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Od początku działalności w Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia
Sursum Corda w Nowym Sączu swojej przygody z wolontariatem
doświadczyło ponad pięć tysięcy osób. Jedni przepracowali kilka
tygodni, drudzy już kilka lat działają dla dobra innych i wcale nie
chcą przestać. Jak mówią – dobro zaraża. W poniedziałek, 5 grudnia, w Światowy Dzień Wolontariatu, przeprowadzili kampanię
uliczną „Wolontariat – jestem za!” i przekonywali przechodniów,
że warto dołączyć się do nich.

A

Zegzda przewodniczącym sejmiku?
Dwa morderstwa w dwa dni
FRYC: – Nadchodzą rewolucyjne zmiany!
GESSLER: – To był hardcor!
KOZŁOWSKI: – Rozwiązać PiS na Sądecczyźnie!
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Z drugiej strony
Walka powietrzna kobiet
L U D Z I E . Starosądeczanka Anna Dominik jest pierwszą kobietą w historii
polskiego lotnictwa, która może pochwalić się drugą klasą nawigatora.
Egzamin zdała tydzień temu na 5.
Dwa lata temu wkroczyła w świat
do tej pory zdominowany przez
mężczyzn. Jak sama mówi, przecierały szlaki koleżankom. W zeszłym
roku była jedyną kobietą podchodzącą do egzaminu na III klasę i drugą w historii, która ją otrzymała.
– W tym roku na egzaminach
spotkałam cztery nowe nawigatorki. Idzie ku lepszemu, nawigacja
zaczyna się feminizować, udowadniamy, że kobiety również radzą
sobie ze skomplikowanymi ćwiczeniami i prowadzą walkę powietrzną nie gorzej niż faceci. Na
Zachodzie panie w tym zawodzie to
żadna nowość. Od tego roku w Polsce chyba też już nie. Przybywa absolwentek dęblińskiej Szkoły Orląt,
coraz więcej z nich kończy nawigację. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na egzaminach będzie
nas jeszcze więcej – mówi podporucznik Anna Dominik, nawigator
naprowadzania w Ośrodku Kierowania Walką przy Centrum Operacji
Powietrznych w Warszawie.

Dzięki II klasie nawigatora ma
prawo dowodzić większą grupą
myśliwców oraz zapewnić im każdy rodzaj kontroli bez konieczności
nadzoru instruktora.
– To samodzielność, ale też
ogromna odpowiedzialność. Dla
mnie, jako kobiety, to wielki prestiż
i awans wśród kolegów nawigatorów – mówi podporucznik i wylicza, jakie etapy musiała przejść, by

W kalendarzu

otrzymać kolejną klasę. Egzamin
składa się bowiem z dwóch części:
teoretycznej i praktycznej.
– Część teoretyczna to około 10
przedmiotów, począwszy od radiolokacji, taktyki lotnictwa po
przepisy ruchu lotniczego i metodykę naprowadzania, którą zdajemy w Poznaniu – dodaje Anna
Dominik.
Po uzyskaniu odpowiedniej
średniej ze wszystkich przedmiotów przystąpiła do części praktycznej, która odbywa się w macierzystych jednostkach na symulatorach
i tak naprawdę dopiero ten element egzaminu decyduje o otrzymaniu danej klasy. Oceniana jest
współpraca z pilotem, służbami ruchu lotniczego, przełożonymi, znajomość korespondencji, poprawność wykonania ćwiczenia oraz,
przede wszystkim, szybkość reakcji
na sytuacje awaryjne takie jak utrata
łączności przez pilota, awaria silnika czy niesprawność busoli.
– Przesiew jest dość znaczny
i wielu osobom noga powija się
właśnie podczas egzaminu praktycznego – stwierdza nawigatorka.
(KG)

Czytaj też „Kobiecy głos w eterze”
na www.sacz.in

Komunikat
nadzwyczajny

10 G R U D N I A 1 339 – w Starym Sączu zmarła królowa Jadwiga, żona
Władysława Łokietka. W starosądeckim klasztorze przebywała od śmierci
męża. Używała tytułu „królowa Polski i pani ziemi sądeckiej”. W 1337 r.
przywdziała habit klarysek.
11 G R U D N I A 1 902 – nowosądecka Rada Miejska przyjęła ofertę Towarzystwa Szkoły Ludowej proponującego założyć w mieście bibliotekę im.
Józefa Szujskiego. Magistrat przeznaczył na ten cel m.in. lokal na parterze
ratusza i 400 koron rocznej subwencji
na zakup książek. W 1891 r. Nowy Sącz
otrzymał w spadku prywatny księgozbiór późniejszego patrona biblioteki
Józefa Szujskiego. Dziś centrala biblioteki mieści się przy ul. Franciszkańskiej.
12 G R U D N I A 1 981 – w sądeckim
klubie „Lachy” rozpoczął się najsławniejszy wieczór kabaretowy w historii Nowego Sącza. Większość uczestników kabaretonu zakończyła zabawę
następnego dnia rano, a wiadomość
o wprowadzeniu stanu wojennego
zastała ich po wyjściu na ulicę i spotkaniu z patrolami milicyjno–wojskowymi. Po tym zdarzeniu w Nowym Sączu zwykło się mówić, iż stan
wojenny obowiązywał na terenie całego kraju z wyłączeniem kabaretu „Lach”.
1997 – zmarł w Nowym Sączu
o. Władysław Augustynek, jezuita
z parafii kolejowej. Piłkarz i wielki miłośnik sportu. Jego imię nosi od 1998
r. sądecki stadion przy ul. Kilińskiego.
Ur. w 1915 r. w Jaworznie Szczakowej
w rodzinie kolejarskiej.

