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KARIERA.
Prezentował projekty
swoich strojów
we wszystkich
polskich kolorowych
magazynach. Jego
ubrania noszą
największe gwiazdy
show-biznesu
i celebryci: Kora,
Nergal, Michał
Szpak, Kasia
Nosowska, Monika
Brodka czy Maria
Peszek. Sądeczanin
Grzegorz Matląg
cztery lata temu
założył swoją
ﬁrmę projektową
„Maldoror” i dziś
wyznacza trendy
w polskiej modzie.
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Z drugiej strony
Dzieci w sieci

W kalendarzu
1 G R U D N I A 1925 – w Szymanowicach k. Niskowej urodził się Bolesław Kumor. Ksiądz profesor był
najwybitniejszym w Polsce znawcą
historii Kościoła. Wykładowca m.in.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Akademii Teologii Katolickiej w Krakowie. Autor ponad 30
książek oraz obowiązującego aktualnie kościelnego podziału administracyjnego na diecezje. Zmarł
w Lublinie 23 października 2002 r.

N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E . Ukazała się druga książka dla dzieci z serii „Błękitny laptop”
Katarzyny Wojtas. Autorka z Nowego Sącza
w „Nieprawdziwym świecie” ukazuje zagrożenia, jakie czyhają na najmłodszych w sieci.

2 G R U D N I A 1914 – rozpoczęła się 10–dniowa nieudana ofensywa
wojsk rosyjskich pod Limanową. Jej
częścią była m.in. przeprowadzona
5–6 grudnia bitwa marcinkowicka,
kulminacyjny punkt operacji. W walkach po stronie austriackiej brały
udział m.in. Legiony Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.
3 G R U D N I A 2000 – zmarł Władysław Smoleń, urodzony w Męcinie k. Limanowej kapitan żeglugi wielkiej. Pływał m.in. na słynnym
polskim statku pasażerskim "Stefan Batory", a przez wiele lat dowodził m/s "Krynica". Jako marynarz odwiedził 96 krajów na całym
świecie. Ur. 16 czerwca 1935 r.

ZA TYDZIEŃ OTRZYMACIE PAŃSTWO W PREZENCIE
WRAZ Z „DOBRYM TYGODNIKIEM SĄDECKIM”
KALENDARZ ŚCIENNY NA 2012 R. NIE PRZEGAP!

Pierwsza część serii „Wirtualny nieprzyjaciel” poświęcona została wirtualnym kontaktom z nieznajomymi. – Przygody samotnej królewny Amelii przypadły do gustu nie
tylko najmłodszym czytelniczkom, chłopcy
również bardzo chętnie sięgali po tę lekturę,
mimo że, „na okładce jest dziewczyna”, jak
wypowiedział się jeden z małych czytelników
– opowiada autorka.
Druga część, „Nieprawdziwy świat”, której oficjalna premiera odbyła się tydzień temu
w Krakowie, również wciąga swoją fabułą
młodego czytelnika. Obraca się wokół tematu popularnych gier on line. Tym razem królewna Amelia ulega fascynacji niezwykle interesującą grą komputerową, dzięki której
może przenieść się do innej rzeczywistości,
może być kim chce i chętnie z tego korzysta.
Czy jednak wirtualny świat okaże się lepszym
od prawdziwego?

– W publikacjach dziecięcych brakuje książek, które podejmują problem internetu. Moje
opowiadania są dobrym uzupełnieniem programu edukacyjnego na temat bezpieczeństwa
w sieci – zachęca do lektury Katarzyna Wojtas.
Autorka do tej pory zajmowała się pracą biurową, po udanym debiucie postanowiła zrezygnować z dotychczasowych zajęć,
by mieć czas na pisanie. Choć mieszka w Nowym Sączu, jeszcze nie miała okazji spotkać się
z młodymi czytelnikami w swoim mieście, ale
– jak zapowiada Wydawnictwo Sztuka i Wiedza – niebawem takie się odbędzie.
(KG)

Dialogi sądeckie (przypadkiem zasłyszane)

SMS
Polityczna „eL–ka”

4 G R U D N I A 1886 – w Boguszy k. Grybowa urodził się Władysław Boziewicz, autor „Polskiego
kodeksu honorowego”. Boziewicz
był zawodowym żołnierzem. Zmarł
w 1946 r.
4 G R U D N I A 1898 – na sądeckich plantach uroczyście odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza.
Wybudowany został przez sądeckie
gniazdo "Sokoła" ze zbiórek przeprowadzonych wśród mieszkańców Nowego Sącza. Pomnik, który
miał upamiętniać 100–lecie urodzin wielkiego poety, został wykonany przez Stanisława Wójcika.
Obelisk zniknął w niewyjaśnionych
do końca okolicznościach podczas niemieckiej okupacji. Pomnik
obecnie stojący na plantach pochodzi z 1962 r., a jego autorem był
prof. Jerzy Bandura.

Od jakiegoś czasu pod oknami biura poselskiego Arkadiusza Mularczyka wisi widoczna z daleka zielona flaga z dużą literą „L” pośrodku. Wcześniej najczęściej powiewała w tym miejscu flaga biało–czerwona. To
chyba jakiś symboliczny omen, z gatunku przyklejonego na samochodową szybę zielonego liścia, informującego pozostałych użytkowników,
że za sterami zasiada cokolwiek jeszcze niedoświadczony „kierowiec”.
Czyżby powiewająca banderia miała oznaczać, że główny lokator, po
niedawnej stłuczce, został skierowany na kurs politycznej nauki jazdy?
A może obwieszcza co innego? Np., że oto właśnie rozpoczął się nowy
cykl szkolenia dla początkujących adeptów lub lekko przechodzonych
dziewic, a w roli polit–instruktora jak zawsze – osobiście i niestrudzenie
– pan poseł. W sumie nie ma to jak jesienno–zimowe świeżynki. Smacznego… Znaczy pomyśl–ności.

Choinka a może palma

6 G R U D N I A 1894 – pochodzący ze Lwowa notariusz Lucjan Lipiński został burmistrzem Nowego Sącza. Stanowisko piastował do
1899 r. Dzięki funduszom pozyskanym z Wiednia odbudował miasto (m.in. obecny ratusz) zniszczone po wielkich pożarach z lat 1890
i 1894. Lokalizacja nowego ratusza
w centralnym punkcie sądeckiego rynku przysporzyła mu zresztą
najwięcej krytyki współczesnych.
Lipiński uznawany jest za inicjatora
przygotowań do budowy szpitala,
siedziby "Sokoła", miejskich wodociągów, kanalizacji i oświetlenia
elektrycznego.

– Cześć Jurek! Z czym tam stary dzisiaj nie wyrabiasz?
– Nie, no nawet spoko Rychu, tylko święta idą i trzeba by jakieś
drzewko ustawić.
– No proszę cię. Co mam ci siekierkę kupić i do lasu zaprowadzić?
– Nie denerwuj się tak od razu. Tylko słyszałem, że ty byś od tego
roku chciał taką sztuczną, a to nie to samo co prawdziwa. I nie pachnie tak ładnie.
– Nie mów mi, że będziesz stał na rynku i choinkę wąchał. Prawdziwą dostaniesz ode mnie w prezencie. Kryzys idzie i musimy myśleć
przyszłościowo. Nowy Sącz to nie Nowy Jork.
– A co na to Bożena? Wiesz, że ona taka wyczulona.
– Nie wiem co Bożena, ale Edycie się podoba. Nawet od razu kazałem się jej rozejrzeć za sztuczną palmą. Może w pakiecie będzie taniej.
W końcu w Warszawie mają taką już od dawna.
– A ty byś też chciał taką z kokosami? No dobra Rysiek, nie patrz już
tak na mnie. Ja tylko tak się upewnić chciałem. A w ogóle, to co, na żartach się nie znasz?
(JARO)

(JARO)

Dialogi sądeckie (przypadkiem zasłyszane)

Zbyszek i Arek w szafie
– Arek, to jak depczemy po tej Jagiellońskiej?
– Razem i solidarnie Zbyszek. Jak zawsze.
– No tak, tylko, że Jarek też tu się będzie gdzieś kręcił… Głupio tak jakoś wpaść na siebie.
– To w razie czego do sklepu wejdziemy.
– A gdzie ty tu Arek jakiś sklep widzisz? Przecież na tej waszej Jagiellońskiej prawie wszystko zamknięte. A do banku wchodził nie będę, bo
jeszcze pomyślą, że to napad. Do galerii trzeba nam było uderzyć
– To jakby co, to do klubu Kokomo na chwilę wstąpimy. Jarek tam na
pewno nie zaglądnie.
– A co to takiego, jakiś bar drobiowy? Zaproponuj to Kurskiemu.
– No co ty… Taki lokal nocny… Ale działa całą dobę… Przed południem
możemy tam zgarnąć trochę licealistów, młody elektorat jest ważny!
– Zgłupiałeś. Ostatni raz to na dziewczyny na rurce w szkole patrzyłem. Jak się na drążku na gimnastyce podciągały…
– To może w Szafie się przed Jarkiem schowamy?
– Arek… w to, to ja się będę bawił tak za dwa lata, jak mi syn podrośnie.
– Ale to też lokal. Kawiarnia taka
– Ale macie nazwy w tym Sączu? Witek, no wiesz ten mój brachol, pękł
by ze śmiechu… „Kokomo”, „Szafa”…
– Spoko stary! „Klitka u Witka” też jest. W sam raz na dwie osoby, my
się zmieścimy, a Kurski poczeka na zewnątrz.
(JARO)
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Informacje
Dobra praktyka
Stopilu

Wysokie standardy
Konspolu

N AG R O DA . Stowarzyszenie STOPIL z Nowego Sącza zostało wyróżnione tytułem „Dobra Praktyka Aktywnych
Form Pomocy 2011” ministra pracy i polityki społecznej.
Nagroda dotyczy modelowej współpracy w obszarze polityki społecznej pomiędzy urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami rynku pracy.

W Y R Ó Ż N I E N I E . Nagrodę za doskonały wizerunek marki i jakość świadczonych usług
w swojej branży przyznała firmie Konspol
Holding Międzynarodowa Komisja działająca
przy Klubie Liderów Branżowych. Wyróżnienie to zostało przyznane w oparciu o badania przeprowadzone wśród 7 tysięcy firm z 95
krajów świata.

