, gdzie już działa podobny Zakład
i przekonania się na miejscu, czy jest
uciążliwy?
Piotr Leszek Piotrowski: – Świetny pomysł! Jesteśmy za zorganizowaniem takiego wyjazdu, bo już
funkcjonujące zakłady tego typu
pokazują, że nie ma powodów do
niepokoju. Dziwi tylko ton tych
wypowiedzi, jakby ktoś szykował
okolicznym mieszkańcom podrzucenie bomby ekologicznej. Nic bardziej mylnego – kto śledzi na bieżąco sprawy miasta, ten wie, że
przygotowania do powstania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów trwają od lat i to
całkiem oficjalnie.
– Mieszkańcy Zabełcza i Przetakówki liczyli, że obecne składowisko przestanie działać w 2008 r. czyli po planowanym wypełnieniu się. Tymczasem
do zapełnienia składowiska jeszcze daleka droga. W 2003 r. przedłużono żywotność składowiska do 2013 r., ale
wygląda na to, że i ta data nie zakończy jego funkcjonowania.
PLP: – Niefortunny zapis w decyzji, dotyczący okresu użytkowania składowiska został poprawiony i prawnie usankcjonowany.
Zamknięcie składowiska wypełnionego dziś w nieco ponad 60

Ewa Pancerz i Piotr Leszek Piotrowski stoją w środku
procentach byłoby nieporozumieniem i zwykłą niegospodarnością.
Winny tego jest… postęp technologiczny! Choć produkujemy coraz więcej śmieci, składujemy ich
coraz mniej. Planując wysypisko,
nie przewidziano, że m.in. dzięki
segregacji śmieci, będzie wypełniać się ono znacznie wolniej, niż
to się kiedyś działo.
– No, ale teraz już wiemy, jak szybko
wypełnia się składowisko przy nowych
technologiach. Na ile jeszcze wystarczy miejsca?
PLP: – Ostrożnie szacując na ponad 16 lat. Kiedy składowisko powstało odpady były unieszkodliwiane głównie przez składowanie.
Niemal wcale się ich nie sortowało,
nikt na to nie zwracał uwagi. Przez
cały czas wchodzą na rynek nowe
technologie, więc może się okazać,
że składowisko wystarczy na jeszcze dłużej niż powiedziałam.
– A dlaczego proces segregacji odpadów nie rozpoczyna się już w domu,
gdzie sami powinniśmy sortować swoje śmieci?
EP: – Proszę nie przesadzać, bo
nie jest aż tak źle – trochę sami sortujemy. Oczywiście gigantyczna

praca ciągle przed nami w tym zakresie. Edukacja ekologiczna to jednak osobny temat. Jest mnóstwo
w tym zakresie do zrobienia.
– No to wróćmy do składowania odpadów. Sądeckie wysypisko wystarczy na
dłużej, bo firma, która wygrała obsługę
śmieciową Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, czyli „największego producenta śmieci” w Nowym Sączu, wywozi te odpady aż do Gorlic.
PLP: – A my myślimy, że powinna je wywozić jednak do Nowego Sącza.
– Dlaczego? Bo tak jest lepiej dla waszej spółki?
EP: – Skoro lepiej dla naszej spółki, to znaczy, że również lepiej dla
wszystkich mieszkańców, bo spółka jest przecież komunalna. Choć
pozornie dla przeciętnego mieszkańca nie ma to większego znaczenia, to jednak trzeba pamiętać,
że miasto Nowy Sącz jako właściciel ponosi wszelkie koszty naszego funkcjonowania. Spółka będzie
lepiej funkcjonować, jeśli będzie
miała większe przychody z tytułu
przyjmowania i unieszkodliwiania
odpadów. To prosta ekonomiczna
zależność.

– To dlaczego nie wygraliście przetargu
na odbiór śmieci w największej spółdzielni mieszkaniowej w mieście?
EP: – To już nie do nas pytanie.
W tym przetargu daliśmy zupełnie inną propozycję niż pozostali
oferenci. Zaproponowaliśmy stałą
kwotę na jednego mieszkańca – bodaj 7 zł od osoby. Przy takim rozliczeniu spółdzielni nie interesuje
sprawa ilości wywiezionych odpadów. Nikt nie musi iść za śmieciarką
i liczyć, ile pojemników odpadów
wywiozła i czy te pojemniki były
pełne. Chcieliśmy to potraktować
ryczałtowo. To miała być generalna
przymiarka do opłaty śmieciowej.
Przecież dla każdego mieszkańca
spółdzielni ta opłata śmieciowa i tak
od dawna już funkcjonuje.
– W kilku miejscach poza Nowym Sączem opłaty śmieciowe już
wprowadzono.
PLP: – Tak, tylko może inaczej się
nazywają. Na przykład w Korzennej
działa to w formie nakazu płatniczego, zryczałtowanego dla każdego mieszkańca. Tam nie ma znaczenia, ile śmieci zostawia po sobie
jedna osoba – małą reklamówkę czy
duży worek.