U WAG A – z powodu globalnego
ocieplenia klimatu św. Mikołaj dotarł
do Nowego Sącza wyjątkowo nie saniami, ale na rowerze! Najstarsi sądeczanie nie pamiętają, by ten miły
starszy pan w grudniu jeździł po Jagiellońskiej na dwóch kółkach! „Jakie czasy, takie środki komunikacji”
– miał powiedzieć w rozmowie z DTS
św. Mikołaj, zapowiadając, że renifery
i sanki zostały już sprzedane na Allegro, bo na śnieg w grudniu w najbliższych latach się nie zapowiada. Tym
sposobem narodziła się w Nowym
Sączu nowa, świecka tradycja.

13 G R U D N I A 1 31 5 – pojawiła się
pierwsza w źródłach historycznych
wzmianka o działalności rajców miejskich w Nowym Sączu. Prawdopodobnie jednak rada miejska istniała
już wcześniej.

Zamieni BMW na rower?
Ż YC I E TOWA R Z Y S K I E . Prawdopodobnie najhuczniejsze
sądeckie Andrzejki tego roku odbyły się w klubie „Platinum”.
Kto świętował? Solenizant Andrzej Danek i jego goście, a było
ich… tylu, co na średniej wielkości weselu. Na sali nie zabrakło
przedstawicieli wszelkich środowisk: biznesmenów, sportowców, samorządowców. To akurat zrozumiałe, bo Andrzej
Danek aktywny jest na wielu płaszczyznach, m.in. jako prezes
Sandecji, przedsiębiorca i podstarszy sądeckiego Cechu Rzemiosł Różnych. Największą niespodzianką wieczoru był jednak
prezent, jaki solenizant otrzymał od współpracowników.
Życzenia można przeczytać na naszym zdjęciu, a rower był
wyraźną zachętą do bardziej sportowego trybu życia. Na razie
nie wiadomo, czy otrzymując rower, Andrzej Danek sprzedał swoje BMW. Jeśli tak będzie, to z pewnością ogłoszenie
o sprzedaży zamieści w DTS.

1655 – po dwumiesięcznej okupacji
z Nowego Sącza wyparte zostały wojska szwedzkie, które opanowały miasto, krocząc w zwycięskim marszu
nazwanym później szwedzkim potopem. W walkach o oswobodzenie

Daj się
złowić
w sieć:
www.sacz.in

miasta wsławiły się m.in. chłopskie
oddziały Wąsowiczów. W walkach
zginęło ok. 100 Szwedów pochowanych w miejscu, gdzie dziś znajduje
się tzw. kapliczka szwedzka.
1 91 4 – do Nowego Sącza wkroczyli żołnierze armii austrackiej, a wraz
z nimi ułani Beliny–Prażmowskiego
i piechota legionowa pod wodzą Józefa Piłsudskiego. Na sądeckim rynku
Piłsudskiego witały tłumy mieszkańców, wręczając mu symboliczne klucze do miasta. Piłsudskiego ugościł
w swoim domu burmistrz Władysław
Barbacki. Wcześniej legioniści stoczyli
zwycięskie boje w rejonie Limanowej,
Pisarzowej i Marcinkowic.
1 981 – w pierwszym dniu stanu wojennego milicja internowała w Nowym Sączu 26 działaczy związkowych. Byli to: Eugeniusz Baran,
Marian Białoskórki, Stanisław Bodziony, Aleksander Grela, Józef Grzyb,
Roman Hasslinger, Tadeusz Jung, Józef Jungiewicz, Roman Kałyniuk, Bernard Marsiske, Krzysztof Michalik,
Henryk Opilo, Henryk Pawłowski, Ryszard Pawłowski, Józef Piekarz, Władysław Piksa, Jacek Rogowski, Grzegorz Sajdak, Jan Sikoń, Zenon Szajna,
Andrzej Szkaradek, Marek Tomasik,
Marek Wójtowicz, Jerzy Wyskiel, Ryszard Zagórski i Jacek Zaremba.
1 4 G R U D N I A 1 901 – Jan Dobrzański uruchomił w Nowym Sączu zakład zegarmistrzowski. Rodzinna firma Dobrzańskich funkcjonuje do dziś
i jest najstarszą nieprzerwanie działającą w Nowym Sączu. Jan Dobrzański przybył z Gorlic na prośbę sądeckich radnych, by zainstalowanym na
ratuszowej wieży zegarem firmy Ludwik Heinz z Pragi opiekował się wysokiej klasy fachowiec.
2000 – z kościoła w Krużlowej skradziona została kopia legendarnej XV–
wiecznej rzeźby Madonny. Wraz z nią
zginął szereg innych drewnianych
postaci świętych z XVI i XVII w. Oryginał rzeźby Madonny, powstały ok.
1410 r., odkryty przez Stanisława Wyspiańskiego, znajduje się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wydawca: Wydawnictwo
DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25.
ISSN 2082–209X
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”,
tel. 18 544 64 40, tel./fax. 18 544 64 41
Redaktor naczelny:
Wojciech Molendowicz
w.molendowicz@dts24.pl
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń:
Irena Legutko i.legutko@dts24.pl
Koordynator Biura Wydawnictwa:
Bożena Baran redakcja@dts24.pl
Skład: dOtgraf .
Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Sosnowiec.