Stowarzyszenie STOPIL powstało w 2003 r. Zajmuje się
zatrudnianiem socjalnym bezrobotnych i innych osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich
szkoleniami. Pomaga w zakładaniu działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnych. STOPIL działa w województwie małopolskim, choć głównie na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Do tej pory
stowarzyszenie za swoją działalność zostało nagrodzone
przez ministra rozwoju regionalnego i marszałka województwa małopolskiego. Wyróżnienie MPiPS przedstawiciele STOPIL odbiorą 5 grudnia w Warszawie. W tym
roku nagrodę ministra otrzymało 12 instytucji (w tym 3
z województwa małopolskiego) i 16 osób prywatnych.
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Nagroda przyznawana od 40 lat trafia do
firm, które wyróżniają się w swojej branży
profesjonalizmem oraz najwyższymi standardami działania i wysoką jakością oferowanych produktów. Wręczenie nagrody odbędzie się na oficjalnej gali, którą zaplanowano
12 grudnia w Madrycie. Podczas uroczystości indywidualną nagrodę – Złoty Medal za
Wysokie Standardy w Biznesie odbierze dyrektor naczelny Konspol Holding Małgorzata Gontarz.
(CHIC)

Znani śpiewają
pastorałkę
U WAG A P R Z E B Ó J . To może okazać
się hitem tegorocznych świąt w Nowym Sączu. Znani sądeczanie zaśpiewają w Regionalnej Telewizji Kablowej „Sądecką Pastorałkę”. Każdy po
jednym wersie. Teledysk zobaczymy
w telewizji w okresie świątecznym.
Na pomysł wpadło małżeństwo sądeckich muzyków i pedagogów
Barbara i Aleksander Porzuckowie. Do nagrania zaprosili kilkanaście znanych w Nowym Sączu
postaci. Wśród osób zaproszonych do wspólnego śpiewania są
m.in. trójka prezydentów miasta,
przewodniczący Rady Miasta Jerzy

A

Możesz mieć dobrą pracę!
Poszerzamy zespół doradców w Nowym Sączu
X Chcesz nauczyć się nowego zawodu
pod okiem doświadczonych doradców?
X Masz lub miałeś doświadczenie
w ubezpieczeniach?
X Chcesz dobrze zarabiać?
X Lubisz ludzi i jesteś otwarty?
X Dobrze czujesz się w sprzedaży?
Jeżeli przynajmniej raz odpowiesz na TAK
Zadzwoń na nr tel. 604 233 342
i umów się na spotkanie

nsacz@aviva.pl

Szeroki wybór leków gotowych,
parafarmaceutyków, ciśnieniomierzy
NA KOSMETYKI VICHY do końca roku

10

proc. rabatu

• APTEKA MEDICORUM Nowy Sącz, Romanowskiego 1,
tel. 18 442 - 19 - 51
• APTEKA MEDI-FARM Nowy Sącz, Limanowskiego 1,
tel. 18 547 - 54 - 44
• APTEKA CENTRUM Piwniczna-Zdrój, Rynek 2
tel. 18 446 - 54 - 68

ZRÓB ZAKUPY JUŻ TERAZ
od 1 stycznia 2012 r zdrożeje część leków.

Wituszyński, posłowie Aleksander
Mularczyk, Andrzej Romanek, Andrzej Czerwiński, Leszek Zegzda,
Antoni Malczak, Małgorzata Broda,
Paweł Motyka, Wiesława Borczyk,
Robert Ślusarek, Zbigniew Ślipek,
Krzysztof Pawłowski, Aleksander
Rybski i Bogusław Kołcz.
– Niektórzy z naszych artystów jeszcze przed nagraniem
zastrzegali, że w ich wykonaniu
będzie to raczej śpiewna recytacja – opowiada Barbara Porzucek. – Nic nie szkodzi, tu bardziej
chodzi o zabawę. Refreny śpiewają wszyscy artyści z młodzieżą z mojej szkoły.
„Sądeckie Pastorałki” to cykl
tekstów Jerzego Masiora, do których
muzykę napisał Aleksander Porzucek. Premiera pastorałek sądeckich
(widowisko „Pastorałką, walczykiem, basetlą i smykiem”) odbyła się
w 1988 r. Od tego czasu pastorałki
śpiewane były na koncertach, wykorzystywane w jasełkach, widowiskach (m.in. „Pastorałki z gór”,
„Płynie gwiazda dunajcową wodą”),
emitowane w TVP i radiu.
Pastorałki sądeckie to utwory
związane z Sądecczyzną, Beskidem
Sądeckim. To impresje poetycko–
muzyczne, w których obok nastrojowych ballad i songów pobrzmiewają „nuty sądeckie”. To utwory
oryginalne, obrazki muzyczne pełne ciepła i radości związanej ze
świętami Bożego Narodzenia.
(SONG)

ZAPRASZAMY
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Przechodzimy na dziecka stronę mocy
Pracownia Rozwoju i Edukacji
Wielopole 150, 33–311 Wielogłowy
Przechodzimy na dziecka stronę mocy
E D U K A C J A . Radosne dzieciństwo,
twórcza edukacja i zapał do spełniania marzeń młodego człowieka to cele,
jakie przed sobą stawia nowo otwarta
Pracownia Rozwoju i Edukacji
w Wielopolu. Powstała z myślą
o rodzicach, którzy poszukują
odpowiedniej opieki i twórczej
edukacji dla swoich pociech.
– Każde dziecko ma inne
predyspozycje do nauki, inne
zdolności. Chodzi o to, by rozwijać w nim to, co jest jego
mocną stroną – mówi Arleta
Izworska, założycielka Pracowni. Oferuje
więc pomoc guwernantki, która wspiera
rodzinę nie tylko w opiece i wychowaniu
dziecka, ale dba również o jego edukację,
dobierając metody nauki do wieku i umiejętności. Wykorzystując metody tutoringu
pracuje również z uczniami, którym trudno dostosować się do zasad obowiązujących w szkole.
– Praca tutora ma charakter prewencyjny. Tutor nie tylko skutecznie zapobiega niepowodzeniom szkolnym dziecka,
ucząc go poczucia odpowiedzialności za
swoje zachowanie, ale przede wszystkim

daje szansę na sukces i spełnienie ucznia.
Metoda polega na poszukiwaniu i rozwijaniu w dziecku tego, co w nim najcenniejsze – dodaje Arleta Izworska.
Proﬁlaktyka w wychowaniu i edukacji dziecka jest nadrzędnym celem PRiE.
W swojej ofercie ma więc również animację czasu wolnego.
– Często słowo animacja kojarzy się tylko z „zabijaniem” czasu wolnego dziec-

ka. Naszym zadaniem jest nie sama zabawa,
ale wspieranie – poprzez różne atrakcyjne
w oczach dziecka działania – jego rozwoju
– wyjaśnia pomysłodawczyni.
PRiE wykorzystuje do tego bogate nowoczesne zaplecze technologiczne, ale, jak
przekonuje pani Arleta, czasem znalezione
na podwórku kamyki czy patyczki mogą
stać się inspiracją do twórczej pracy.
Równie ważnym działaniem Pracowni
Rozwoju i Edukacji jest terapia problemów
rozwojowych i szkolnych, z jakimi borykają
się dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-

nym. PRiE oferuje więc pomoc logopedy
i specjalistów z dziedziny pedagogiki.
Uczniowie, którzy chcą nadrobić zaległości w szkole, mogą skorzystać z korepetycji językowych i przedmiotowych.
W tym zakresie Pracownia współpracuje
z Centrum Korepetycji w Nowym Sączu.
– Chcemy również wyjść naprzeciw
rodzinom borykającym się z trudnościami wychowawczymi czy patologiami,
które często rodzą się nie
z ich winy. Mamy specjalnie
opracowany program dla
nich, ale by móc go realizować potrzebna jest z ich
strony deklaracja chęci
wprowadzenia pozytywnych zmian. Liczymy, że
przy współpracy z odpowiednimi instytucjami uda
nam się osiągnąć zamierzony efekt – dodaje Arleta Izworska, która na tym polu
ma bardzo duże doświadczenie, bowiem
przez kilka lat pełniła funkcję rodzica zastępczego.

Więcej na temat działań Pracowni
Rozwoju i Edukacji można znaleźć
na www.PRiE.pl lub dzwoniąc pod
nr 517–900–465; fax (18) 443–21–00
czy pisząc na adres:
pracownia@PRiE.pl
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Zostań prawdziwym
św. Mikołajem

Po dziecko
niekoniecznie
do Krakowa?
A D O P C J A . Rada Miasta podjęła
uchwałę o likwidacji Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego w Nowym Sączu. Od nowego roku ma funkcjonować w mieście Ośrodek Wsparcia
i Terapii Rodzin. Sprawy adopcji nie są
jeszcze rozstrzygnięte.
Marszałek województwa do końca roku ma utworzyć Ośrodek Adopcyjny w Krakowie i to tam najprawdopodobniej rodzice chcący
adoptować dziecko będą musieli się zgłaszać. Niewykluczone jednak, że w Nowym Sączu powstanie
filia tego ośrodka.
– Marszałek rozważa utworzenie struktur zamiejscowych
ośrodka. To, czy taka powstanie w naszym mieście, zależy już
od jego decyzji – mówi dyrektor

OA–O w Nowym Sączu Henryk
Leśniara.
Dotychczasowi pracownicy sądeckiego OA–O nie powinni obawiać się utraty pracy. Jak twierdzi Leśniara, prowadzenie Ośrodka
Wsparcia i Terapii Rodzin to ogromne przedsięwzięcie.
– Tacy fachowcy, jakich mamy
w Nowym Sączu, są potrzebni.
Kwestia, czy zechcą pracować
w nowych strukturach, czy zająć
się sprawami adopcyjnymi w Krakowie – dodaje Leśniara, podkreślając, że sam jest lokalnym patriotą
i jeśli władze miasta zechcą skorzystać z jego doświadczenia, chętnie
zajmie się prowadzeniem Ośrodka
Wsparcia i Terapii Rodzin.
(KG)

Więcej czytaj na sacz.in

Brakuje mąki
na Sądecką Wigilię
A KC J A . Lepienie pierogów na
tradycyjną Sądecką Wigilię na
Rynku Janina Damasiewicz wraz
ze studentami Wyższej Szkoły Biznesu rozpoczyna już w październiku. Na tegoroczną, która
odbędzie się 18 grudnia, przygotowują 20 tysięcy: ruskich,
ze śliwką kalifornijską, kapustą
i grzybami oraz z fasolą.
Sądeckie Domy Pomocy Społecznej gotują natomiast zupę grzybową oraz kapustę z grochem. By
jednak udało się wszystko wykonać na czas, potrzebne jest
wsparcie sponsorów.