– Dobrze, ale wróćmy do Regionalnego
Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
Dlaczego budzi on strach okolicznych
mieszkańców?
PLP: – Tego nie wiemy, bo dzięki uruchomieniu zakładu w pobliżu
obecnego składowiska, jego uciążliwość dla otoczenia powinna być
mniejsza niż dotychczas. Mówiąc
najprościej, polega to na tym, że buduje się wielką halę, w której odbywa się cały proces, jaki dotychczas
miał miejsce na zewnątrz. Absurdem jest mówienie, że uruchomienie
Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu spowoduje większą uciążliwość
dla najbliższego sąsiedztwa. Wręcz
przeciwnie – przywożenie śmieci
i ich sortowanie odbywać się będzie
pod dachem. Pod dachem też zostaną choćby te nieprzyjemne zapachy, których najbardziej obawiają się mieszkańcy. Przy okazji warto
zauważyć, że te hale są tak nowoczesne, iż dzięki specjalnym systemom
nawet wewnątrz nie mamy wrażenia, że znajdujemy się w sortowni
odpadów komunalnych.
– Powstanie w Nowym Sączu spalarnia śmieci?
PLP: – Nic nam o tym nie wiadomo. Według projektu Urzędu Marszałkowskiego tworzącego nowy
plan gospodarowania odpadami,
w Małopolsce będzie pięć takich
spalarni – w Krakowie, Oświęcimiu, Chrzanowie, Tarnowie i Gorlicach. Jak obliczają fachowcy, zajmujący się gospodarką odpadami,
taki system unieszkodliwiania odpadów sprawi, że kiedyś znikną całkowicie miejskie wysypiska śmieci.
Również to w Nowym Sączu.
– To chyba dla was zła wiadomość?
Pójdziecie na bezrobocie, więc skąd
ten optymizm?
PLP: – Spokojnie. Warto pamiętać,
że na zamkniętym już wysypisku
trzeba prowadzić monitoring przez
kolejnych 50 lat. Trzeba nieustannie
kontrolować, czy nie ma przecieków
do gleby, wód gruntowych, czy nie
zachodzą jakieś niepożądane zjawiska. Kto jeszcze w Nowym Sączu
pamięta, że kiedyś funkcjonowało wysypisko w Zawadzie? Nieliczni pewnie pamiętają, że awantura, jaka tam wybuchła, sprawiła,
iż trzeba było szukać lokalizacji dla
nowego składowiska w Zabełczu.
Było–minęło, ale nie dla nas. Utrzymanie starego wysypiska ciągle nas
wszystkich kosztuje. Dla zobrazowania złożoności tych procesów powiemy, że tylko sam odciek ze starego składowiska kosztuje rocznie ok.
30 tys. zł. Śmieci to zbyt poważny
temat, by podejmować w ich sprawie pochopne decyzje.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Opinie
Dwaj panowie M.

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

O

biecałem podzielić się wrażeniami po
koncertach
dwóch wybitnych jazzmanów: Leszka Możdżera i Pata
Metheny’ego, więc nie pozostaje mi nic innego, jak słowa dotrzymać. Na początek Możdżer.
Nie wiem, jak to zrobili organizatorzy Iubilaei Cantus, ale sam
fakt sprowadzenia go do Nowego Sącza już był sukcesem.
Jego trasa koncertowa, promująca nową płytę, wcale nie była
aż tak bogata, by z pewną nonszalancją powiedzieć, że skoro
był wszędzie to i u nas. Otóż, nie

wszędzie, raptem w kilku miastach. Czujmy się więc wyróżnieni. Możdżer grający Komedę okazał się znakomity. Było
w jego interpretacji coś ożywczego, innego, harmonicznie
porywającego i zaskakującego.
Tak, zaskakującego, choć grane
przez niego motywy większości
z nas są doskonale znane. Któż
nie pamięta porażającej muzyki z filmu Romana Polańskiego „Dziecko Rosemary” (słynna
„Kołysanka”), kto nie kojarzy
przepięknego motywu z „Prawa i pięści” albo z „Noża w wodzie”? Jednak to, co mieliśmy
okazję posłuchać było zdecydowanie inne. Możdżer znany
jest z tego, że potrafi wydobywać dźwięki niezwykłe, także dzięki wykorzystaniu rozmaitych gadżetów, które kładzie
po prostu na struny fortepianu.
Sam pianista twierdzi, że są one
trochę przypadkowe, ale słuchacz takiego wrażenia nie ma,
uznając te zabiegi za absolutnie
świadome. Brawurowa interpretacja połączona z niezwykłą

artykulacją to wystarczająca jakość, żeby się zachwycić. Żeby
zobaczyć i posłuchać prawdziwego giganta światowego jazzu, Pata Metheny’ego, musiałem
się udać do Zabrza. Ten znakomity artysta do Nowego Sącza
pewnie prędko nie przyjedzie,
co wynika z przyczyn obiektywnych: w naszym mieście nie
ma odpowiednio wielkiej sali
koncertowej, która pozwoliłaby udźwignąć koszty związane z przyjazdem nie tylko Pata,
ale całego sztabu technicznego
i towarzyszących mu muzyków.
Z pewną satysfakcją chciałem
jednak odnotować, że oczekując w foyer na koncert spotkałem paru sądeczan. Miłość do
muzyki to piękne uczucie, warte poświęceń. Sala zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca
może pomieścić prawie dwutysięczną widownię, więc każde, nawet wielkie artystyczne
przedsięwzięcie, jest tam ekonomicznie uzasadnione. Trochę
się tego koncertu obawiałem.
Nagrania, którymi dysponuję,

pokazują wyraźnie, że ich wyraz artystyczny to dzieło dużego
zespołu muzyków, tymczasem
Metheny przyjechał do Polski w bardzo skromnym składzie. Oprócz niego wystąpili jeszcze: perkusista Bill Stewart
oraz kontrabasista Larry Grenadier. Obaj świetni. Jazzowe
trio udowodniło, że niepotrzebny jest wielki aparat wykonawczy, żeby zachwycić. Metheny
bardzo swobodnie przemieszczał się po muzycznych klimatach: od subtelnych balladek po
potężne brzmienia muzyki elektronicznej, wydobytej z przedziwnych, niemal kosmicznych
syntezatorów. Niektóre z utworów brzmiały bardzo znajomo, co wyrobiona publiczność
raz po raz przyjmowała z aplauzem. Piękny wieczór. Możdżera i Metheny’ego łączy nie tylko
nazwisko na „M”, ale i wspólne artystyczne epizody. Zdarzyło im się zagrać razem, choć
jest to może sprawa drugorzędna, bo Pat uwielbia grać w Polsce, z Możdżerem czy bez.