3

8 grudnia 2011 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Informacje
Jarosiński odchodzi
ze Straży Granicznej
– Po niemal 30 latach służby
w mundurze zakończyłem działalność na stanowisku rzecznika prasowego komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i odchodzę
ze służby w straży granicznej – poinformował w poniedziałek ppłk straży granicznej Marek Jarosiński dokładnie rok temu uznany za drugiego
w Polsce najprzystojniejszego rzecznika prasowego.
– Nie rozstaję się jednak z zawodem dziennikarza i specjalisty public relations, ponieważ
wkrótce będę pracował właściwie tak samo, jak dotąd, tylko
w innych zakresach tematycznych i oczywiście w mediach internetowych, bo w tym kierunku
R

E

K

L

A

M

rozwijają się współczesne środki przekazu – zapowiada jednocześnie w swoim komunikacie
zapewniając, że nie zrezygnuje ze
swojego drugiego dotychczasowego zajęcia, to jest pracy wykładowcy na WSB–NLU.
Ppłk Jarosiński rozpoczął służbę
w mundurze prawie 30 lat temu.
Najpierw służył w Karpackiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza
w Nowym Sączu jako kierownik
klubu Domu Żołnierza.
Prywatnie ppłk Jarosiński jest
specjalistą historii załogowej kosmonautyki. W 1991 roku opublikował dwie książki z tej dziedziny:
„Krzyk w kosmosie” i „Tajemnice,
które wyszły na jaw”.
Więcej na www.sacz.in

Krótko

SMS
Mosty im. Mniejszości Narodowych

Zegzda przewodniczącym
sejmiku?

Wygląda na to, że jedynym specem od mostów i obwodnic na Sądecczyźnie jest Marian Cycoń. Nie tylko dlatego, że zbudował ich najwięcej, ale nawet
dziś, gdy burmistrzem Starego Sącza już nie jest, spływają do niego reklamacje w sprawie polsko – słowackiego węzła komunikacyjnego w Piwnicznej.
Rzecz o tyle charakterystyczna, iż Marian Cycoń nigdy nie włodarzył piwniczańskich zdrojom, a mimo to za opieszałość i nie dotrzymywanie terminów z polskiej strony wini się właśnie jego. Tylko patrzeć jak oberwie się mu
za Nowy Sącz i Chełmiec z przyległościami. I było tyle budować w przeszłości,
Panie Pośle? Ale bodaj najbardziej sensacyjną (i oby nie najgorszą) informacją jest njus, iż ex–burmistrz przypisany został do sejmowej komisji – UWAGA, UWAGA – nie infrastruktury lecz mniejszości narodowych! Nie jest wykluczone, że to jak najbardziej zamierzone działanie, za którym skrywa się
iście makiaweliczny pomysł. Ponieważ mniejszości etniczne znajdują się pod
szczególnym parasolem Unii Europejskiej, jest szansa, że na to konto uda się
przyciągnąć jakieś środki, np. w ramach polityki łączenia rodzin na pograniczu polsko – słowackim. Z kolei Nowy Sącz mógłby się dla odmiany podpiąć
pod konieczność zapewnienia dzieciom romskim z okolic Marcinkowic zorganizowania najkrótszej drogi do szkoły. No i trzeba by w tym celu wybudować most. W końcu cel uświęca środki. Zwłaszcza te unijne.
(JARO)

Szykują się zmiany na stanowiskach
w Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Prawdopodobnie funkcję przewodniczącego przejmie radny Platformy Obywatelskiej Leszek Zegzda.
Sam zainteresowany nie potwierdza
tych informacji, dodaje jednak, że takie
słuchy krążą w środowisku. – Na razie
jest stan taki, jaki jest. Choć nie wszystko najlepiej funkcjonuje – mówi Zegzda.
„Stan” sejmiku nie zmienił się od czasu
wyborów. Wciąż funkcję przewodniczącego pełni Kazimierz Barczyk (klub radnych PO). Jak stwierdza Zegzda kwestie
zmian na stanowiskach w sejmiku powinny rozstrzygnąć się w ciągu trzech
miesięcy. w poprzedniej kadencji Zegzda
pełnił funkcję wicemarszałka.

Cztery rodziny
czekają

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

W dniach 9, 10 i 11 grudnia wolontariusze Paczki otwierają magazyn, do którego zwożone będą
przez darczyńców świąteczne paczki
dla wybranych rodzin. Niestrudzeni wolontariusze, którzy nie boją się
ciężkiej pracy, wciąż poszukują darczyńców dla swoich czterech rodzin. Pozostaje jednak bardzo niewiele czasu, dlatego też apelują do
wszystkich, którzy chcą podzielić
się magią Świąt, aby nie zwlekać,
tylko wybrać jedną z oczekujących
rodzin na stronie www.szlachetnapaczka.pl i w miarę swoich możliwości zapewnić jej pomoc.
(PA)

od 1 stycznia 2012 r zdrożeje część leków.

ZAPRASZAMY

SMS
W zgodzie z naturą

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

Pewien znany sądecki „palikotczyk”
(nazwisko pominiemy, by nie robić mu kryptoreklamy), zapowiedział,
iż w związku z planami postawienia
sztucznej choinki na Rynku, przykuje się do niej na znak protestu, niczym
jego polityczny guru do plastikowego
wibratora podczas pamiętnej konferencji. To i tak cud, iż nie postrzega on
świątecznego drzewka jak symbolu
religijnego fanatyzmu i zaprzeczenia
laickości państwa oraz że w związku
z tym nie skieruje skargi na łamanie
konstytucji przez władze Nowego Sącza. Skądinąd zdumiewa nas ta nagła
zmiana upodobań do gadżetów wykonanych z tworzywa, tym bardziej,
że sztukmistrz z Biłgoraja zapowiedział
właśnie, iż dostrzegł dla siebie nową
niszę biznesową w postaci produkowania i sprzedaży plastikowych replik
palców, dłoni, nosów i kości należących do Jana Pawła II i śp. Lecha Kaczyńskiego, jako odmiany współczesnych relikwii. Obawiamy się, że w tej
sytuacji znany sądecki „palikotczyk”,
jako zwolennik wyższości natury nad
syntetykami, może nie dostać licencji
na handel obwoźny najnowszym produktem „made by Palikot”.
(JARO)
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Pod paragrafem

Morderstwo
taksówkarza

Zabił żonę na
oczach dzieci

Policja zatrzymała 16–letniego mieszkańca dzielnicy Dąbrówka
podejrzewanego o zamordowanie
65–letniego taksówkarza, którego
zwłoki znaleziono we wtorek rano
w samochodzie na ulicy Ruczaj.
Nastolatek był nałogowym hazardzistą. Pieniędzy potrzebował, żeby
spłacić karciane długi. Taksówkarzowi zabrał 240 zł.