OGŁOSZENIA DROBNE

– Brakuje śliwki kalifornijskiej, przydałby się twardy biały ser i mąka na pierogi, owoce – wylicza współorganizatorka
imprezy, właścicielka „Złotego
Indeksu” w WSB–NLU.
Dodaje, że na razie udało się
znaleźć sponsora, który ufunduje
słodycze. Szczegółowe informacje
dotyczące Sądeckiej Wigilii i potrzebnych produktów do przygotowania potraw można uzyskać
w Wydziale Kultury i Sportu UM
w Nowym Sączu pod nr tel. (18)
4486779 oraz u Janiny Damasiewicz – (18) 449 91 43.
(PIE)
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A KC J A . Adam prosi św. Mikołaja o grę FIFA 2011, Angelika o piłkę do
siatkówki, Dawid o szachy i sztalugę… Możesz spełnić ich marzenia,
włączając się w mikołajkową akcję
Sursum Corda.
– Prawdziwe mikołaje nie dzielą się
tym, co im zbywa, nie dają przypadkowych lub – co gorsza – wysłużonych i zbędnych już rzeczy.
Prawdziwy Mikołaj, wczytując się
w list, wie, o czym dziecko marzy
– mówią organizatorzy akcji i zachęcają wszystkich, którzy chcą zostać
świętymi Mikołajami, do spełnienia życzeń podopiecznych Programu „Starszy brat, starsza siostra”.
Listy dzieci do św. Mikołaja można znaleźć na stronie

A

Kompleksowe remonty,
wykończenia wnętrz
(szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, układanie płytek,
paneli itp.) Nowy Sącz, okolice.
Solidnie i czysto. 606-788-339.
W Chełmcu – działkę 31,5 a
– sprzedam. tel. 888 865 179

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

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

Nowy Sącz

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

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

Stowarzyszenia: www.sc.org.pl/
mikolaj. Aby zostać Mikołajem,
należy wybrać jeden z nich i poinformować organizatora, które
z życzeń zostanie spełnione. Przygotowany prezent można dostarczyć do siedziby Sursum Corda (ul.
Lwowska 11, 33–300 Nowy Sącz)
lub wysłać pocztą do 8 grudnia.
To już druga edycja akcji „Zostań św. Mikołajem”. Ubiegłoroczna zakończyła się sukcesem.
Wszystkie dzieci otrzymały wymarzone prezenty, które wręczył
im św. Mikołaj podczas kuligu.
W tym roku organizatorzy planują podobną atrakcję 10 grudnia.
– Mamy nadzieję, że i teraz św. Mikołajów nie zabraknie i uszczęśliwimy wszystkich

naszych podopiecznych – mówi
Halina Rams z Sursum Corda.
Dodaje, że Mikołajowie, którzy
nie mają czasu na przygotowanie
prezentów, a chcą wesprzeć akcję, mogą również wpłacać dowolne datki na konto Stowarzyszenia. Z zebranych pieniędzy zostaną
zakupione wymarzone gry, słodycze, czapki, łyżwy, autko na
pilota, perfumy czy ręcznik z motywem Spidermana.
(KG)

Stowarzyszenie SURSUM CORDA
Łącki Bank Spółdzielczy
73 8805 0009 0018 7596 2000 0010
Wpłata tytułem:
Darowizna na Program
Starszy Brat Starsza Siostra
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Informacje

Moje życie jest cudem
L U D Z K I E H I S TO R I E . Dostać się
na anglistykę. Nauczyć się dobrze
tańczyć. Zrobić prawo jazdy na motorek. Wyjść za mąż. Urodzić mimo
przeszkód dwoje lub troje dzieci. Dożyć choć do czterdziestki, ale
w zdrowiu i formie, a nie wegetując. Takie plany na przyszłość i marzenia miała chora na mukowiscydozę 23–letnia Iga Hedwig. Zapisała
je w swoich dziennikach. Ledwie się
ukazały wydane przez Wydawnictwo Nova Sandec, a już potrzebny
jest dodruk.

mówił: „Gdzie Ona jest chora, jak
taka laleczka” i tylko Twoja mama
nie dawała za wygraną. […] Pierwszy raz mukowiscydoza dała mi
do myślenia, gdy miałaś 12 lub 13
lat. Zeszłaś do kuchni, usiadłaś na
krześle, a ja kazałem Ci coś zrobić – raz, drugi, trzeci – Ty wtedy
powiedziałaś: „Tato, ja nie mam
siły…”. W pierwszej chwili pomyślałem: „Jak to możliwe, że 13–letnie dziecko może nie mieć siły”…”.
„Moje życie jest cudem” to także wspomnienia rodziny, kolegów
Igi, lekarzy, pielęgniarek i… sms,
które Iga otrzymywała od chorych
przyjaciół i skrzętnie zapisywała
w pamiętniku.

Igi nie ma już wśród nas. Ale pozostały jej wspomnienia i zapiski,
jakie prowadziła przez lata. Właśnie wydane staraniem jej
mamy, Doroty Hedwig „Moje
życie jest cudem – dzienniki Igi Hedwig, wspomnienia
najbliższych” – to wzruszający dokument i nadzieja dla
wszystkich, którzy zmagają się z śmiertelną chorobą.
„[…] 31 lipca 1987 roku
o godzinie 17.40 w szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu przyszłam
na świat jako pierwsze dziecko w naszej rodzinie. Hura!
[…] Imię wybrała mi babcia.
Tata chciał, abym miała na
imię Anna Maria (może jeszcze Jopek ), lecz zwyciężyły kobiety i na imię mam
IGA” – przedstawia się we „Moje życie jest cudem – dzienniki Igi
wstępie swoich dzienników. Hedwig, wspomnienia najbliższych”
Bo Iga chciała je opubliko- zebrała i zredagowała Dorota Wolanin.
wać, by ludzie dowiedzieli Wydawca – Dorota Hedwig
się, czym jest mukowiscydoza i jak można z nią żyć.
„Siedzę i siedzę, czekając na SMS od Matiego:
wenę, aby coś napisać do Twoje„[…] Piszę, bo nie wiem, co
go pamiętnika, ale jak można pisać będzie później. Jestem w domu,
o kimś, że nie żyje, jeśli Ty żyjesz coś mnie dopadło. Kilka minut
gdzieś we mnie. […] to że urodzi- temu miałem napad duszności,
łaś się chora na mukowiscydozę, myślałem, że to koniec. Okropbyło ciężkie, ale nie na tyle, żeby ne uczucie i ta bezsilność. Teraz
mnie mogło załamać, nawet to że wyrównałem oddech i jest lebyłaś jedną z trojga dzieci cho- piej. Proszę, pomódl się za mnie.
rych na muko w tym wówczas Ty masz względy tam u Boga.
60–tysięcznym mieście. Bo każdy Pozdrawiam! Po przeczytaniu
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biuletynu poważnie się zawahałem odnośnie przeszczepu, a byłem już zdecydowany.”
Iga Hedwig była pierwszą Polką, która dwukrotnie przeszła
transplantację płuc.

SMS od Karoliny
„Iguś jestem pod wrażeniem
i bardzo się cieszę, że jesteś pełna sił i energii. Zaskakujesz. Jesteś
przykładem dla nas. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich
osób jak Ty.”

2.10.06
„Byłam w Rabce u Matiego, a wieczorem o 23.52 odszedł
do Pana, trzymając w ręku
krzyż, który mu wcześniej
dałam…”
Iga nie dawała się łatwo zdominować chorobie.
Chciała czerpać z życia jak jej
zdrowi rówieśnicy. Zrobiła
prawo jazdy, kurs barmański,
w wakacje pracowała.

Ola Kosińska
– przyjaciółka Igi:
„[…] Teraz, kiedy już zaznała normalności, to nagle
wszystko znowu powraca.
Zostaje jej odebrana ta radość z przeżywania każdego dnia, cieszenia się z każdej minuty życia. Igusia była
bardzo wyczerpana psychicznie… Ze względu na
powrót złego stanu zdrowia, jak i nie tylko z tego
powodu…”.

Iza – koleżanka Igi
„Miałyśmy tyle planów: że
zafarbujemy włosy na delikatny rudy, będziemy mogły jeździć
wszędzie […] Ale Bóg chciał inaczej. Wierzę, że jeszcze to kiedyś
zrealizujemy…”
Żyła mimo wszystko, bo jak powtarza na kartach swego pamiętnika „Życie to cud. Dzięki, Panie,
za życia cud.”

A

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

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

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

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

Uwaga, uwaga,
Darczyńcy
wciąż
poszukiwani!
W świątecznej bazie „Szlachetnej Paczki” 35 rodzin znalazło
już swoich darczyńców, jednak wciąż pozostaje 11 rodzin
czekających na dobrych ludzi, którzy pragną, by wszyscy spędzili tegoroczne święta
w cudownej i beztroskiej atmosferze. W podążaniu za podarunkami dla naszych bliskich
nie zapominajmy, że są obok
nas ludzie potrzebujący. Możemy zjednoczyć naszych pracowników, rodzinę czy znajomych, aby wspólnymi siłami
skompletować paczkę dla wybranej rodziny. Bądźmy radośni i nieśmy radość innym. Nie
wahajmy się wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl,
gdzie możemy wybrać naszą
rodzinę. Każda z nich ma prawo
przeżyć niezapomniane święta.

Z LISTÓW DO REDAKCJI
Mikołajkowa akcja Splotu
Już po raz dziewiąty uczniowie Zespołu Szkół Społecznych „Splot” w Nowym
Sączu w przeddzień mikołajek zbierają żywność i zabawki dla ubogich dzieci z rodzin z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
To wydarzenie co roku budzi w każdym z nas chęć pomocy innym. Tym
razem gościnne okazały się sklepy PSS
Społem przy ulicach: Lwowska, Armii
Krajowej, Limanowskiego, Królowej Jadwigi i Grodzkiej. W poprzednich latach
mieszkańcy Nowego Sącza z wielką chęcią
pomagali nam i kupowali prezenty, które później ofiarowaliśmy dzieciom z ubogich rodzin. W ubiegłym roku rozdaliśmy
130 paczek. W sklepach będziemy przez
dwa dni – 2 i 3 grudnia. W przeddzień 6
grudnia – św. Mikołaja – zrobimy paczki
i rozniesiemy je do domów, których adresy udostępnił nam oddział Caritas parafii „kolejowej”. Mamy nadzieję, że poświęcony przez nas czas i ofiarność ludzi
będzie źródłem radości dla wielu dzieci
w ten wyjątkowy dzień.
Uczniowie kl. II Gimnazjum ZSS „SPLOT”

Wasiluk nie dostanie odszkodowania
N A WO K A N D Z I E . Sąd II Instancji
uznał, że Ryszard Wasiluk został zwolniony z funkcji komendanta sądeckiej straży miejskiej zgodnie z prawem
i podtrzymał wyrok, nie przyznający mu
odszkodowania.
Wasiluk nie pojawił się na poniedziałkowej rozprawie. Reprezentowała go
mecenas Lucyna Gąsiorowska. Starała się dla swojego klienta o odszkodowanie w wysokości trzech miesięcznych pensji z tytułu bezprawnego
zwolnienia z pracy, czyli ok. 16,5 tys.
zł. Dowodziła, że prezydent Ryszard
Nowak, który zgodnie z ustawą o strażach gminnych jest przełożonym komendanta, nie mógł stracić zaufania do Ryszarda Wasiluka. W grudniu
przyznał mu bowiem nagrodę, a już
w lutym podpisał zwolnienie. Według mecenas Gąsiorowskiej jedyną
podstawą mogła być przedstawiona

mu notatka z rozmowy telefonicznej,
w której napisano, że Wasiluk wulgarnie wypowiadał się o Ryszardzie Nowaku, tymczasem z nagrań wynika,
że tak nie było i zdarzenie miało charakter incydentalny. Domagała się, by
swoje zeznania złożył prezydent Nowego Sącza, bo ostatecznie to on podpisał zwolnienie, którego uzasadnieniem była „utrata zaufania”. Chciała
dowiedzieć się, co było dla Nowaka
powodem pogorszenia oceny pracy Wasiluka.
Sąd przyznał rację Urzędowi Miasta, przeciwko któremu Wasiluk wytoczył proces. Stwierdził, że zeznania
wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża są
wystarczające. Uznał też, że utrata zaufania jest ustawowo dopuszczonym
powodem zwolnienia z pracy i zaznaczył, że dochodziło do wielokrotnego
łamania poleceń przełożonego. (KF)
Więcej czytaj na sacz.in
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Wszystko, co najważniejsze, znajdziesz na: www.sacz.in