Chyba nas lubi! Coś jest na rzeczy, bo nawet wielki Miles Davies w autobiograficznej książce wspominał, że najpiękniejsze
koncerty zdarzyły mu się w Paryżu i w Warszawie. Na koniec
doświadczenie quasi artystyczne, zdecydowanie nie dla miłośników jazzu. Wracamy sobie
nocną porą z Zabrza, zatrzymujemy się na „zakopiance”
w jakiejś karczmie, żeby nakarmić organizm i już przed wejściem dochodzi do naszych
uszu jakiś potworny wyrób
muzykopodobny. Kapela dancingowa. Sekstet. Na domiar
złego – sześcioosobowy! Grają strasznie. Najambitniejszym
kawałkiem jest „Biały miś”.
Perkusista nie gra, a mści się na
instrumencie, gitarze zupełnie nie przeszkadza linia melodyczna, wokalista śpiewa tak
jakby był po wylewie, zaś wokalistki (aż dwie) popiskiwały z cicha, wyraźnie przerażone skalą własnego talentu. Uff!
I to wszystko jednego wieczoru. Z nieba do piekła.

Jeden NA wszystkich, wszyscy NA jednego

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

No

i stało się.
Panowie:
Ziobro, Kurski i Cymański dołączyli do coraz liczniejszego grona partyjnych wyrzutków. Nie
ma sensu rozprawiać o tym, czy
zostali usunięci, czy sami doszli do momentu, w którym jedyną rzeczą, jaka pozostała im pod ręką, była klamka od
drzwi. Pewnie ktoś powie, że
Dorn, Ujazdowski i paru innych
banitów zawróciło z rozdroży. Zgadza się. Ich partyjni koledzy w przypływie wspaniałomyślności nawet pozwalają się

im przywitać z dziennikarzami,
bo o wykrztuszeniu bardziej samodzielnego zdania czy dłuższej
myśli, nie będącej streszczeniem partyjnej góry, a raczej jej
guru, próżno marzyć. Nie mnie
oceniać, kto w tym sporze ma
rację, a komu się tylko wydaje, że ją ma. Wcześniej czy później i tak rozsądzi to historia,
acz bardziej brutalnie uczynią
to najpierw wyborcy. Idzie mi
o coś zgoła innego. Kiedy bunt
tzw. „ziobrystów” ujrzał światło dzienne, wszyscy mogliśmy
się przekonać, że wśród zagorzałych frakcjonistów, bo jeszcze nie schizmatyków, znajduje
się poseł Arkadiusz Mularczyk.
Z jednej strony nie było w tym
nic dziwnego, gdyż swój kapitał
założycielski zawdzięczał właśnie Zbigniewowi Ziobro (inna
rzecz, że potrafił go skutecznie
pomnożyć z korzyścią dla partii oraz samego siebie). Z drugiej
strony ci, którzy lepiej znają posła, wiedzą, iż nie odważyłby się
na jakąkolwiek nieprawomyślność i odszczepieńczy manewr,

który swym rykoszetem mógłby choć musnąć prezesa Kaczyńskiego. Tym bardziej przecierałem oczy ze zdumienia, gdy
w porywie powyborczych rozliczeń w „Super Expressie” ukazał się wywiad, w którym z ust
sądeckiego „ziobrysty” padają
słowa: „Widzę Ziobrę jako szefa
partii, niekoniecznie PiS”. I dalej, na pytanie, czy w razie wykluczenia Ziobry pójdzie za nim,
pan poseł oznajmia, że Ziobro zasłużył pierwej na nagrodę jak na surową karę (podobnie
myślał Sokrates, tyle że większość ateńczyków była odrębnego zdania i skazała go na wypicie trucizny). Przyznam, że
w kontekście partyjnych praktyk i doświadczeń, ten rodzaj
przekonania ociera się raczej
o polityczną naiwność. No chyba, że „ziobryści” uznali, że na
kogo jak na kogo, ale na Wielkiego Zbigniewa to nawet sam
Jarosław nie odważy się zamachnąć. Gdy jednak niemożliwe powoli stawało się faktem, a z szeregów upuszczano

heretycką krew, Mularczyk ze
zdziwieniem chłopca parzącego
się zapałkami wygłosił, iż „jest
zaskoczony i zdumiony decyzją Komitet Politycznego. Żaden
z wykluczonych z partii kolegów nie zrobił nic, co by zasługiwało na tak surowe sankcje
dyscyplinarne”. Parę dni później, jeszcze przed inauguracyjnym posiedzeniem Sejmu (co
jest przypadkiem bezprecedensowym) ukonstytuował się klub
Solidarna Polska, będący de facto gestem przyjacielskiej solidarności, z którym Polska ma
chyba najmniej wspólnego.
Choć brzmi ładnie. Jednocześnie członkowie nowego klubu pozostają członkami macierzystej partii. Trochę jak w tym
sprośnym porzekadle, o funkcji
jąder podczas stosunku – biorą
udział, lecz nie wchodzą.
Tym samym pozwolę nie zgodzić się z ubiegłotygodniowym
komentarzem kolegi z redakcyjnej kozetki, że Mularczyk postąpił jak muszkieter, przedkładając honor i wierność ponad

niesprawiedliwość w Prawie
i Sprawiedliwości, jaka spotkała towarzyszy doli, a raczej już
nie–doli. Kiedy rok temu Kowal, Bielan, Kamiński, Jakubiak,
Rostkowska i Poncyliusz domagali się dokładnie tego samego
(czyli „nic złego nie zrobili”), co
dziś postulują „ziobryści”, a więc
szerszej dyskusji, otwartości, refleksji nad przyszłością ugrupowania, zostali przez tych samych
„ziobrystów” rozniesieni na zelówkach, z etykietką wbijających
nóż w plecy królobójców. Gdyby stanęli w ich obronie i rzucili
buławami, mieliby pełen szacun.
Ale wówczas zachowali się jak
koniunkturaliści, pozbywający
się frakcji potencjalnych spadkobierców, wyciągających ręce
po koronę Jarosława. Dziś sami
oczekują zrozumienia, choć do
podobnej empatii było im bardzo
daleko. Poseł Mularczyk wyznał
kiedyś, że polityka rani. No właśnie. Dlatego nie ma się co nad
sobą rozczulać. Zwłaszcza, gdy
samemu zadawało się te rany bez
znieczulenia.
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Mamo prześlij pilnie 70 tysięcy!