35–letnia Bożena W. zginęła z rąk
męża, w niedzielę w Bieczu, na
oczach czwórki swoich dzieci.
Mężczyzna po popełnieniu zbrodni
sam próbował się zabić.

Zwłoki 65–letniego mężczyzny
znajdowały się w srebrnym audi
B4, które jako taksówka jeździło w sądeckiej korporacji 96–22.
Policję około godziny 7.30 zawiadomił mieszkaniec ulicy Ruczaj.
Pozostawione na środku drogi
auto blokowało przejazd. Podszedł
więc do taksówki, żeby zwrócić kierowcy uwagę. Na przednim siedzeniu pasażera zobaczył
zwłoki.
– Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych zatrzymali 16–letniego sądeczanina,
mieszkańca dzielnicy Dąbrówka, ucznia I klasy liceum ogólnokształcącego, który w trakcie
rozpytania przyznał się do zabicia 65–letniego taksówkarza
przy użyciu noża, gdzie zadał
mu kilkanaście uderzeń w okolice głowy, szyi oraz brzucha.
Z złożonych wyjaśnień wynika, że zbrodni dokonał na tle rabunkowym – informuje st. sierż.
Paweł Grygiel z KMP w Nowym
Sączu.
Jak udało nam się nieoficjalnie
ustalić, 16–latek miał popełnić
zbrodnię, ponieważ potrzebował
pieniędzy na spłatę karcianych
długów. Najprawdopodobniej jest
on nałogowym hazardzistą.
– W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez 16–latka zabezpieczono narzędzie zbrodni, to jest
nóż oraz portfel ofiary, z którego wcześniej zabrał około 240 zł
– mówi st. sierż. Grygiel.
Na polecenie Sądu Rodzinnego 16–latek został przesłuchany
w obecności psychologa i dorosłego członka rodziny.
– W trakcie przesłuchania nieletni przyznał się do zarzucanego czynu, to jest zabójstwa,
i złożył obszerne wyjaśnienia.
Został osadzony w Policyjnej
Izbie Dziecka w Tarnowie – dodaje st. sierż. Grygiel.
W Sądzie Rodzinnym i Nieletnich rozstrzygnie się, czy 16–latek
będzie odpowiadał za popełnioną zbrodnię jako osoba dorosła.
(TASS)

Volvo spadło z mostu do rzeki
Kierowca volvo, jadąc ulicą Lwowską w sobotę przed godz. 22, wypadł
z drogi, wjeżdżając wprost na barierki ochronne w moście nad Kamienicą. Siła uderzenia była tak duża, że
przebił je i samochód spadł z wysokości ok. 10 m do koryta rzeki.
Pojazd wylądował na dachu tuż
przy murze oporowym. Jeden
z podróżujących volvo zdołał wydostać się z samochodu o własnych siłach. Drugi, przytomny,
był w nim uwięziony. Straż pożarna musiała wycinać fragment karoserii, aby go z niego wydobyć.
Unieruchomionego na noszach,
przetransportowano go do karetki pogotowia. Obaj odnieśli lekkie
obrażenia.
Kierowca był trzeźwy. Został ukarany mandatem karnym.
Naprawa mostu zostanie pokryta z ubezpieczenia OC kierowcy.
Okazuje się bowiem, że przebić się
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przez barierki i wpaść do rzeki to to
samo co parkingowa obcierka albo
niewielka kolizja drogowa.
– Kierowca przyjął mandat nałożony przez funkcjonariuszy policji. Przyznał się, że nie zachował
należytej ostrożności i stracił panowanie nad pojazdem. Uszkodził
mienie, którego właściciel na podstawie notatki sporządzonej przez

funkcjonariuszy będzie mógł starać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy – mówi st.
sierż. Paweł Grygiel z KMP w Nowym Sączu.
Skala i spektakularność zdarzenia nie mają tutaj znaczenia.
Taką samą kwalifikację miałoby
wjechanie w czyjś płot albo kolizja drogowa.
(TASS)

Małżeństwo pochodziło z Bobowej. Kobieta jednak mieszkała z dziećmi w Domu Samotnej
Matki w Bieczu. Przeciwko jej
mężowi gorlicka policja od kilku tygodni prowadziła postępowanie o znęcanie się nad rodziną.
– W niedzielę przed południem kobieta z koleżanką
i dziećmi w wieku 8, 12, 14 i 15
lat jechała samochodem. Nagle
podczas jazdy auto zostało obrzucone kamieniami. 35–latka zorientowała się, że napastnikiem jest mąż i wysiadła,
by z nim porozmawiać. Wtedy
mężczyzna zadał jej kilka ciosów nożem. Zmarła na miejscu
– mówi Anna Zbroja z zespołu
prasowego małopolskiej policji.
Sprawca uciekł. Policjanci
podczas pościgu użyli psów tropiących, które doprowadziły ich
do zabudowań 300 metrów dalej. Tam znaleziono mężczyznę
z raną brzucha. Wszystko wskazuje na to, że próbował popełnić
samobójstwo.
Dzieci i koleżanka zamordowanej są pod opieką psychologa.
Jeszcze nie były przesłuchiwane.
Lekarze nie zgodzili się również
na przesłuchanie Stanisława W.
– W tej chwili dzieci są pod
opieką babci. O ich dalszym losie zadecyduje Sąd Rodzinny,
który został już powiadomiony
o sprawie – informuje mł. asp.
Grzegorz Szczepanek z Komendy
Powiatowej Policji w Gorlicach.