W MMC Brainville w Nowym Sączu szuka pracowników! Ruszyła rekrutacja na stanowiska informatyczne. Dotychczas park technologiczny
dla jednego ze swoich klientów – firmy i3D – zatrudnił osiem osób. Teraz
rozpoczyna się już pełny proces rekrutacji informatyków. R O Z M OWA
z KRZYSZTOFEM WNĘKIEM, dyrektorem projektu.
– MMC Brainville to ciągle projekt
w budowie, rusza we wrześniu 2012 r.,
czy nie jest za wcześnie na prowadzenie rekrutacji?
– Za rok o tej porze MMC Brainville będzie już tętniło życiem
i realizowało ciekawe projekty IT.
Do tego czasu wszystko musi być
gotowe. Z tego względu od kilku
miesięcy prowadzimy zaawansowane rozmowy z przedsiębiorcami i młodymi firmami (startupami)
dotyczące wynajmu przez nich powierzchni biurowej w naszym parku. Część naszych klientów to firmy
spoza Sądecczyzny, dla których decyzja o zlokalizowaniu swojej działalności w naszym parku wiąże się
ze stworzeniem nowego zespołu.
Dlatego postanowiliśmy aktywnie włączyć się w proces rekrutacji
specjalistów dla naszych klientów.
Na naszej stronie www.brainville.
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pl został uruchomiony moduł, za
pośrednictwem którego kandydaci
mogą zgłaszać chęć pracy dla klientów naszego parku.
– Rekrutacja trwa, ale możliwość pracy
w MMC Brainville pojawi się dopiero we
wrześniu po otwarciu parku?
– Myślę, że część zgłaszających
się kandydatów nie będzie musiała czekać do września. Część firm,
które podjęły decyzję o lokalizacji
oddziału w MMC Brainville już teraz decyduje się rozpocząć działalność w Nowym Sączu. Takim przykładem jest firma i3D – zatrudniła
w Sączu za naszym pośrednictwem
już osiem osób, które we wrześniu
2012 roku będą kontynuować pracę w nowej infrastrukturze parku
MMC Brainville. Szczególnie cieszy
nas fakt, że nowi pracownicy i3D
w Nowym Sączu to absolwenci szkoły Drimagine działającej przy WSB–
NLU. Ten przykład pokazuje, w jaki
sposób będziemy tworzyć synergię pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami, której celem jest rozwój nowych technologii.
Dodam, że firma i3D, specjalizująca
się w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości, rozwija się bardzo dynamicznie. Wśród jej klientów są światowi giganci, jak np. firma Boeing.
– Czy w Nowym Sączu znajdzie się wystarczająca liczba osób, które będą odpowiadały profilowi, jakiego szukają
klienci MMC Brainville?
– Koncentrujemy się na informatykach oraz pasjonatach nowych
technologii i multimediów. Z pewnością idealną „kuźnią” takich osób
jest pierwsza w Polsce Szkoła Animacji i Grafiki 3D Drimagine oraz
wydziały informatyczne lokalnych
uczelni. Oczywiście nie zamierzamy
ograniczać się w swoich poszukiwaniach tylko do lokalnego rynku.
Interesują nas informatycy i absolwenci kierunków informatycznych
z całej Małopolski i Podkarpacia.
Pełna wersja wywiadu na portalu:
www.sacz.in

Nie przecieramy szlaku
R O Z M OWA z PIOTREM MAJERCZAKIEM, kierownikiem kontraktu w Centrum Realizacji Inwestycji ds.
budowy linii kolejowych.
– Na jakim etapie są przygotowania do budowy linii Nowy Sącz – Podłęże przez Piekiełko? Czy ona w ogóle jest realna?
– Jest jak najbardziej realna i potrzebna nie tylko dla tego regionu,
ale i ze względu na współpracę międzynarodową. Na ukończeniu mamy
prace związane z przygotowaniem
dokumentacji przetargowej na aktualizacje studium wykonalności, które
– jak wiadomo – zostało już opracowane w latach 1999–2001. Poprzednie jest nieaktulne – od tego czasu
zmieniła się infrastruktura. Równocześnie planujemy rozpoznać rynek,
by ocenić możliwości realizacji tej inwestycji w partnerstwie publiczno–
prywatnym. W pierwszej połowie
2012 r. zostaną podjęte kolejne działania co do formy realizacji tej inwestycji i sposobu jej finansowania.
– O budowie tej linii mówi się od dawna, co może przekonać, że teraz jej realizacja dojdzie do skutku?
– Rzeczywiście o tej linii mówiło się jeszcze przed pierwszą wojną światową. W jej realizacji przeszkodziły jednak wojny, a później
nie było środków na budowę.
– Ale kolej była znacznie bardziej rozpowszechnionym środkiem
transportu…
– Pewnie tak. Wówczas jednak
w Europie nie było takich projektów. Teraz mamy się na kim wzorować, została zrealizowana kolej
High Speed 1 od Londynu, poprzez
Kent do Eurotunelu, wybudowana właśnie w oparciu o partnerstwo publiczno–prywatne i oddana
w 2007 r. Teraz podobne działania
realizuje Portugalia. Nie przecieramy więc szlaków, tylko możemy
czerpać z doświadczenia innych.
– Jaka jest realna data zakończenia
inwestycji?
– Oszacowaliśmy, że możliwe jest to do sfinalizowania

A

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

księgarnia internetowa

w 2018 r. Niemniej trzeba zauważyć, że to trudny teren do budowy linii. Potrzebne są ogromne
nakłady finansowe i ich uzyskanie będzie kluczowe. Skala problemu jest nam znana, ponieważ na początku 2000 r. włoska
firma opracowała wstępny projekt realizacji tej inwestycji. Trasowanie linii obejmuje 15 km
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tuneli, 10 km estakad. To ogromne przedsięwzięcie.
– Jakie są warianty linii?
– Kilkanaście lat temu w studium wykonalności wyznaczono
dwa korytarze: myślenicki i tzw.
szczyrzycki. Ten drugi właśnie,
czyli linia od Podłęża do Szczyrzyca został uznany za optymalny.
Oprac. KATARZYNA GAJDOSZ

A

Auto Serwis – PROMOCJA!!!
20% rabatu na wszystkie zakupione
części i akcesoria z okazji otwarcia
nowego serwisu – części Bosch

tel. 18 441 56 72
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 42

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:
Projektujemy i drukujemy:

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

FOT. MARIA OLSZOWSKA

MMC Brainville szuka
zdolnych informatyków

Oferujemy:
najkrótsze terminy wykonania
wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów

www.novasandec.pl

• 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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Wydarzenie

Radość podszyta ludzkimi dramatami
– Do dziś pamiętam jak wszystko zaczęło trzeszczeć, posadzki się dźwigały,
w górę jakby nastąpił wybuch wulkanu – wspomina feralną noc z czerwca 2010 Tadeusz Mazur z Sędziszowej.
Ziemia zmiażdżyła jego dom jak kartonowe pudełko. W poniedziałek państwo
Mazurowie wraz z dziewięcioma innymi rodzinami odbierali od wojewody
klucze do nowych domów.
W Bobowej czerwiec 2010 r. zapisze
się, jako jeden z najbardziej dramatycznych we współczesnej historii
miasta i gminy. Obfite opady deszczu spowodowały nie tylko gwałtowne wezbranie rzeki Białej, ale
przede wszystkim uaktywniły się
osuwiska. Nasiąknięta ziemia zagroziła wielu domom w gminie.
Maria i Tadeusz Mazurowie musieli nocą opuścić swój dom.
– Mieszkałem w nim od urodzenia, czyli 62 lata, ale nigdy nie
było sytuacji, by coś mu zagrażało
– wspomina Tadeusz Mazur. – Tak
było do tamtej nocy. Będę ją pamiętał do końca życia. Padało od
rana, około północy zabrakło prądu, a niedługo potem musieliśmy
uciekać. Naprężenia w naszym
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Na zdjęciu trzypokoleniowa rodzina odbierająca klucze do nowego
domu: senior rodu Adam Nowak, Zofia i Stanisław Dyl oraz Paweł Dyl
dawnym domu pracowały jeszcze
ponad rok. Inżynierowie z Krakowa badali domy sąsiadów. Mówili, że ziemia w okolicy ciągle pracuje i nie można wykluczyć, że za
jakiś czas one również zaczną pękać. Muszą się liczyć z najgorszym.
Pan Tadeusz pamiętną czerwcową powódź przypłacił udarem mózgu. Z powodu ogromnych emocji
trafił do szpitala.

– Córka była wtedy w siódmym
miesiącu ciąży, więc dobrze, że nie
przydarzyły się nam jeszcze gorsze
rzeczy – dodaje Maria Mazur. – Mąż
jest strażakiem, druhowie z Sędziszowej nie zostawili nas samych.
Jak tylko opadła woda, ratowali
nasz dobytek z pękającego domu.
W poniedziałek Mazurowie
i dziewięć innych rodzin odbierali klucze od wojewody Stanisława

A

Kracika. Choć wcześniej mieszkali
w różnych miejscach, teraz są sąsiadami. Nowe osiedle urosło w Siedliskach w rok na szczycie wzniesienia
przy drodze do Gorlic. Z góry rozciąga się piękny widok na okolice.
Z okien widać w dole rzekę Białą,
która w tym miejscu nie może im już
zagrozić. Nowe domy o powierzchni od 65 do 120 m kw. kosztowały
4,3 mln zł. 3,7 mln przekazał budżet
państwa, reszta jest wkładem gminy. Dwa z nich stanęły w Wilczyskach, pozostałe w Siedliskach na
terenie przekazanym przez gminę.
Wczoraj niemal wszyscy mieszkańcy małego osiedla podkreślali,
że to chyba najszczęśliwszy dzień
w ich życiu. Większość spędzi tu
zbliżające się święta. Domy są gotowe do zamieszkania, wystarczy
wstawić meble, zawiesić firanki
i przykręcić lampy. Wiosną przyjdzie czas, by zasiać pierwszą trawę
i zasadzić kwiaty.
– Wszyscy jesteśmy dzisiaj bardzo szczęśliwi, choć pamiętamy,
że ta dzisiejsza radość podszyta
jest ludzkimi dramatami, w których wiele rodzin straciło dorobek całego życia – mówił w jednym z nowych domów burmistrz
Bobowej Wacław Ligęza. – Cieszę
R

DoãĈcz do nas! Zrealizuj swoje pasje!
Podejmij wyzwanie!
Zostaę İoãnierzem
Narodowych Siã Rezerwowych.
REKRUTACJA I NABÓR:
WKU w Nowym SČczu, ul. Czarnieckiego 13
tel. 18 443 77 55,
http://www.nowysacz.wku.wp.mil.pl
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się, że możemy podziękować dziś
całej rzeszy osób, dzięki których
zaangażowaniu udało się te budowy doprowadzić do finału.
Nowych mieszkańców chwalił
Jerzy Miller, który spotkał się z nimi
jako minister spraw wewnętrznych
i administracji zaraz po powodziowej tragedii.
– Pamiętam, że dotarłem do
Bobowej wieczorem – wspominał w poniedziałek Miller. – Przez
cały dzień jeździłem po Małopolsce i ludzie różnie reagowali w obliczu nieszczęść, jakie ich spotkały. Zapamiętałem jednak, że ludzie
w Bobowej podeszli ze zrozumieniem do tej bardzo trudnej sytuacji.
Kiedy stąd wyjeżdżałem, najtrudniejsze wydawało mi się pytanie:
„Czy pan dotrzyma słowa?”. Udało
się dotrzymać słowa, domy stoją,
a prawdziwym bohaterem jest dzisiaj pan burmistrz Ligęza.
Wzruszenia nie krył również
wojewoda Stanisław Kracik:
– Te domy, do których państwo
dostaniecie dziś klucze, to przykład wielkiej społecznej solidarności. Mówi się, że czas leczy rany.
Życzę więc wam, żebyście się tu na
nowo zakorzenili.
(MOL)

Ekspresowa

Czytaj

w Nowym Sączu

też na
portalu:

POCZTA
ROWEROWA
Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

nas

www.sacz.in
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Edukacja

O dzieciach, które nie chodzą do szkoły
to przeceniane. Dzieci powinny mieć kontakt z innymi dziećmi. I mają. Ale przede wszystkim z dorosłymi, bo to od nich
się uczą. W życiu nigdy nie trafiamy do grupy tylko swoich rówieśników. Dzieci należy więc uczyć
żyć w społeczeństwie takim, jakim jest naprawdę.