REPERTUAR KINA SOKÓŁ
18–24 LISTOPADA
SAGI ZMIERZCH: PRZED ŚWITEM, CZĘŚC 1 – seanse: 17/18 listopada

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

M

oim ulubionym tematem
w mediach nie
są wcale analizy polityczne, wyniki meczów piłkarskich albo kolarskich
wyścigów. Moją prawdziwą pasją jest zupełnie coś innego. Mianowicie policyjne doniesienia o tzw.
metodzie „na wnuczka”, czyli najpowszechniejsze oszustwo w naszej
okolicy. Lubię zaczytywać się w takich historiach do poduszki, choć
miewam po nich złe sny i budzę się
zlany potem w środku nocy. Mówiąc
najprościej wspomniana metoda polega na tym, że dzwonimy do upatrzonej wcześniej starszej pani (musimy mieć podejrzenie, że dysponuje
większą gotówką, a nie tylko lichą
emeryturką), mówimy że jesteśmy
jej wnuczkiem, mamy okazję kupić
samochód i żeby babcia pilnie nam
pożyczyła kilka tysięcy. Nasza „babcia” oczywiście z radością się zgadza,
a my wysyłamy po kasę kolegę, który – oprócz grubej koperty – dostaje
od babci jeszcze całusa w czoło. Fajna praca, prawda? Dlaczego tak mnie
pasjonuje ten temat? Ano głównie dlatego, że im jestem starszy,
tym mocniej zdumiewa mnie bezdenność ludzkiej głupoty z jednej,
i ludzkiej chciwości z drugiej strony.
Jeszcze niedawno wydawało mi się,
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że żyję już wystarczająco długo, by
wiedzieć, iż nic mnie w życiu nie powinno zaskoczyć. Widziałem z bliska
tyle ludzkich postaw, zaskakujących
wolt, podkładania świni, okradania
przyjaciół, robienia z siebie szmaty za 5 złotych i wiele innych ludzkich dewiacji. Nie myślałem jednak,
że kiedykolwiek przeczytam o ludzkiej naiwności, jaka się w żadnej
trzeźwej głowie nie mieści. W mojej się akurat nie mieści, choć najrozsądniej chyba byłoby sprawić, żeby
przestała być trzeźwa. Ale oto metoda „na wnuczka” odchodzi już do
lamusa. Teraz pora na metodę „na
syna”. Jak bowiem donoszą policyjne kroniki 72–letnia sądeczanka wysłała „synowi” 70 tysięcy złotych
(słownie: siedemdziesiąt!), bo ten był
w ciężkiej sytuacji. No właśnie. Kto
nie wierzy, odsyłam do tekstu źródłowego na portalu sacz.in. Normalny człowiek chyba jednak nie jest
w stanie wyobrazić sobie, iż dzwoni jakiś facet, mówi że jest naszym
synem, potrzebuje większej gotówki, a my bez większego namysłu (ani
bez mniejszego zresztą też) wyskakujemy z oszczędności całego życia. Czy ktoś oprócz psychiatry jest
w stanie wyjaśnić fenomen tego zjawiska? Ok, będę się smażył w piekle za to zdanie, ale chyba jednak nie
jest mi żal starszej pani naciągniętej przez oszustów. Jest mi za nią
zwyczajnie wstyd! Wszystkiego się
odniechciewa.
Naukowcy na sądeckich uczelniach analizują ze studentami wyniki wyborów, badają jakiś tam przepływ elektoratu i inne zjawiska
zachodzące w społecznej przestrzeni. Pochylają się z troską nad motywacją wyborców dlaczego wybierają
Palikota zamiast Sasa, albo dlaczego

oddają głos na Cyconia, a nie na Zegzdę. Słowem dziesiątki i setki ludzi
zadaje sobie trud, by objaśnić nam
otaczającą nas rzeczywistość i cały
ten skomplikowany świat. Pytam
zatem jakim cudem część wyborców odróżnia Mularczyka od Czerwińskiego, skoro zdarzają się tacy,
którzy nie odróżniają własnego syna
od jakiegoś obcego faceta??? Jak ci
ludzie odróżniają PO od PiS–u skoro nie odróżniają swojego wnuka od
zwykłego oszusta? Po co więc analizować i opisywać bardziej skomplikowane zjawiska naszego życia społecznego, skoro są wśród nas
tacy, którzy nie rozumieją kto do
nich mówi przez telefon i nie domyślają się nawet komu przekazują równowartość luksusowego samochodu. Uff, chyba podskoczyło
mi ciśnienie na samą myśl o tej sytuacji, a przecież doktor Węglowska
(ukłony) stanowczo zakazała mi się
denerwować.
Ale żeby było optymistycznie na
koniec. Gdzieś usłyszałem, że dzisiaj (16 listopada) obchodzimy dzień
tolerancji. No więc ja również chcę
być postępowy i tolerancyjny. Apeluję zatem – tolerujmy różne ludzkie
zachowania. Podchodźmy ze zrozumieniem nawet do tych, którzy chcą
bez zastanowienia oddać komuś
swoje 70 tys. zł. Tolerujmy odmienność, a nawet rozrzutność. A jeśli
komuś z czytających ten tekst wydam się na załączonym zdjęciu podobny do własnego syna, to uprzejmie proszę o przesłanie kurierem
większej gotówki. Adres na stronie 2. A jeśli nam ten numer wyjdzie
i grubsze pieniądze przeleje choćby
tylko tysiąc osób, to nie dość, że będziemy bogaci, to jeszcze będziemy
mieć o czym pisać do emerytury.

A

Projektujemy i drukujemy:
książki, skrypty, kalendarze,
zaproszenia ślubne, cenniki,
wizytówki, ulotki, gazetki, foldery,
katalogi, teczki, papiery ﬁrmowe,
instrukcje obsługi,
karty gwarancyjne, itp.