A

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

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

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

Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in

(TASS)
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Ludzkie sprawy

Dobro zaraża

Od początku działalności w Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia
Sursum Corda w Nowym Sączu swojej przygody z wolontariatem
doświadczyło ponad pięć tysięcy osób. Jedni przepracowali w ten
sposób kilka tygodni, drudzy już kilka lat działają dla dobra innych
i wcale nie chcą przestać. Jak mówią – dobro zaraża. W poniedziałek, 5 grudnia, w Światowy Dzień Wolontariatu, przeprowadzili
kampanię uliczną „Wolontariat – jestem za!” i przekonywali przechodniów, że warto dołączyć się do nich.

Co skłania ludzi do pracy wolontariusza?
W badaniach najczęściej deklarują, że po prostu sprawia im to przyjemność, że ich to interesuje – mówią tak zarówno kobiety, jaki i mężczyźni, zarówno młodsi, jak i starsi. Kolejna ważna (choć wymieniana już rzadziej) motywacja to poczucie wzajemności i zatroskanie
o własną przyszłość: co trzeci badany podpisuje się pod zdaniem „jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie”. Co ciekawe, osoby będące
w związkach wskazują tę motywację częściej niż panny i kawalerowie.
Warto też podkreślić, że tylko 2 proc. wolontariuszy traktuje wolontariat jako odskocznię do kariery, licząc na to, że dostanie pracę lub zdobędzie doświadczenie zawodowe.

Motywacje wolontariuszy

43%

Sprawia mi to przyjemność/interesuję się tym

32%

uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie
ważne są dla mnie wartości,
które w ten sposób wcielam w życie
daje mi to możliwość bycia między ludźmi, nawiązania
kontaktów, pozwala pożytecznie wykorzystać czas
chcę zdobyć nowe umiejętności,
nauczyć się czegoś nowego
moi znajomi i bliścy też to robią
nie potrafię odmawiać
mam do spłacenia dług (kiedyś ktoś pomógł mnie)
liczę na to, że dostana pracę
lub zdobędę doświadczenie zawodowe

29%
23%
21%
18%
13%
4%
2%

Mniej optymistycznie…
Zgodnie z najnowszymi wynikami badania Stowarzyszenia Klon/Jawor,
w 2010 roku 12 proc. Polaków było zrzeszonych w różnego rodzaju stowarzyszeniach i grupach, 16 proc. poświęcało nieodpłatnie na ich rzecz swój
czas lub świadczyło pracę, a 54 proc. wspierało je materialnie. Dla porównania w Holandii, Danii i Szwecji w bezinteresowną pracę na rzecz innych angażuje się ponad połowa społeczeństwa. U podłoża tak niskiej aktywności Polaków leżą głęboko zakorzenione postawy, opinie i wyobrażenia na temat
innych osób oraz relacji społecznych. Niewielkie jest zaufanie wzajemne oraz
do instytucji publicznych, brak jest przekonania o sensowności i skuteczności wspólnego działania. Cały ten zestaw wskaźników określany jest mianem
kapitału społecznego, zaś jego deficyt w społeczeństwie polskim wskazywany
jest przez socjologów jako jeden z poważnych problemów i jedna z barier rozwoju społecznego oraz gospodarczego w naszym kraju (Czapiński J., „6.3. Kapitał społeczny”, w: Diagnoza Społeczna 2009, s. 270–280.)
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Zwykłe odwiedziny, ciepłe
słowo, modlitwa…
R O Z M OWA z KINGĄ
BULZAK, wolontariuszką
Stowarzyszenia Surscum
Corda, studentką II roku
pedagogiki resocjalizacyjnej
w Akademii Ignatianum
w Krakowie
– Czym kieruje się młoda osoba, podejmując decyzję, że chce zostać
wolontariuszem?
– Każdy ma pewnie inną motywację. W moim przypadku chęć
bycia wolontariuszem wynikała z jakiejś wewnętrznej potrzeby. Im bardziej dorastałam, tym
więcej widziałam wokół siebie zła.
Mówiąc zła, mam na myśli choroby, biedę. Czasem użalamy się
nad sobą, jak nam źle, tymczasem
są osoby wokół nas, którym jest
znacznie gorzej. Miałam w swoim życiu okres, kiedy chorowałam. Wsparcie znajomych, przyjaciół – nic nadzwyczajnego: zwykłe
odwiedziny, ciepłe słowo i modlitwa – bardzo mi pomogły. To nic
nie kosztuje, a można sprawić komuś wiele radości. I na tym przede
wszystkim opiera się wolontariat.
Będąc w liceum, chciałam pożytecznie i mądrze zagospodarować
wolny czas i to była kolejna motywacja, by zostać wolontariuszem.
– Trafiłaś do Stowarzyszenia Sursum
Corda, wiedząc już, czym chcesz się
zajmować jako wolontariusz?
– Od początku zainteresowała mnie działalność Stowarzyszenia na terenie Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. Moi
opiekunowie, a także ja sama musieliśmy mieć jednak pewność, że
jestem na tyle silna psychicznie,
by być wolontariuszką w takiej
placówce. Przez cztery lata mojego wolontariatu zajmowałam się
różnymi rzeczami. Odwiedzałam

Rozwój i doświadczenie
Wolontariusze Sursum Corda intensywnie się szkolą, angażują się w pracę na rzecz zaprzyjaźnionych instytucji, pracują
indywidualnie i w grupach, realizują własne projekty i pomysły, wyjeżdżają na obozy i prowadzą akcje dobroczynne – poprzez
działanie rozwijając swoje umiejętności i kompetencje.

dzieci niepełnosprawne na świetlicy. Uczyłam się z nimi, pomagałam karmić, towarzyszyłam w zabawach. To był test. Przeszłam go
chyba pomyślnie. Po takim doświadczeniu wiedziałam, że wolontariat jest dla mnie. Od tamtej pory jeździłam już do ośrodka
w Mszanie Dolnej. Nadal tam jeżdżę, by spotkać się z wychowankami, rozmawiać z nimi, organizować czas i przekonywać, że
świat wcale nie musi mieć czarnych barw.
– I skutecznie ich przekonujesz?
– Przekonuję sama siebie, że
praca wolontariusza ma sens.