Nie muszą pisać sprawdzianów, siedzieć grzecznie w ławce, rozpoczynać
lekcji równo z dzwonkiem, tłumaczyć
się ze spóźnienia. Dzieci Anny i Szymona Jamro ze Stróżówki w powiecie
gorlickim nie chodzą do szkoły. Ich
edukacją zajmują się rodzice.
Ojciec Maksia (8 lat), Seweryna
(6 lat), Wiktorii (5 lat) i Krzysia (2
lata), decyzję o tym, że jego dzieci
będą uczyć się w domu podjął, gdy
jego najstarszy syn był jeszcze bardzo mały. Żona do pomysłu dojrzewała. Teraz dostrzega same zalety.
Okiem taty: – Powiedzmy sobie
wprost, nasz system edukacji jest
odziedziczony po PRL. Jeśli nastąpiły jakieś zmiany, to raczej na
gorsze. Wystarczy spojrzeć na to,
co dziś wyprawia się z 5 i 6–latkami. O tym, kiedy, czego i w jaki
sposób uczą się dzieci, decyduje
minister, nawet nie pytając rodziców o zdanie. Nie mając perspektyw na zmianę systemu, zdecydowaliśmy się na edukację domową.
Ta forma nauczania ma ważne,
choć zapomniane, miejsce w historii Polski. Pomogła zachować tożsamość narodową przez lata zaborów i okupacji.
Okiem mamy: – Pewnie i tak
uczylibyśmy nasze dzieci w domu.
Dla nas to sposób na prawdziwie rodzinne życie. Dzieci w szkole siedziałyby codziennie sześć godzin.
Przy czwórce pociech (piąte w drodze) trudno by było znaleźć czas
wieczorami dla każdego indywidualnie. Dzięki temu, że uczą się
w domu, każde może mieć mamę
tylko dla siebie.

***
Polskie przepisy zezwalają na
taką formę edukacji. Dziecko jednak musi być zapisane do jakieś
szkoły.
Okiem taty: – Na szczęście kilka
lat temu zniesiono rejonizację, nakazującą rodzicom zapisywać dzieci
do szkoły w miejscowości czy dzielnicy, w której mieszkają. Mimo
przychylności dyrektora miejscowej szkoły wybraliśmy taką, która wychodzi naprzeciw rodzinnej
edukacji domowej – małą, górską
szkołę koło Żywca.
Okiem mamy: – W Polsce nie ma
jeszcze zbyt wiele szkół, które miałyby specjalną ofertę dla edukacji domowej. By dziecko mogło się
w ten sposób uczyć, trzeba mieć
zgodę dyrektora placówki i opinię
z poradni pedagogiczno–psychologicznej. O zgodę na nauczanie
w domu należy wystąpić do końca
maja. Dyrektor określa zasady klasyfikacji dziecka – najczęściej jest to
egzamin na koniec roku z podstawy
programowej.

***
Dlaczego wybór szkoły przy
edukacji domowej jest ważny? Okazuje się, że każda może mieć inne

***
Jaka musiałaby powstać szkoła,
by państwo Jamro zdecydowali się
tam wysłać swoje dzieci?
Okiem taty: – Taka jak przed
laty: przede wszystkim prywatna, w której nie państwo, a my
decydujemy, kto i czego uczy nasze dzieci. Po drugie katolicka. Po
trzecie dysedukacyjna – osobno
kształcąca dziewczynki, osobno
chłopców. Efekty wprowadzenia
szkoły koedukacyjnej widać dziś
najlepiej – kobiety się brutalizują, nie są przygotowane lub nie
chcą zadbać o ognisko domowe,
a mężczyźni niewieścieją, często
nie poczuwają się i nie wypełniają
obowiązków głowy rodziny.
KATARZYNA GAJDOSZ

Wszyscy nam zazdroszczą, że nie musimy chodzić do szkoły
wymagania wobec dzieci, które
uczą się w domu.
Okiem mamy: – Ponieważ pomysłów na ED jest tyle, ile rodzin korzystających z niej, warto zastanowić się, jakiej formy współpracy
oczekujemy od szkoły? Szkoła, którą wybraliśmy, nie narzuca ani doboru lektur, ani książek, z których
mamy korzystać. Jedyne, do czego dziecko jest zobowiązane, to do
zaliczenia na koniec roku podstawy
programowej. W krajach anglosaskich często państwo nie wymaga
nawet tego. Uznaje prawo rodziców
do wychowania dzieci i ma do nich
zaufanie. Prawda jest taka, że podstawę programową w klasach 1–3
dzieci są w stanie opanować w ciągu dwóch miesięcy nauki, po godzinie dziennie. W klasie 20–30–osobowej jest to niemożliwe.
Okiem taty: – Szkoła w Polsce
przez dekady traktowana była jako
tuba propagandowa, a ostatnio
również jako dojna krowa. Weźmy choćby podręczniki. Co takiego zmieniło się np. w matematyce
przez rok, że każe się kupować następnym rocznikom nowe książki?
Moi bracia i ja uczyliśmy się z tych
samych książek. Teraz to niemożliwe, ale nie wiem dlaczego?

***
Decyzja o ED czasami spotyka
się z brakiem zrozumienia w otoczeniu. Najczęściej pada argument:
„A co z socjalizacją?”
Okiem dziecka: – Proszę Pani, ja
mam tyle kolegów i koleżanek koło
domu. O, tych to nawet więcej!

FOT. ANNA JAMRO

Codziennie prawie się z nimi bawimy. Wybieramy kapitana, zawsze jest ktoś inny, żeby było fair
– mówi Seweryn. Zaraz też dodaje: – Wszyscy nam zazdroszczą, że
nie musimy chodzić do szkoły. Podobno szkoła to nuda. Nie wiem, ja
się nie mam czasu nudzić.
Jeśli akurat w poniedziałek
Maks, Seweryn czy Wiktoria mają
gorszy dzień, mama nie zmusza
ich do liczenia, pisania literek
i czytania. W tym czasie mogą budować domy z klocków, za czym
przepadają, rysować, lepić czy pomóc w obowiązkach domowych.
Okiem mamy: – Bo dla dzieci każda aktywność jest też formą nauki i to nawet ciekawszą.
Staramy się uczyć dzieci przez
doświadczenie, a nie suchy wykład. Naszym celem jest przygotować dzieci do samodzielnej nauki, wskazać im różne źródła, np.
biblioteki, Internet, muzea, ludzi z pasją, by same czerpały radość ze zdobywania wiedzy. Tryb
nauki dostosowuję do ich aktualnych możliwości. Kiedy widzę, że
jakąś partię materiału trudno im
w tej chwili opanować, odkładam
ją na później. W szkole nauczyciel
musi zrealizować program i trzymać się narzuconych ram.
Okiem taty: – Chętnie w tym
momencie zatrudniłbym guwernantkę, jakie uczyły w domach
przed laty. Podstawowych przedmiotów uczymy sami, a nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia
: grę na pianinie, lekcje języka angielskiego i łaciny. A wracając do

kontaktu z rówieśnikami w murach szkolnych, uważam że jest
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Podziel się swoją opinią na temat
edukacji domowej. Napisz do
autora:redakcja@dts24.pl. Otwarci
na kontakt z zainteresowanymi
są również bohaterowie artykułu:
szymon.jamro@o2.pl.

A

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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Wszystkie gwiazdy noszą jego ubrania
Gotowe projekty pod marką
Maldoror, którą stworzył w 2007 r.,
zanosił do butiku.
– Wówczas w Warszawie butiki
stawały się modne. O dziwo, chyba tylko jedno ubranie z wystawionych przeze mnie nie sprzedało się
– wspomina projektant.

K A R I E R A . Prezentował projekty swoich strojów we wszystkich
polskich kolorowych magazynach.
Jego ubrania noszą największe
gwiazdy show–biznesu i celebryci: Kora, Nergal, Michał Szpak, Kasia
Nosowska, Monika Brodka czy Maria
Peszek. Sądeczanin Grzegorz Matląg
cztery lata temu założył swoją firmę
projektową „Maldoror” i dziś wyznacza trendy w polskiej modzie.

***
Potrzeba tworzenia okazała się
silniejsza, choć nie potrafił odkryć
jej wcześniej. Zawsze zwracał na
siebie uwagę ekstrawaganckim wyglądem, ale nigdy nie traktował
swego stylu ubierania się w kategorii mody. – Po prostu tak chciałem
wyglądać, to wypływało z pewnej
wewnętrznej ekspresji – stwierdza dzisiaj.
Warszawa dawała mu poczucie
większej swobody. Nosił zielone
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włosy, buty na 10–centymetrowych koturnach. W końcu uznał, że
tę ekspresję może wyrażać w strojach wykonywanych dla innych. Po
rzuceniu studiów ogrodniczych,
natychmiast zapisał się do szkoły
projektowania. Ale z niej również
szybko zrezygnował.
– Zniechęciłem się, oczekiwałem czegoś więcej – opowiada.
Metodą prób i błędów sam uczył
się szyć, robić wykroje.
– Szyłem dzień i noc, poświęciłem się temu bezgranicznie. Po
trzech latach mogę stwierdzić, że
doszedłem do wprawy profesjonalnej krawcowej – mówi projektant i dodaje, że tej pasji tak łatwo
nie porzuci. – Moda pozwala na
tworzenie w każdym sezonie nowych rzeczy i nic mnie w tym nie
ogranicza.

***
Kiedy zaczynał swoją przygodę z modą, nie miał pojęcia, kto
jest topowym polskim projektantem i jakie trendy obowiązują. Do
ich świata udało mu się przebić – niektórzy nawet mówią, że
wtargnąć – awangardowymi pomysłami. Jako jeden z pierwszych
projektantów szył ubrania wykonane z recyklingu. Sukienki z męskich spodni od garnituru, stroje z zasłon.
– Na początku nawet nie szyłem, bo nie umiałem, ale odpowiednio upinałem – dodaje.