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel./fax 18 547 45 45, tel. 18 441 02 88
biuro@novasandec.pl
księgarnia internetowa

Oferujemy:
najkrótsze terminy wykonania
wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów

www.novasandec.pl

g. 00:01, 18–24 listopada g. 15.30, 17:45 i 20:15;
SIOSTRA MOZARTA – seanse: 18–21,23 listopada g.17–sala studyjna;
SZCZĘŚCIE TY MOJE – premiera, seanse: 18–21, 23 listopada g. 14:45,
19:15, 22 listopada g. 19:45, 24 listopada g.20:40–sala studyjna;
LATAJĄCA MASZYNA 3D – seanse:19–20 listopada g.12;
LISTY DO M. – seanse:18, 19 listopada g. 14:10, 16:15, 18:20, 20:00,
22:15; 20–22 listopada g. 14:10, 16:15, 18:20, 20:00, 23 listopada g.
14:10, 16:15, 18:20, 20:00, 21, 24 listopada g. 14:10, 16:15, 18:20, 20:30;
WYMYK – premiera, seanse: 18–22 listopada g. 13, 20:30;
IMMORTALS. BOGOWIE I HEROSI 3D – seanse: 18–listopada g.15:45, 18;
SYNEKDOCHA, NOWY JORK – seanse 22 listopada g.17,
WYWIAD SPOTKANIA ZKLASYKĄ KINA – Seans:22 listopada g. 18
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny

LOGIKA PRZESTRZENI

ROZDAJEMY BILETY DO KINA:
Specjalnie dla naszych Czytelników mamy podwójne
zaproszenie do kina na film: „Wymyk”. Aby zdobyć
bilet, należy pojawić się w naszej redakcji i poprawnie
odpowiedzieć na pytanie.
Proszę podać tytuł filmu w reżyserii Grega Zglińskiego,
w którym Gabriela Muskała zagrała pierwszoplanową rolę
– Kosowiankę Labinotę.

Galeria BWA Sokół zaprasza na wernisaż wystawy Roberta Koniecznego, który odbędzie
się 18 listopada o godz. 19. Wernisaż zostanie
poprzedzony spotkaniem z autorem o godz.
17.30. W ostatnich kilkunastu latach twórczość Roberta Koniecznego uzyskała najwyższe oceny oraz uznanie w najlepszych światowych konkursach i szanowanych gremiach
świata architektury. Jest to niezwykle trudnym i wyjątkowym osiągnięciem we współczesnej architekturze, którą cechuje różnorodność form i postaw, bogactwo estetyk,
szerokie spektrum nurtów, tendencji oraz
ogromne pole możliwości technologii budowlanych. Na wystawie LOGIKA PRZESTRZENI będzie można obejrzeć całą panoramę dokonań
Koniecznego, m.in. projekty domów jednorodzinnych, które przyniosły mu międzynarodowe uznanie i sławę, ale także najnowsze
projekty oraz realizacje związane z przestrzenią publiczną. Ekspozycja pozwoli prześledzić
drogę twórczą architekta, ale i zapoznać się
z pracami powstałymi w jego pracowni KWK
PROMES.

Wspomnienie
o artystach sądeckich
Zarząd Związku Polskich Artystów
Plastyków oddział w Nowym Sączu
oraz dyrektor Muzeum, Okręgowego
w Nowym Sączu zapraszają na wystawę: „WSPOMNIENIE O ARTYSTACH
SĄDECKICH”.
Wernisaż 18 listopada (piątek) godz.17
Galeria Dawna Synagoga , ul. Barka Joselewicza 12. Wystawa zorganizowana w ramach 100–lecia ZPAP
i prezentowana będzie do 12 lutego.

Jubileusz chóru Echo II
Dziś w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza o godz.17 uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 110. rocznicy powstania sądeckich
chórów Echo i Echo II. W programie
chór męski Echo II zaprezentuje pięć
utworów w tym premierowy „Nad
pięknym modrym Dunajem”. Gościnnie wezmą udział solistki zespołu „AVE”: Anna Moszycka–Zabrzeska
(sopran), Małgorzata Słowik–Fornagiel (alt), Joanna Bodziony (akompaniament). Warto wiedzieć, że chór
męski „Echo II” działa w ramach Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego przy parafii św. Kazimierza. To
jedyny nowosądecki chór męski. Powstał w 1991 r. jako kontynuator tradycji śpiewaczych czterogłosowego,
męskiego chóru „Echo II”, założonego we wrześniu 1901 r. Liczy 34 osoby. Dyrygentem jest Marian Salamon.
W repertuarze ma ok. 120 pieśni patriotycznych, kościelnych i świeckich,
zarówno kompozytorów polskich,
jak i zagranicznych. Przykładowe

wykonywane utwory: „Pożegnanie
Ojczyzny”, „Moja Piosnka”, „Ave verum”, „Modlitwa kapłana”, „O Panie,
któryś jest na niebie”, „Sancta Maria”, „Jak długo na Wawelu”, „Góralu, czy ci nie żal”, „Wyleć orle”. Zespół dawał koncerty w sanktuariach
w: Licheniu, Ludźmierzu, Pasierbku,
na Jasnej Górze. W 1996 r. zaśpiewał
w katedrze lwowskiej i na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, przed
obrazem MB Ostrobramskiej w Wilnie oraz w kościele na Kahlenbergu
w Wiedniu. W kolejnych latach występował m.in. we Włoszech (1998),
Pradze (2001), Słowacji (2002–
2003), Francji (2007).W 2001 r. został odznaczony Tarczą Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.
W roku następnym brał udział w II
Międzynarodowym Festiwalu Chórów Męskich, został zaproszony na
uroczystość obchodów 50–lecia kapłaństwa ks. prof. Bolesława Kumora.
Działalność chóru oparta jest o zaangażowanie i społeczną pracę członków zespołu oraz życzliwość proboszcza ks. prałata Jana Siedlarza
i opiekuna – ks. Jacka Mikulskiego.
Dziś (17 listopada)
(BAR)

i regionu, jako przyjaznego osobom
niepełnosprawnym. Początek imprezy dziś, godz.9.30 w Miejskim Ośrodku Kultury.