Szczególnie, kiedy po tygodniach
czy miesiącach współpracy , chłopcy, którzy wyszli z ośrodka, kontaktują się ze mną czy odwiedzają Stowarzyszenie i chwalą się, że
mają pracę, znaleźli „drugą połówkę” i powoli zaczynają układać sobie życie.
– A jak wolontariat wpłynął na Twoje życie?
– Chodziłam do liceum plastycznego. Zanim podjęłam się pracy
jako wolontariusz, myślałam, że
pójdę na studia artystyczne. Dziś jestem studentką pedagogiki resocjalizacyjnej. Wolontariat to była fala,
której dałam się ponieść.
Rozmawiała KG

Liczby mówią za siebie
Stowarzyszenie Sursum Corda od początku 2011 r. współpracowało z 962 wolontariuszami, którzy przepracowali w tym
czasie 35869 osobogodzin, byli
delegowani do 113 współpracujących instytucji pomocowych,
a swoim oddziaływaniem objęli 4247 osób.
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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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Wszystko, co najważniejsze, znajdziesz na: www.sacz.in

Nadchodzą rewolucyjne zmiany
GOSPODARKA. Rozmowa
z RYSZARDEM FRYCEM,
prezesem Fritz Group, która
na terenie MMC Brainville
wdraża w życie „Centrum
Badań nad Wirtualnym
Pieniądzem”

przychodzili. Teraz, w dobie nowych
technologii, trzeba szukać innych
rozwiązań. Tradycyjne podejście do
klienta jest zastępowane przez wirtualną obsługę i nowoczesne sposoby
komunikacji. Wczoraj (30 listopada)
wystartowaliśmy więc z Platformą Wymiany Walut Fritz Exchange
i pierwszych transakcji dokonaliśmy
z klientami w… Chicago i Toronto.
Wątpliwe, żeby pojawili się w okienku
w Nowym Sączu. Tworzymy „Centrum Badań nad Wirtualnym Pieniądzem”. Wymiana walut to dopiero
początek, chcemy, by za pośrednictwem Platformy można było załatwić kwestie ubezpieczenia, leasingu z bankiem czy przelewów itp. Bez
konieczności wychodzenia z domu,
bo w tym momencie czas to pieniądz.
– Ale będziemy chcieli wyjść z domu,
choćby zażyć trochę świeżego powietrza
i skorzystać z usług turystycznych naszego regionu. Trwa spór, czy Nowy Sącz
powinien postawić na turystykę, a nowe
technologie mają być tylko do niej dodatkiem, czy odwrotnie – turystyka ma
być dodatkiem do nowych technologii?
Jak Pan go rozstrzyga?
– Turystyka bez wysokich technologii nie może funkcjonować w XXI

– Pogoda sprzyja budowie Miasteczka
Multimedialnego, Panu z uwagi na prowadzony stok narciarski Ryterski Raj
niekoniecznie…
– Nie martwię się tym. Zima niebawem przyjdzie i na święta będzie
można szusować.
– Przyjmuje Pan pogodę, bo Miasteczko stało się również Pana udziałem. Co
skłoniło do podjęcia współpracy z MMC
Brainville?
– MCC Brainville to obiekt stworzony z myślą o nowych technologiach, o innowacyjnym podejściu do
biznesu. Nam przyświeca ta sama
idea. Jestem pewien, że branża usług
finansowych w ciągu dekady w dużym stopniu ulegnie informatyzacji.
W 1989 r., kiedy zaczynałem prowadzenie wymiany walut, wystarczyło otworzyć okienko w Nowym Sączu i dać dobre ceny. Klienci sami

R

E

K

L

A

M

wieku. Nadchodzą rewolucyjne
zmiany i ci, którzy nie zauważą, że
biznesy należy prowadzić w oparciu
o nowe rozwiązania informatyczne,
nie sprostają konkurencji. Brainville daje dostęp do nowinek technicznych, ale również możliwość działania w grupie, nawet współpracy
z podobnymi branżami, choć działającymi w innych sektorach. Dzięki temu będziemy mogli realizować
duże projekty, startować w wielkich
przetargach i to pewnie na całym
świecie. Dziś nie trzeba być w Warszawie, Londynie czy Paryżu, by
kooperować z tamtejszymi firmami. Trzeba dostrzec, że grupa daje
siłę. Niedawno powołaliśmy do życia Małopolski Klaster Turystyczny.
Już przystąpiło do niego siedem stacji narciarskich. Naszym celem jest
w pierwszej kolejności opracowanie
skipassa, tak by turysta np. ze stolicy
mógł korzystać z wszystkich stoków,
mając tylko jeden karnet. Do klastra
chcemy zaprosić także hotele, karczmy, aqua parki. Póki co ujednolicamy
system informatyczny, by od ferii turyści mieli możliwość jazdy na jednym skipassie.
Rozmawiała KG