***
Najczęściej to same gwiazdy
zgłaszają się do projektanta, choć
zdarza się, że Maldoror musi ubrać
celebryta na zlecenie producenta.
Tego typu współprace kończą się
różnie. Grzegorzowi Matlągowi nie
udało się nawiązać dobrych relacji
na przykład z Kingą Rusin.
– To było burzliwe przejście,
a media rozpisały się, jak to trudno z Kingą się współpracuje. Ludzie się zmieniają i gusta też,
więc może i prezenterka zacznie
się kiedyś inaczej ubierać – mówi
Grzegorz.
Teraz Maldoror ma nadzieję na
współpracę z Dodą, która już wystąpiła na okładce jednej ze swoich płyt w stroju zaprojektowanym
przez niego.
KATARZYNA GAJDOSZ

ZDJĘCIA: ADAM PLUCISKI, SEBASTIAN SZWAJCZAK

Mógł zostać chemikiem. Miał do
tego predyspozycje. Nauka przychodziła mu łatwo, ale szkoła nie
była w stanie zaspokoić jego wymagań w tej dziedzinie.
– Gdyby wówczas rozwijano
moje pasje, pewnie nigdy nie pomyślałbym, że mogę zostać projektantem mody – mówi absolwent II
LO w Nowym Sączu. – Nauczycielka bardzo się starała, ale ja wymagałem opieki, co najmniej na poziomie studenta.
Był laureatem olimpiady chemicznej, dostał się na studia ogrodnicze do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na
początku drugiego roku z dnia na
dzień po prostu rzucił naukę.
– Przychodzi taki moment w życiu, w którym człowiek zastanawia się nad słusznością swoich
wyborów. Choć ogrodnictwo było
dla mnie ciekawym kierunkiem,
stwierdziłem, że nie jest to zawód,
któremu chcę poświęcić swoje życie – mówi Grzegorz.

***
Swoje stroje wystawiał również w Internecie. I tak został zauważony przez fotografów, którzy
rozdzwonili się do Grzegorza, by
użyczył im ich na sesje zdjęciowe.
– A wiadomo, fotografowie, jeśli już się w coś zaangażują, chcą
pokazać efekt swojej pracy. I tak
moje projekty trafiły do kolorowych pism – opowiada Grzegorz.
Marka Maldoror stawała się coraz bardziej rozpoznawalna. Zdjęcia
w „Elle”, „Moim Stylu”, „Wysokich
Obcasach” itp. zaczęła wzbudzać zainteresowanie ludzi show–biznesu.
Dziś Grzegorz nawet nie jest w stanie wymienić gwiazd, które nosiły lub noszą jego ubrania. Wyliczył
za to, że od 2007 r. zużył 300 metek.
– Z tego, jak wiadomo, nie
wszystko się sprzedało. Część
ubrań gdzieś poginęła na pokazach czy sesjach zdjęciowych. Niemniej na około 200 projektach udało się zarobić – dodaje.
Ceny ubrań Maldoror, jak sam
utrzymuje ich producent, nie są
wygórowane. Plasują się w granicach 400– 2000 zł. Bardziej pracochłonne wycenia wyżej.
– Wiem, że z perspektywy Nowego Sącza mogą wydawać się
spore i dlatego tu nie byłbym
w stanie prowadzić takiej firmy.
Chyba nie miałem jeszcze klienta
z Małopolski – zastanawia się.
Za to jego klientami są Nergal,
Kasia Nosowska, Monika Brodka,
Maria Peszek czy Michał Szpak,
który w kilku odcinkach programu „X–Faktor” wystąpił w strojach
zaprojektowanych przez Grzegorza Matląga, wywołując tym spore
zamieszanie.
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Opinie
Ostatni co tak
poloneza pijał

J

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

estem zasadniczo
racjonalistą, ale to,
co mi się przydarzyło kilkanaście dni
temu, trochę mój
światopogląd zweryfikowało. Sam nie wiem, co
o tym sądzić. Oto idę sobie wieczorem z pracy, zimno i nieprzyjemnie, a że mam do przejścia kilometr z okładem, dla
zabicia czasu myślę sobie o tym
i owym. Taki nawyk. Nie pamiętam, w którym momencie, ale
nagle, bez szczególnego powodu, zacząłem myśleć o Romku
Groszku. Nic nadzwyczajnego.
Każdemu się zdarza, że zupełnie nieoczekiwanie ktoś lub coś
nawiedza naszą pamięć. Kiedy tak szedłem i myślałem, nie
przypuszczałem, że za pół godziny dotknę Tajemnicy Istnienia. Ledwie siadłem do kolacji – telefon: Romek Groszek
umarł. Poraziło mnie. W takich
momentach człowiek głupieje, w głowie zamęt i dezorientacja. Zbieg okoliczności? Zapewne. Nieprawdopodobne sytuacje
mają jednak to do siebie, że ulegając metafizycznej słabości,
skłonni jesteśmy do najbardziej
szalonych, irracjonalnych hipotez. Kiedy się już oswoiłem ze
świadomością, że Romek odszedł
definitywnie, poszedłem na pogrzeb. Nie wiem, czy nie obrażę czyichś uczuć religijnych, ale
powiem, że już dawno nie byłem
na pogrzebie tak ładnym. Prowadzący świecką uroczystość
pożegnania mistrz ceremonii,
Jerzy Dyląg, dał pokaz prawdziwej kultury i taktu, a o Romku mówił tak ciepło, że na sercu
robiło się gorąco. Równie piękne było pożegnanie nad mogiłą:
krótkie przemówienia (wspomnienia raczej), zwieńczone porażającym wierszem Jesienina
(Janusz Michalik), a potem zagrana na trąbce „Cisza” i kilka jazzowych standardów. Jak
w Nowym Orleanie. A wszystko

to utopione w złotej jesieni
i w tłumie żegnających.
Z Romkiem współpracowałem wiele lat. Doceniając jego
niezwykłą osobowość, zrobiliśmy mu kabaretowo benefis. Był
rok 1995. Nie wiem, czy jeszcze żyją świadkowie tego wydarzenia, ale jeśli żyją, to pamiętają
zapewne jego kapitalny refleks,
wielkie poczucie humoru i kulturę. Przykład? Na pytanie, jaka
cecha sądeckich polityków najbardziej go irytuje, stwierdził bez
zastanowienia, że głupota. Śmiałe? Śmiałe. Że to do Romka niepodobne? Owszem, podobne,
zachowały się materiały z benefisu (także filmowe), na których
widać, jak mówi o tym wprost,
bez ogródek. Warto jednak dodać, że recenzując polityków,
nie uderzał w nich personalnie.
To jest właśnie przejaw kultury. W czasie pamiętnego wieczoru opowiadał zabawne historie
i anegdoty, które – jeśli Państwo
pozwolicie (a pozwolicie!) – kiedyś opiszę w osobnej publikacji,
bo pomysł na to mam, ale czasu nie mam. Na razie! Jako bohater wieczoru odpowiadał na szereg podchwytliwych pytań, jak
to: którą z sądeczanek widziałby
w roli Lady Godivy, nago, na koniu, na sądeckim rynku. Strasznie się Romek wił, ale jakimś nazwiskiem (archiwalnym – dla
bezpieczeństwa) rzucił. Wspominał swoje doświadczenia branżowe, jako tzw. działacz kultury,
opowiadał o barwnych postaciach Nowego Sącza (Staszek Haliniak), ba, napomknął nawet
o swojej inicjacji seksualnej. Co
tu dużo gadać, był Romek arbitrem elegancji i kindersztuby.
Nie pamiętam, żeby kogoś uraził,
arogancko spostponował czy najzwyczajniej sklął. Nawet alkohol
spożywał z klasą. Miał oczywiście
i swoje słabości, ale jakie to ma
znaczenie, skoro zapamiętamy go
takim, jakim był naprawdę: facetem z charakterem. A tytuł felietonu pochodzi z mojej laudacji
benefisowej, którą zakończyłem
właśnie takimi słowy. Teraz, kiedy pozostały tylko wspomnienia,
chciałoby się zakrzyknąć: Umarł
Groszek, niech żyje Groszek! Ale
to niemożliwe, bo drugiego Romka po prostu nie ma. I chyba nie
będzie. Ale kiedyś, drogi Romku, za czas jakiś, po „kuśtyczku”
walniemy sobie na pewno.

Uciec, żeby
powrócić

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

N

iedawno, podczas wieczornego przeglądania
ekranu, wpadł
mi w oko jakiś
promujący nasze miasto filmik. Z zastrzeżeniem
słowa „promocyjny”, bowiem jedną z sekwencji były krótkie wywiady
ze studiującymi tu obcokrajowcami,
wypowiadającymi się m.in. na temat mankamentów życia w widłach
Dunajca i Kamienicy. Rzecz jasna im
także najbardziej dają się we znaki korki, brak mostów czy martwota starówki, przecząca ich wyobrażeniom o miejskich centrach. I w tym
sensie uzyskanie wątpliwej jakości
waloru reklamowego obrazu można byłoby przemilczeć, gdyby... Otóż
moją uwagę zwróciła jednak pewna
odziana w chustę muzułmanka, która
za priorytetowe zadanie uznała potrzebę zbudowania meczetu i zorganizowania konferencji na temat islamu. Swoją drogą ciekaw jestem, ilu
studentów z Europy goszczących np.
w Arabii Saudyjskiej za najpilniejsze uważałoby wzniesienie kościoła i przygotowanie sympozjum o znaczeniu krucjat? Symptomatycznym
jest, że całość jej propozycji i uwag
była monotematyczna i sprowadzała się do wypełnienia muzułmańskiej
pustki w Nowym Sączu. Oczywiście,
jako przykładna wyznawczyni Allacha nie omieszkała wtrącić, iż prawie
wszyscy koncentrują swą uwagę na
jej nakryciu głowy, jakby na maślanym rynku mało było naszych babinek w lachowskich chustkach. Osobiście nie wiem, czy koncentrują, ale
jej wytresowany zmysł wie, że powinni. Gdyby jednak raczyli co nieco
przeoczyć, ona gardłować ma jeszcze
głośniej, że ONI jednak to widzą i, co
istotne, dwuznacznie komentują. To
ważny element budowania narracji
o ukrytej bądź otwartej niechęci do
muzułmanów, podsycania dyskursu,
a w konsekwencji eskalowania sporu i wrogości.
Szczerze powiedziawszy, nie przypuszczałem, że ten rodzaj zakodowanego przekazu tak szybko pojawi się