WARTO OBEJRZEĆ
WYMYK

osoby niepełnosprawne, korzystające
z dziennych ośrodków wsparcia, z terenu całej Małopolski.
Impreza kulturalna poza walorami artystycznymi pokazuje nieodkryte i niedoceniane talenty ludzi
niepełnosprawnych, którzy uczestnicząc w przeglądzie mają okazję do
wystąpienia publicznego, udowodnienia, iż mają prawo nie tylko do
obcowania z kulturą, ale i aktywnego jej współtworzenia, do korzystania z pełni radości życia. Przegląd
jest też rodzajem promocji miasta

reż. Greg Zgliński wyst.: Robert Więckiewicz, Łukasz Simlat, Gabriela Muskała . Polska 2011
Bracia Alfred i Jerzy w trakcie podróży kolejką podmiejską są świadkami
brutalnego incydentu – kilku chuliganów napastuje dziewczynę. Młodszy z braci, Jerzy, dzielnie staje w jej
obronie, natomiast starszy zawodzi
– reaguje za późno i w konsekwencji staje się biernym świadkiem tragedii młodszego brata, który na jego
oczach zostaje wyrzucony z pędzącego pociągu.
Seanse: 18 – 22 listopada godz. 20:30

Akcja STOP18!
Miasto Nowy Sącz przystąpiło do XIV
edycji Programu STOP18! Najstarszej i największej w Polsce akcji na
rzecz lepszego przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim. W tym roku

w Nowym Sączu akcja realizowana jest wspólnie przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Komendę Straży Miejskiej oraz Gimnazjum nr 2
w Nowym Sączu. Akcja rozpoczęła
się15 listopada od debaty antynikotynowej w Gimnazjum nr 2. W środę 16 listopada o godz. 10 patrole
antynikotynowe, złożone z uczniów
szkoły oraz strażników miejskich,
odwiedziły punkty sprzedaży wyrobów nikotynowych przekazując apel
o przestrzeganie zakazu ich sprzedaży niepełnoletnim. Na piątek (18
listopada) uczniowie Gimnazjum nr
2 wraz z pedagogami zaplanowali
akcje: antynikotynowy autobus oraz
happening na płycie Rynku.

Jubileusz 85–lecia
„Dłonią sprawną kształcić myśli
twórczej” – to misja Zespołu Szkół nr
3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu, który obchodzi w tym roku jubileusz 85–lecia. Z tej okazji jutro (18
listopada)w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się uroczysta akademia, poprzedzona mszą w kościele
św. Kazimierza i złożeniem kwiatów na Starym Cmentarzu. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa prac
uczniowskich.

POD SKRZYDŁAMI ORŁA
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu oraz stowarzyszenie „Jesteśmy…” zaprasza na IV
Nowosądecki Przegląd Poezji, Pieśni i Piosenki Patriotycznej „POD
SKRZYDŁAMI ORŁA”. Mottem tegorocznego przeglądu jest sentencja
„Polonia sember fidelis”. Do udziału w przeglądzie, podobnie jak w poprzednich latach, zaproszone zostały

Dla naszych czytelników mamy dwa zaproszenia
na koncert Mirosława Witkowskiego. Otrzymają je
osoby, które jako pierwsze zjawią się w naszej
redakcji w piątek o godz.10.
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Sport
Siatkarskie
gwiazdy
w Limanowej
Wykorzystując ligową przerwę, w Limanowej na zaproszenie firmy DeGie gościły dwa zespoły z Plus Ligi
Kobiet – Stal Mielec i Gwardia Wrocław. Trenerzy obu drużyn Adam Grabowski (Stal) i Rafał Błaszczyk (Gwardia) umówili się, że każde ze spotkań
trwać będzie pięć setów.
W sobotę w hali Zespołu Szkół Samorządowych w Limanowej przy komplecie publiczności wygrały wrocławianki
4:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:20, 15:13).
W niedzielę, w spotkaniu rewanżowym
zwyciężyły z kolei mielczanki, po bardzo dobrym, zaciętym spotkaniu 3:2
(19:25, 18:25, 25:21, 25:19, 15:12).
STAL: Wilczyńska, Pycia, Szymańska,
Kociova, Pykosz, Babicz, Wojtowicz
(libero) oraz Szpak, Kandora.
GWARDIA: Wilson, Mroczkowska, Czypiruk, Jaszewska, Haładyn, Efimienko,
Krzos (l) oraz Folta, Matyjaszek, Medyńska (l), Rosner, Sobolska.
Sędziowali: Krzysztof Pierzchała i Janusz Wojdyła.
– Była to pierwsza wizyta w Limanowej zespołów z najwyższej klasy rozgrywkowej siatkarek – powiedział Dariusz Grzyb, właściciel firmy
DeGie. – Dodajmy, że wrocławianki
do Limanowej przyjechały już w piątek. Wieczorem w hali sportowej
w Mordarce rozegrały dwa towarzyskie sety z amatorskim zespołem
siatkarskim pracowników firmy Fakro. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku uda się zorganizować w Limanowej kolejny mecz z udziałem siatkarskich zespołów z Plus Ligi. Turniej
w Limanowej odbył się dzięki wsparciu firm Elektrical, Zakład Budowlany Wojtas oraz Wiesława Wójtowicza
i Jacentego Musiała.
(JABU)

Sezon ujęty
w roczniku
W sprzedaży pojawiło się drugie wydawnictwo z serii „Rocznik piłkarski MKS
Sandecja Nowy Sącz”. Pomysłodawcy
publikacji są przekonani, że rocznik będzie sporym rarytasem dla kibiców.
– Jeszcze tylko dwa kluby w Polsce
mogą pochwalić się podobnymi, całkowicie kolorowymi wydawnictwami – mówi Dariusz Grzyb, rzecznik
prasowy MKS Sandecja. – W kraju podobne książki mają ekstraklasowe
Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.
Nowy rocznik Sandecji jest zapisem
sezonu 2010/2011. Wszystkiego, co się
wtedy działo na boisku piłkarskim.
Rocznik liczy ok. 180 stron. Są wyniki
spotkań, składy, bramki i dużo zdjęć.
To warto posiadać na swojej półce.
W roczniku znaleźć można zdjęcia
poszczególnych zawodników, zdjęcia ze spotkań i z trybun, notki biograficzne piłkarzy, statystyki, tabele, wywiady i wiele innych. Pierwszy
rocznik Sandecji dotyczył sezonu
2009/2010.
(JABU)

Więcej sportu na: www.sacz.in
Kuras wyleciał z Sandecji. Moskal powraca.
Po kompromitującej porażce na wyjeździe 1–6 z przeciętną Wisłą Płock, Zarząd Sandecji podjął decyzję o zmianie
trenera. Mariusz Kuras na swoje odejście z Nowego Sącza pracował już od
dawna. Jednak decyzja o zwolnieniu
szkoleniowca została podjęta po dwudniowej debacie.