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 ekranie

Pizzeria po rewolucjach Magdy Gessler
– To była najbardziej hardcorowa rewolucja, jaką zrobiłam w moim życiu
– powiedziała Magda Gessler, witając gości na kolacji w pizzerii na osiedlu Wojska Polskiego, która po czterodniowej wizycie ekipy TVN zmieniła
się nie do poznania. Laboratorium
Pizza ma teraz przyciągać klientów
nowoczesnym wystrojem i dwoma
nowymi pozycjami w menu.
Laboratorium Pizza to nowa nazwa osiedlowej pizzerii znanej do
tej pory jako Campo di Fiori, w której przez cztery dni Magda Gessler i ekipa TVN nagrywała program „Kuchenne Rewolucje”. Nowy
jest także wystrój – nie ma już kanap i foteli, ogromnych chłodziarek i starych, zakurzonych żaluzji. Są za to proste, sosnowe stoły
i krzesła. Lekkie papierowe lampy
i biało–czerwone ściany upstrzone
tu i ówdzie napisami „love” i „eat”.
– Wszystko jest odgruzowane,
żeby nie powiedzieć, że zrewolucjonizowane. I podłoga jest czysta.
Nie znajdziecie na niej ani jednego paproszka, ani jednej muszki. Wszystko jest czyste tak, jak
powinno być – zapewniała Magda Gessler gości, którzy przyszli
na pierwszą kolację do Laboratorium Pizza.
Zmęczona czterodobową harówką obsługa najpierw podała zupę
cebulową z białym winem, karmelem, grzankami i serem. Całość ugotowana na wywarze z 20
kg mięsa drobiowego i wołowego.
– Tutaj jest tak mała kuchenka, że ta zupa – tak, jak to bywało
R

E

K

L

A

M

Na marginesie
Ekipę „Kuchennych Rewolucji”
spotkała w Nowym Sączu niemiła przygoda. Z samochodu TVN
skradziono 12 kart pamięci XD
Cam Sony z nagraniami programu.
Na szczęście złodziej oddał karty. – Zostały podrzucone w pewne
miejsce – informuje st. sierż. Paweł
Grygiel z Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu. – Policjanci udali
się do wskazanego rejonu, gdzie po
krótkim czasie znaleźli torbę z kartami pamięci, które odpowiadały
opisowi tych utraconych. Sprawcy
kradzieży jeszcze nie ustalono.

A

Poleć ten adres

znajomym:

www.sacz.in

dawniej u babci – robiła się dziesięć godzin. W końcu wsadziliśmy
ją do pieca – mówiła gwiazda programu TVN.
Drugą potrawą była łącka pizza przygotowana przez właściciela
lokalu pod czujnym okiem Magdy
Gessler – z sosem pomidorowo–
śliwkowym, śliwkami węgierkami, boczkiem, kabanosem i rukolą.
– Śliwki kalifornijskie są wszędzie, ale te polskie, z Łącka, są najlepsze – tłumaczyła Magda Gessler.
Goście spałaszowali oba dania,
zachwalając je do wszędobylskiej
kamery. Jednak, jak się okazuje, to
jedyne nowe pozycje, które mają się
pojawić w menu Laboratorium Pizza po wizycie ekipy „Kuchennych
Rewolucji”.
– Magda nie miała czasu, żeby
przyjrzeć się bliżej naszemu menu.
Nawet nie zaglądnęła do naszych
lodówek. Większość czasu poświęciła na zmiany w wystroju.
I generalnie, to u nas to były bardziej remontowe rewolucje niż
kuchenne rewolucje – mówił Michał Luty, kucharz w Laboratorium Pizza, którego w pierwszy
dzień Magda Gessler wzięła za właściciela lokalu i skierowała do niego swoje dość niewybredne uwagi. – Wyrzuciliśmy wszystko, co
było w środku. Nawet zawartość
zamrażarek – dodał.
Koszt nowych mebli i materiałów koniecznych do odnowienia
ścian wewnątrz i zewnątrz pizzerii pokrył producent programu.
Piotr Ślemp, właściciel pizzerii,
musiał natomiast borykać się z innymi, drobnymi wydatkami. Największym problemem okazały się…
sztućce. Lokal nie posiada pełnego kompletu łyżek, noży i widelców, a koszt ich zakupu był zbyt
wysoki. Z pomocą przyszli jednak przyjaciele, którzy pożyczyli
sztućce i inne brakujące elementy nakrycia.
Przez cały wieczór, mimo mrozu, pod Laboratorium Pizza stał
tłum dorosłych i młodzieży z aparatami fotograficznymi i notesami.
Czekali na Magdę Gessler chcąc zrobić sobie z nią zdjęcia i dostać autografy. Ale znana restauratorka
wyszła na zewnątrz tylko na chwilę, żeby nagrać komentarz na finał
programu i zaraz po tym wsiadła do
samochodu. Zanim odjechała, wokół pojazdu zgromadził się jednak
tłum. Podpisała więc kilka pamiętników, zapozowała do kilku zdjęć
i odjechała, zabierając ze sobą słoik
suszonych śliwek z Łącka. Do Laboratorium Pizza wróci jeszcze za
kilka tygodni, żeby sprawdzić, czy
właściciel i obsługa stosują się do jej
uwag i zaleceń.
– Teraz pewnie będziemy tutaj
mieć spory ruch i bardzo dużo pracy. Pewnie będziemy musieli prowadzić rezerwację stolików – cieszy się Michał Luty.
(TASS)
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Polityka