pośród sądeckich opłotków. Przed
paru laty z podobnym problemem
bezskutecznie próbowała zmierzyć
się Francja. Kompromis po parysku
polegać miał na układzie: my usuwamy ze szkół krzyże, wy zdejmujecie
chusty i czadory. W ciągu paru miesięcy urzędnicza machina doprowadziła do wyrwania krzyży i wszelkich znaków chrześcijańskich wraz
z gwoździami, na których wisiały.
A dzieci muzułmańskie, jak chusty
nosiły, tak noszą je dalej, zaś władze
Francji co najwyżej mogą im naskoczyć. Gdyby chciały za mocno lub za
wysoko, to się im znów puści z dymem kilka dzielnic, żeby przypomnieć, kto tu jest u siebie, a kto się
ma zrzucić na socjal. To tylko drobny przykład mentalnej przepaści pomiędzy obydwoma cywilizacjami.
Paradoksalnie, łatwość, z jaką islam
podbija, a może zważywszy na jego
wielowiekową w przeszłości obecność, odbija Europę, bierze się ze słabości cnót republikańskich, wśród
których tęsknota za państwem bezwyznaniowym, spowodowała amputację i zanik wartości, na których
wyrósł europejski fundament. Przez
stulecia zaporą dla sztandarów proroka byli chrześcijańscy królowie
jak: Karol Młot (dziad Karola Wielkiego), Ryszard Lwie Serce, Fryderyk Barbarossa, Władysław Warneńczyk czy Jan III Sobieski. Dziś pewnie
nie mieliby szans nazywać się godnymi. Zamiast korony, na ich głowy spływałyby wiadra poprawnościowych pomyj, a sądy ukarałyby za
podżeganie do nienawiści i kulturowy rasizm. Od lat, w kółko i do znudzenia, słyszałem tylko, że masowa
migracja muzułmanów do Europy to
dla większości ucieczka przed fundamentalizmem ajatollahów i fanatyzmem mudżahedinów. Że łączy
się z pragnieniem normalności, chodzeniem w dżinsach, t–shirtach, ba,
nawet stringach, oglądaniem przez
dzieci kreskówek zamiast całodziennych nawoływań do modłów przez
muezzina, muftiego, imama czy mułłę. Słowem, korzystaniem ze wszystkich dobrodziejstw laickiej, otwartej
i tolerancyjnej cywilizacji Zachodu.
No a kiedy już tu zjadą, odbiorą klucze do nowego mieszkania, nasycą się
konsumpcją, zainkasują po 1000 euro
na każde z dziesięciorga dzieci i pięć
nie pracujących (bo zabrania im tego
religia) żon, nie marzą o niczym innym, jak o zamanifestowaniu swej
odmienności. Także za pomocą tych
symboli i tych nakazów, przed którymi ponoć kiedyś uciekali.
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Szopka na miesiąc
przed Bożym
Narodzeniem
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

M

inął już tydzień, a z nas
się ciągle śmieją. Może nawet nie śmieją
się, ale raczej parskają, rżą i rechoczą. Już nawet nie chce mi się pisać,
dlaczego się śmieją, bo to chyba wiadomo. Ciekawsze jest raczej, kto się
śmieje. Tematem drwin i niewybrednych komentarzy był (i ciągle jest) sądecki pojedynek Jarosław Kaczyński
– Zbigniew Ziobro, a drużynowo PiS
kontra Solidarna Polska. Było, minęło – to prawda, ale echo powraca. Że
się śmiali w TVN, w „Szkle kontaktowym” z sądeckiej wersji współczesnego kultu wodza, zdejmowania czapek
przed prezesem przez dzieci pańszczyźniane – to zrozumiałe. Że internauci urządzili sobie zawody w pluciu
na odległość – to wiadomo. Kto lubi,
niech czyta. Teraz okazuje się jednak,
że z Nowego Sącza i ulicznej szopki politycznej wystawionej na miesiąc przed Bożym Narodzeniem śmieje
się nawet najbardziej prawicowy tygodnik opinii. W najnowszym numerze „Uważam Rze” Mazurek i Zalewski (trudno ich podejrzewać, że choć
raz pomyśleli ciepło o Platformie)
ścierają na miazgę Kaczyńskiego, Koguta, Mularczyka, Ziobrę, Kurskiego…
Komentarze, które szeptem i na ucho
powtarzała sobie sądecka ulica, a lokalne portale dyskretnie wymazywały
z pamięci twardych dysków, dla warszawskich komentatorów okazały się
poranną bułką z dżemem. Gdyby to
się ukazało we „Wprost”, „Polityce”
albo przynajmniej w „Gazecie Wyborczej”, to pewnie jakoś byśmy to mogli zrozumieć. Ale w „Uważam Rze”?
Koniec świata! Co teraz powiedzą
działacze PiS i Solidarnej Polski, skoro ich zabawy w politykę tak postrzegają nie jacyś lewicujący kanapowi
dyskutanci, ale kwiat konserwatywnej publicystyki. Cóż oni tam piszą?
Fajnie i zgrabnie piszą (bodaj najlepsi w swojej kategorii), ale co bardziej wrażliwi, czytając takie rzeczy
na swój temat, powinni strzelić sobie
w głowę, albo dożywotnio zrezygnować z polityki. Mazurek & Zalewski

zawsze lubili ostrą jazdę, ale tu już
jadą z naszymi wybrańcami po bandzie: „O władzę nad miastem walczyć
będzie Kogut z Mułem”. Fajne, prawda? O nas – drodzy sądeczanie – też
coś jest, my z warszawskiej perspektywy jesteśmy „tubylcami z powiatowej mieściny, którzy zjedli przyjezdnych, bo ci nam nie przywieźli
paciorków”. Nie wiem jak Państwo,
ale ja od razu poczułem się lepiej. Ciekawe czy teraz znajdzie się w Nowym
Sączu ktoś, kto chciałby podyskutować o kondycji naszego życia publicznego? Jak mawiał mój profesor od matematyki: widzę las rąk zgłaszających
się do odpowiedzi.
Skoro przy przeglądzie prasy jesteśmy, to w części sądeckich mediów
ukazały się dywagacje (bo na pewno
nie były to informacje) czy były dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Janusz Blachura mógł zostać zatrudniony na jakimś tam stanowisku w Straży
Miejskiej? Zdaniem części mediów nie
może być zatrudniony ani tam, ani nigdzie indziej, a najlepiej żeby Blachura
zamknął się w komórce na węgiel i nie
wychodził stamtąd do końca świata.
Były dyrektor KBW miał, owszem, incydent balansujący na granicy prawa,
a pewnie nawet to prawo łamiący. Blachura nie jest jednak pospolitym rzezimieszkiem, drobnym złodziejaszkiem
działającym w warunkach recydywy, ale miał moment słabości działając w stanie chorobowym. To oczywiście nie umniejsza jego winy, ale stawia
jego nieodpowiedzialne zachowanie
w innym świetle. Janusz Blachura już
cenę za swoją głupotę zapłacił, stracił ważne stanowisko i przeszedł przez
czyściec opinii publicznej, a przede
wszystkim przez czyściec własnych
rozmyślań. Mało? Czy to oznacza, że
Blachura do końca życia nie powinien
nic robić zawodowo? Ciekawe podejście do tematu w mieście szczycącym
się najwyższymi w kraju statystykami
ludzi deklarujących się jako praktykujący katolicy. Jak to więc jest – każdy
w życiu może się pomylić, każdy dostaje drugą (na nawet siedemdziesiątą siódmą szansę), trąbimy z najwyższej wieży o resocjalizacji i szansie na
powrót do społeczeństwa ludzi choćby z najbardziej zabazgraną kartoteką.
Janusz Blachura ma akurat czystą kartotekę i szczególnie potrzebuje swojej szansy. A tu ktoś puszcza publicznie bąka i podrzuca między wierszami
pytanie czy Blachura powinien pełnić
jakąś tam funkcję w Straży Miejskiej?
Tak, powinien. Jak każdy kto tego potrzebuje, powinien próbować wracać
do życia. Ja trzymam kciuki!
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Nowo otwarty lokal „Strauss Caﬀe” w Nowym Sączu
zaprasza do współpracy w miłej, eleganckiej wiedeńskiej atmosferze osoby kreatywne, chcące udoskonalać swoje zdolności artystyczno-kulinarne. Poszukuje
ludzi aktywnych,samodzielnych na stanowiska:
j KUCHARZ
j BARMAN/BARMANKA
j KELNER/KELNERKA
j POMOC KUCHENNA
j PRACOWNIK BIUROWY Z PRAKTYKĄ
j PRACOWNIK PORZĄDKOWY

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!

LUB WYŚLIJ SWOJE CV

tel. 600 88 33 11

Nowy Sącz, Rynek 16
e-mail: amt.t@onet.eu

Z LISTÓW DO REDAKCJI

Bez wyrazu szacunku
W 45 nr DTS p. Jarosław Rola podzielił się swoimi przemyśleniami
na temat historii Polski. Nie mam
zamiaru polemizować z tezami,
które postawił. Chcę tylko odnieść
się do jednego akapitu – cytat:
„Nie przypominam sobie, by
któryś z ówczesnych autorytetów zdobył się publicznie stwierdzić, że w czasie okupacji bardziej
obawiał się rodaków niż żołnierzy
w esesmańskich mundurach. To
tylko przykłady, jak sami, w imię
kompletnie niepojętej poprawności, zohydzamy własną historię
i w jakie karykaturalne stereotypy
możemy ją wpędzić”.
Autor artykułu odwołał się tu
jednoznacznie do wypowiedzi
prof. Bartoszewskiego – więźnia
obozu oświęcimskiego, żołnierza
AK, członka organizacji „Żegota”,
uczestnika powstania warszawskiego. Pan Rola jako prawdziwy (genetyczny?) Polak–patriota

postanowił zrugać niejakiego Bartoszewskiego za brak patriotyzmu i uświadomić mu, co powinien czuć i kogo powinien się
bać w czasie wojny, w której brał
udział zapewne z powodu poprawności politycznej.
Pan Rola może mieć poglądy,
jakie tylko chce, a wolność wypowiadania swoich pseudopatriotycznych bredni zawdzięcza
ludziom takim jak profesor Bartoszewski, natomiast próby pouczania człowieka, który swoje przywiązanie do ojczyzny udowadniał
wielokrotnie i to z narażeniem życia, uważam za niegodne i niemoralne. Pan Rola sprzeciwia się
opluwaniu polskich mundurów,
mnie bardziej boli opluwanie polskich bohaterów. Być może mam
„salonową” moralność. Natomiast
polityczna poprawność jeszcze
mnie do cna nie przesiąknęła, bo
nie zakończę wyrazami szacunku.
Marcin Bury
Za tydzień opublikujemy odpowiedźautora.