Kuras przekonywał, że będą to poważne wzmocnienia. Pozyskani piłkarze faktycznie zasilili drużynę…
ale jedynie czwartoligowych rezerw.
Łukasz Derbich, Marcin Dymkowski, Michał Trzeciakiewicz, Milan
Durić i Bartosz Wiśniewski to wielkie transferowe niewypały. Z pozyskanych zawodników z dobrej
strony zaprezentował się tylko Filip
Burkhardt i przede wszystkim Patryk Jędrzejowski.

Realizacja celu mocno się oddaliła
Mariusz Kuras został trenerem na
początku tego roku. On, jak i Zarząd klubu podkreślali, że przed nowym szkoleniowcem został postawiony cel awansu do ekstraklasy.
Czas na realizację tego zadania wynosić miał półtorej roku. Kuras prowadził Sandecję w rundzie wiosennej sezonu 2010/2011. wówczas nie
udało się wywalczyć awansu, ale nikt
z tego powodu nie robił tragedii. Strata do czołówki po rundzie jesiennej
była już znaczna, a niespodziewane
odejście z klubu poprzedniego trenera Dariusza Wójtowicza wywołało w drużynie spore poruszenie.
Jednak sezon 2011/2012 miał należeć
do Mariusza Kurasa. Prowadził drużynę w okresie przygotowawczym
i przekonywał, że dokonane transfery przyczynią się do wzmocnienia drużyny. Niestety pierwsza część
nowego sezonu zakończyła się niepowodzeniem. Jakie są piłkarskie „grzechy” Mariusza Kurasa?

Kiepskie wyniki
Wyniki właściwie decydują
o wszystkim. Jeśli są zwycięstwa,
to trener może spać spokojnie, bo
dobry wynik obroni nawet najbardziej kontrowersyjna decyzję szkoleniowca. Porażki i niepowodzenia
potrafią zniszczyć autorytet każdego trenera. Po 19 kolejkach obecnego sezonu Sandecja zajmuje dopiero
9. pozycję z 24 punktami na koncie, ze stratą 10 punktów do miejsca premiowanego awansem. Sądeczanie zawodzili przede wszystkim
na własnym boisku, gdzie na półmetku obecnego sezonu przegrali 4
razy, czyli o jedno spotkanie więcej
niż w ciągu dwóch pierwszych sezonów na boiskach pierwszej ligi. Do
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Plusy pracy Kurasa

tego na koniec wielka kompromitacja w Płocku i klęska 1–6.

Liderzy na ławce rezerwowych
Petar Borovicanina i Marcin Makuch to jedni z głównych bohaterów
Sandecji dwóch pierwszych sezonach na boiskach I ligi. Obaj pod ręką
Mariusza Kurasa zgubili gdzieś swoją formę. Do tego Borovicanin opuścił
klub z wielkim żalem do szkoleniowca. Rozstanie z Serbem pozostawiło
spory niesmak zwłaszcza wśród kibiców, dla których popularny „Boro”
kojarzył się z najlepszymi spotkaniami Sandecji. Natomiast Makuch wylądował na ławce rezerwowych po
kilku fatalnych występach. W ostatnich ligowych kolejkach Kuras próbował przywrócić doświadczonego
obrońcę do pierwszego składu.

Niestety w tym sezonie niewiele można dobrego napisać o pracy Mariusza Kurasa. Na pewno jako
plus należy zapisać mu wyciągnięcie drużyny z poważnego kryzysu,
w jakim się znalazła na początku sezonu (inna sprawa to przyczyny fatalnego startu w rozgrywkach). Kilka odważnych decyzji personalnych
przyniosło pozytywny skutek. Jednak. jak się okazało, wkrótce kryzys powrócił. Mariusz Kuras stawiał
na wychowanków Sandecji. Dzięki temu z dobrej strony mógł się zaprezentować Bartosz Szeliga i Sebastian Szczepański. Szansę debiutu
(niestety bez powodzenia) w I lidze
otrzymał również Mateusz Wilk. To
wszystko za mało, aby przysłonić
minusy, jakie przyniosła pierwsza
część obecnego sezonu.

Powrót Moskala przesądzony
– W poniedziałek i we wtorek
Zarząd MKS Sandecja odbył wiele
R

E

K

L

A

M

spotkań – powiedział Dariusz Grzyb,
rzecznik prasowy Sandecji. – Rozmawiano m.in. z trenerem Mariuszem
Kurasem, a także sponsorami, dyskutując o słabej postawie drużyny
w ostatnich meczach ligowych. Zarząd Klubu zdecydował się od jutra powierzyć obowiązki Robertowi
Moskalowi, szkoleniowcowi dobrze
znanemu w Nowym Sączu. Trenerowi Mariuszowi Kurasowi dziękujemy za współpracę. Warto podkreślić,
że szkoleniowiec ten rozpoczął pracę w klubie w bardzo trudnym okresie. Nie miał tak komfortowych warunków pracy jak jego poprzednicy.
Doceniamy zaangażowanie trenera
na rzecz Sandecji. Możemy powiedzieć, że w ostatnim czasie przyszło
nam współpracować z profesjonalistą, który nie szczędził czasu, sił
i serca dla Sandecji. Żałujemy, że nie
przełożyło się to w ostatnim okresie
na wyniki sportowe.
Robert Moskal w sezonie
2008/2009 pracował już w Sandecji. Wywalczył z drużyną historyczny
awans do I ligi. Tuż po sukcesie niespodziewanie odszedł z klubu (zastąpił go Dariusz Wójtowicz). Moskal
trenował potem ekstraklasową wówczas Odrę Wodzisław oraz GKS Katowice (I liga), Dolcan Ząbki (I liga)
i MKS Trzebinia–Siersza (IV liga).
W tym roku Sandecja rozegra jeszcze jedno spotkanie. W najbliższą sobotę sądeczanie zmierzą się na wyjeździe z Arką Gdynia.
JACEK BUGAJSKI

A

Transfery – prawdziwa katastrofa
Sandecja przed obecnym sezonem ściągnęła kilku zawodników.