SMS
Między ideałem a brukowcem
Niestety, wygląda na to, że powszechny poziom schamienia dotknął tak renomowany i szanowany na lokalnym rynku tytułu jak „Gazeta Krakowska”. GK na swoim portalu, w komentarzach zamieszczonych pod tekstem Sławomira Wrony pt. „Prezydent Nowego Sącza nie słucha prezesa
PiS” (w kwestii przeniesienia sowieckiego pomnika), znalazł się komentarz pochwalający stanowisko pana Nowaka, a wyrażony takimi oto kwiecistymi słowy: „Co pan będziesz słuchał pierdolenia tego wyleniałego pedała”. Pięknie. Pozostaje tylko pogratulować, że pomimo zapory w postaci
regulaminu dopisywania komentarzy, moderator nie znalazł zastosowania odpowiedniego paragrafu dla zatrzymania tego typu bluzgów. Żeby było
„śmieszniej” (bo wiadomo, że niektórych ten rodzaj wysublimowanego humoru a’la Kiepscy bawi wybitnie), wpis zdobi rączka, a raczej skierowany ku
górze kciuk, zachwalający jego celność. Jak to było? Że ideał sięgnął bruku?
(JARO)
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PROPONUJEMY RÓWNIE¯ INNE PRODUKTY W ATRAKCYJNYCH CENACH

OTWIERAMY NOWY SALON
ul.Dojazdowa 20
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny
Kampania
„Zdrowe Zatoki”
w Nowym Sączu
W dniach 2 – 4 grudnia 2011r. w Galerii Sandecja w Nowym Sączu odbędą się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku rozpoznania zapalenia
zatok przynosowych, w ramach X,
jubileuszowej edycji ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnej „Zdrowe Zatoki”. Tegoroczna trasa akcji została w całości ustalona w głosowaniu
Internautów. Nowy Sącz zajął drugą
pozycję wśród miast w kategorii poniżej 100 tys. mieszkańców, uzyskując 402 głosy.
24 listopada Szkoła Podstawowa w Tęgoborzy, świętowała 20.
rocznicę nadania placówce imienia majora pilota Jerzego Iszkowskiego. Uroczystościom towarzyszył turniej wiedzy o patronie,
który rozegrały reprezentacje
klas w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I–III i IV–VI, oraz
występ grupy teatralnej „Marzyciele”. Na uznanie zasługiwała przyciągająca wzrok dekoracja
– rozpięty nad głowami spadochron i modele samolotów wypożyczone z Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego „Orlik”.
Więcej informacji na www.sacz.in
oraz www.sptegoborze.iap.pl.

www.sacz.in

klikaj
i czytaj
NAJLEPSZE
MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

„Dobry Tygodnik Sądecki”
Zadzwoń:

18 544 64 40,
18 544 64 41
albo napisz:

i.legutko@dts24.pl
Ogłoszenia drobne za 5 zł!
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Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in
Sandecja robi porządki w kadrze

że w mediach o sądeczaninie znowu
było głośno.
Maciej Korzym na początku swojej przygody z piłką nożną oprócz
Startu występował również w juniorach Sandecji, skąd w wieku 16
lat trafił do… Legi Warszawa (wcześniej przez krótko próbował swoich
sił również w juniorach Lecha Poznań). W zespole ze stolicy nie mógł
jednak przebić się do pierwszego
składu, mimo kilku obiecujących
spotkań. W ekstraklasie występował
również grając dla Odry Wodzisław
i GKS–u Bełchatów. W 2010 r. trafił

P I Ł K A N O Ż N A . Wychowanek
Startu Nowy Sącz, Maciej Korzym
strzelił jedynego gola w meczu ekstraklasy, w którym Korona Kielce
pokonała rozpędzoną Legię Warszawa. Dla sądeczanina było to drugie
trafienie w tym sezonie.
Korzym w tym sezonie wywalczył
sobie miejsce w podstawowym składzie Korony Kielce. Jednak 23–letni napastnik nie imponuje jak na
razie skutecznością. W 13 spotkaniach zdobył tylko dwa gole. Bramka strzelona Legi Warszawa sprawiła,

do Korony Kielce. Łącznie w ekstraklasie rozegrał 123 spotkania, zdobywając 15 goli.
(JABU)
FOT. OFICJALNA STRONA KORONY KIELCE

Wyjechali z reprezentacją do Belgii
R U G BY. Dwóch zawodników RC Gorce
Raba Niżna wyjechało do Belgii na oficjalny mecz reprezentacji Polski z tamtejszą ekipą narodową.
W 26–osobowej kadrze znaleźli się Mariusz Knowa z Raby Niżnej
i Krzysztof Ząbczyński z Kasinki Małej. – Liczymy na dobry występ obu
zawodników, gdyż w obecnej kadrze
są pierwszoplanowymi postaciami – powiedział Łukasz Kościelniak,
R

E

K

L

A

M

trener Gorce Raba Niżna. – W ubiegły weekend w Sopocie w kontrolnym
meczu Kadry A przeciwko Kadrze B
obaj spisali się znakomicie. Krzysiek
zdobył 15 punktów, Mariusz 5. Czekamy na wieści z Belgii. Mecz odbędzie się 30 listopada w Liege (czyli już
po zamknięciu tego numeru DTS). Do
Belgii nie pojedzie Jarosław Michalak,
który leczy kontuzję. Ciągle jednak nie
stracił szansy na marcowe Mistrzostwa Europy w Madrycie.
(JABU)

P I Ł K A N O Ż N A . Wisła Kraków jest zainteresowana pozyskaniem
wychowanka Sandecji,
23–letniego bramkarza
Marka Kozioła. Młody
zawodnik został zaproszony przez mistrzów
Polski na testy. Tymczasem Sandecja skreśla kolejnych piłkarzy.
Marek Kozioł ćwiczył m.in. pod okiem
trenera Pawła Primela. – Uważam,
że jest to materiał do przemyślenia – powiedział na temat bramkarza
Sandecji, Primel na łamach oficjalnej
strony Wisły Kraków. – My patrzymy
na warunki fizyczne, na perspektywę danego zawodnika. W tej rundzie nie musiał być koniecznie najlepszy, ale dla mnie za dwa lata może
być bramkarzem na miarę ekstraklasy. Jestem daleki od porównywania
Marka do innych bramkarzy. Każdy
chce wykazać się swoją osobowością, a nie przypominać kogoś. Po
testach zastanowimy się. Będą rozmowy z trenerem Moskalem, z zarządem. Na razie go obserwujemy.
Na wszelki wypadek Sandecja
już szuka ewentualnych wzmocnień
na pozycji bramkarza. Na testy do

FOT. BIURO PRASOWE WISŁY KRAKÓW

Korzym pogrążył Legię

Nowego Sącza przyjechał bowiem
golkiper drugoligowego Motoru Lublin, Mateusz Oszust (19 lat). Do Sandecji z wypożyczenia do Kolejarza
Stróże wróci natomiast Rafał Zawiślan, który ma na swoim koncie bardzo udaną rundę na boiskach pierwszej ligi.
Poznaliśmy również nazwiska
pierwszych piłkarzy, którym Sandecja podziękuje za grę. Jak się można
było spodziewać z klubem pożegna się
Łukasz Derbich (wcześniej Ruch Chorzów) i Marcin Dymkowski (wcześniej Pogoń Szczecin). Obaj do Sandecji przyszli przed obecnym sezonem,
ale całkowicie zawiedli i byli jedynie
zawodnikami rezerwowymi. Na czarnej liście Sandecji znalazł się również
Marcin Chmiest i Pavel Eismann.
(JABU)

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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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

ANDRZEJKI W CASABLANCE
Jak co roku przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Sądeczanie Razem oraz
Zarządu Osiedla Barskie Mieczysław Gwiżdż zorganizował zabawę andrzejkową. Tym razem swoich gości zaprosił do lokalu „Casablanca” w Niskowej.
Członkowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy sądeckich osiedli po poczęstunku bawili się na parkiecie przy muzyce zespołu „Harnasie” z Podhala.

SMS
Jesteśmy z was dumni

Ważne sprawy w formie komiksów
U WAG A A KC J A . Końca dobiegła realizacja projektu „Bezpieczna Zebra”. Wolontariusze ze Studenckiego Wolontariatu „Winnica” działającego przy Centrum
„Kana” odwiedzili kilkadziesiąt szkół podstawowych i przedszkoli działających na
terenie Nowego Sącza w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o charakterze zabawowym. Głównym celem projektu było podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pokazanie im prawidłowych zachowań na drodze.
Dzięki wsparciu finansowemu województwa
Małopolskiego dzieci
z klas 0–3 szkół podstawowych oraz oddziałów "0" przedszkoli rozwinęły i utrwaliły swoją
wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze
oraz otrzymały wydane w ramach projektu
komiksy pt. „Bezpieczna Zebra”.
Centrum „Kana”
rozpoczęło również
realizację zadania dotyczącego edukacji
zdrowotnej dzieci pn.
„Owocowe sekrety”.
W projekcie przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne w nowosądeckich szkołach
podstawowych. Zajęcia
prowadzić będą wolontariusze Centrum Studenckiego Wolontariatu „Winnica”. Wszyscy uczniowie otrzymają materiał dydaktyczny wspierający
akcję – kolorowy komiks, który w prosty i przyjazny sposób uczy zdrowych nawyków żywieniowych oraz zdrowego trybu życia. Wewnątrz broszurki znajdzie
się także informacja dla rodziców, pedagogów i dyrektorów szkół dotycząca idei
Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Ponadto dzieci podczas zajęć zostaną
obdarowane smacznymi, sądeckimi jabłkami podarowanymi przez Zrzeszenie
Sądeckich Sadowników „Jabłko Sądeckie”.
Projekt „Owocowe sekrety” współfinansowany jest ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach programu MEN „Zdrowe dzieci to nasz
kapitał”.
(LIP)

SMS na SMS
Bobowianie,
wybaczcie!
Bardzo przepraszam
wszystkich bobowian,
w szczególności zaś czujną
panią Basię, iż przeoczyłem
fakt obecności pana Arkadiusza Mularczyka na miejscowych obchodach Święta Niepodległości. Biję się
w piersi i kajam we własnej
ślinie za ten swój niepoprawny Sączo – centryzm.
Dopiero ubiegłotygodniowy „sms” uzmysłowił mi,
ba, nawet pozwolił zrozumieć, jak wielkim wydarzeniem w życiu Bobowej
była wizyta tego znanego parlamentarzysty. Pewnie o wiele większym, niż
jego rzucająca się w oczy
nieobecność w grodzie św.
Małgorzaty. No cóż, to tylko dowód na to, że prawdziwie wybitnych mężów
bardziej zauważa się wtedy, gdy ich nie ma. W imieniu sądeczan, przynajmniej
tych, którzy nie życzą mi
źle, wyrażam szczerą radość, że w tak ważnym
dla wszystkich Polaków
dniu, mogliśmy się podzielić z Wami – bobowianami cząstką samych siebie.
A z tym senatorem Kogutem to był żart. Bo wiadomo, że poseł Mularczyk
nawet samego Jarosława
się (już) nie boi.

W 30. rocznicę śmierci legendarnego dowódcy 1. PSP AK majora Juliana
Zubka „Tatara”, grupa kibiców Sandecji oddała hołd na jego grobie w Piwnicznej. To piękny przykład patriotycznego ducha, nie wymuszonego wezwaniem i telefonogramami władzy z prośbą o uczestnictwo delegacji oraz
pocztów sztandarowych. Lokalne media przekazały tę informację w sposób
rzetelny. Nie mamy jednak złudzeń, że gdyby reportaż z uroczystości ukazał się w tzw. salonowo – opiniotwórczej prasie, wzorem relacji z niedawnych obchodów Święta Niepodległości w Warszawie, przeczytalibyśmy, że
„grupa agresywnych kiboli wyposażona w emblematy nacjonalistyczne,
takie jak biało – czerwone flagi i naszywki, urządziła pseudo–faszystowski
wiec z użyciem pochodni i różańca, perfidnie wykorzystując do swych szowinistyczno – ksenofobicznych celów postać miejscowego bohatera”. Na
szczęście chłopaki jesteście z Nowego Sącza. Tu biało–czerwona powiewa
wyżej niż złote i tęczowe gwiazdki. Tak trzymać!
(JARO)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

(JARO)

Barbara Jurowicz
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