OPRAWIAMY
OBRAZY:
olejne, akwarele, hafty,
grafiki, dyplomy, papirusy,
plakaty, fotografie, lustra

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

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

W Paryżu, Tokio, Nowym Sączu…

Chce zwrotu za bilet, bo bohaterowie przeklinają!
Mężczyzna
poprosił o kontakt do dystrybutora i samego reżysera. Jego
ostatniej prośby kino nie jest
w stanie spełnić, ale kontakt
do dystrybutora – Kina Świat
– nie jest tajemnicą. Prawdopodobnie u niego widz sądeckiego Sokoła będzie domagał
się zwrotu za bilet.
A co o najnowszym filKasjerka nie kryła zaskoczemie twórcy m.in. „Dnia świnia argumentacją mężczyra” sądzi kierowniczka kina
zny, jedyne, co mogła zrobić, Kadr z filmu „Baby są jakieś inne” MCK „Sokół”
Sokół?
to odesłać go do kierownicz– Według mnie to wartościowa
– Odpowiedź była taka, jak się
ki kina Diany Kamykowskiej–Gacek.
– Przyznam, że pierwszy raz spo- spodziewaliśmy. Sokół nie od- pozycja. Bohaterowie Marka Kotertykam się, aby widz miał pretensje powiada za treść gotowego pro- skiego, operując takim językiem,
o poziom języka, jakim operują bo- duktu, który jest dystrybułowa- kompromitują sami siebie. A to chahaterowie filmu. Mężczyzna zażą- ny przez kino. Ale widz zdaje się rakterystyczne dla tego reżysera
dał od nas zwrotu pieniędzy za bilet, nie podda się w walce ideologicz- – stwierdza.
Zachęcamy i naszych Czytelników
ponieważ w „Baby są jakieś inne” nej. Bo z jego wypowiedzi wynipada ogromna – jego zdaniem – licz- kało, że nie zależy mu pewnie na do wypowiedzenia się na temat wulba wulgaryzmów – wyjaśnia kierow- pieniądzach za bilet, ile na dba- garyzmów wplatanych w wypowiełości o język polski – dodaje Dia- dzi postaci filmowych polskich reżyniczka Sokoła.
Widz powoływał się przy tym na Kamykowska–Gacek, nie poda- serów. Czy Waszym zdaniem jest ich
m.in. na przepisy zawarte w ustawie jąc jednak, kim jest widz. – Myślę, za dużo i powinno się je „ustawowo”
dotyczącej używania i ochrony języka że niebawem się do mnie odezwie ograniczać, czy zachować pełną wolpolskiego. Sokół zasięgnął w tej spra- i może sam przedstawi wam swo- ność słowa.
(KG)
je argumenty.
wie opinii swojego prawnika.
Napisz do autora: redakcja@dts24.pl
Sądeczanin, który obejrzał najnowszy film Marka Koterskiego, „Baby są jakieś inne” wyszedł z kina Sokół w Nowym
Sączu oburzony. Od kasjerki zażądał zwrotu pieniędzy za
bilet. Powód? Ogromna – zdaniem widza – ilość wulgaryzmów na ekranie.

U WAG A P O M Y S Ł . Po raz czwarty w Nowym Sączu zorganizowano giełdę minerałów, skamieniałości i biżuterii. Skarby ziemi można
było oglądać w sobotę i niedzielę w Szkole Podstawowej nr 20. Nie
wszyscy jednak skorzystali z szansy. – Strasznie żałuję, że do tej pory
jeszcze żadna ze szkół nie zorganizowała wyjścia na giełdę uczniom.
A nasza oferta jest skierowana również do nich. To żywa lekcja biologii
i geografii. W sobotę grupy szkolne
z opiekunem mają bezpłatne wejściówki – informuje organizatorka
wystawy Elżbieta Wolska, licząc, że
na wiosnę, kiedy ponownie odbędzie
się giełda, frekwencja wzrośnie.

Marek Wójcicki, polski projektant
na stałe tworzący w Paryżu, pracujący wcześniej dla takich domów mody jak Cristian Lacroix,
Thierryl Mugler, Ungaro czy Swarovski, stworzył po raz kolejny
niezwykle nowatorską kolekcję,
którą mogliśmy podziwiać w kawiarni „etc...”. Bohaterem kolekcji jest obrączka z osadzonymi w niej kryształami, która gra
kolorami kryształów i odcieniami
metali. Inspiracją do kolekcji jest
kolor zielony – emerald.
Kolekcja świetnie została przyjęta w Paryżu na pokazach premiere classe oraz w Japonii, a teraz również w Nowym Sączu
świętowała swój triumf. Sądecki
pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem. Warto dodać, że
tego typu spotkania organizowane są cyklicznie. Zaproszeni goście mieli okazję degustować nie
tylko znakomite kremowe desery o smaku cytrynowym, malinowym, migdałowym, ale również

FOT. KONRAD KOŹMIŃSKI

Ś W I AT M O DY. W chłodny listopadowy wieczór w sądeckiej kawiarni „etc...” przy ul. Romanowskiego
byliśmy świadkami gorącej prezentacji ekskluzywnej kolekcji biżuterii
firmy Kate&Kate Alliance MW Marek Paris.

potraw kuchni japońskiej – sushi
sądeckiej firmy Q – Sushi. Jedną
z modelek prezentujących kolekcję Marka Wójcickiego była Miss
Ziemi Sądeckiej i Małopolski 2011
Klaudyna Krzysiowska.
Przez cały tydzień w kawiarni
„etc...” można podziwiać biżuterię projektantów z całego świata.
(B)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Szkoły na giełdę!

Zbigniew Ślipek
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