Rozwiązać PiS na Sądecczyźnie!
R O Z M OWA z WITOLDEM
KOZŁOWSKIM, założycielem
powiatowych struktur
Prawa i Sprawiedliwości.
– Co Pan pomyślał, kiedy dwa miesiące
temu PiS trzeszczał w szwach, część polityków rozstawała się z partią, a potem
na ulicach Nowego Sącza namawiali, by
popierać Solidarną Polskę?
– Mam to szczęście w życiu, że do
pewnych rzeczy odnoszę się z dystansem. Od kilku lat nie mogę łączyć
funkcji urzędowej z członkostwem
w partii politycznej. Po drugie byłem
w życiu w tak różnych sytuacjach, iż
posiadam w sobie wiele pokory. Doświadczenie podpowiada mi, że sądy
należy wygłaszać po namyśle.
– Nie wierzę, że to pokora była u Pana na
pierwszym miejscu. Przecież z PiS–u byli
usuwani ludzie, którzy kiedyś Pana z tej
partii… – powiedzmy, wykolegowali.
– Dobre określenie! Myślałem, że
Pan powie, iż mnie wyrzucono.
– Nie przyzna się Pan do tak ludzkiego uczucia jak poczucie satysfakcji, kiedy wyrzucano tych, którzy Panu członkostwo w partii utrudniali?
– Pyta Pan, czy miałem złośliwe
poczucie triumfu i czy powtarzałem sobie: „A widzicie, jednak wyszło na moje!”. Ok, może się takie
wątki przewijały w moim myśleniu,
ale to nie były wątki główne. Patrzyłem na te wydarzenia, analizowałem
i oceniałem je po kątem konsekwencji politycznych. Przecież to może
być kolejny krok do rozpadania się
prawicy i nie jest do dobre dla sceny
politycznej.
– Gdyby trzy lata temu nie weszła w życie
ustawa zakazująca urzędnikowi na Pańskim stanowisku uczestnictwa w partii
politycznej, to byłby Pan dzisiaj w PiS–ie?
– Tego nie wiem. Na pewno nie
miałem w planie wychodzenia z partii. Prowadziłem nierówną grę z posłem Mularczykiem – adwersarz miał
więcej argumentów prawno–statutowych niż ja.
– A dlaczego nie dogadywał się Pan z liderem lokalnych struktur partii?

OGŁOSZENIA DROBNE
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

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!

– Kiedy przyszedłem do PiS–u
otrzymałem od pana Zbigniewa Ziobry polecenie budowania powiatowych struktur partii. Pracowałem
ciężko, ale udało się stworzyć najliczniejsze struktury w województwie. Potem na podstawie statutu pan
prezes powoływał pełnomocników,
którzy mieli w terenie pełnię władzy
i wszelkie kompetencje.
– I tu się zrobił kłopot?
– Duży kłopot. Wywalczyłem sobie
pewną niezależność, wchodziliśmy
w okres wyborów samorządowych,
aż tu nagle wszystko, co wypracowała ta grupa, zostało wrzucone do
kosza. Trudno, by z tego nie powstał
konflikt.
– Ma Pan na myśli przegrane wybory
i stracone szanse?
– Myślę o sytuacji jeszcze sprzed
wyborów. Obroniłem wówczas swoją pierwszą pozycję na liście do sejmiku i nie udało się mnie usunąć z tej
pozycji.
– A były takie zamiary?
– Oczywiście! Najgorsze jednak
było rozwalenie list wyborczych.
– Kto to wszystko robił, jakaś niewidzialna ręka?
– Pan Mularczyk, który jako pełnomocnik miał wszystkie narzędzia
w rękach. Potem okazało się, że dzięki tym zabiegom nie wygraliśmy nic.
– Coś się tu nie zgadza, bo to właśnie posłowie Mularczyk i Ziobro mówią dzisiaj,
że nie godzą się na partię, która przegrała
sześć wyborów z rzędu.
– Świetnie! To niech sobie poseł
Mularczyk przypomni, które on wybory wygrał, albo raczej jaki był polityczny efekt tych zwycięstw? Wygrać
wybory to jedno i to się na szczeblu lokalnym i wojewódzkim udawało. Cóż z tego, skoro przez swoją
działalność gubiło się zdolność koalicyjną. I w powiecie, i w województwie wszyscy potrafili się porozumieć
przeciw klubowi PiS–u.
– Chyba Pan trochę przesadza. Po poprzednich wyborach PiS był w koalicji
rządzącej Małopolską.
– Ale tylko przez trzy miesiące. Wówczas to Andrzej Romanek
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– który po raz pierwszy znalazł się
w samorządzie – uznał, że to najlepszy moment, by zostać już marszałkiem województwa. Ostrzegałem, że
przez takie ruchy wypadniemy z gry
i będziemy w opozycji. I tak się stało.
– Jaką ma Pan diagnozę tych niekończących się porażek PiS w terenie, gdzie
zgarnia regularnie przytłaczającą większość głosów?
– Brak zdolności koalicyjnej. Cóż
z tego, że się wygrywa wybory, skoro dwa razy nie przejmuje się władzy
w województwie i powiecie. Panowie z Solidarnej Polski mają zdolność
do konfliktowania się, natomiast nie
zauważyłem u nich talentu do pracy

organicznej. Dlatego mogę im tylko
współczuć tego zderzenia, jakie ich
czeka z twardą rzeczywistością tworzenia struktur partii. W nowej sytuacji chyba nie będzie już okazji do
wojskowego wydawania rozkazów.
W takich klimatach nic się sensownego nie zbuduje.
– Nie wróży Pan powodzenia Solidarnej Polsce?
– Z tego, co widać, zainteresowanie nie jest zbyt duże. To pokazał
choćby sądecki wypad pana Ziobry.
Dobrze to było widać w telewizji na
ujęciu z sądeckiego ratusza. W wianuszku 20 osób otaczających pana
Ziobrę większość trzymała kamery
i mikrofony, czyli byli tam służbowo.
Na spotkaniu z prezesem Kaczyńskim
nie było wolnych miejsc. Na razie jedna osoba zdecydowała się opuścić PiS
i przejść do Solidarnej Polski. To niewiele. Przecież nikt nie będzie tu głosował tylko na pana Mularczyka.
– Nie zna Pan wyborczego wyniku Arkadiusza Mularczyka? Zdobył ponad 45 tysięcy głosów.
– Ale bez szyldu PiS ten wynik jest
dla niego nie do powtórzenia.
– Naturalnym nowym liderem PiS na Sądecczyźnie jest Stanisław Kogut?
– Senator Kogut znany jest z tego,
że nie boi się ciężkiej pracy i jest wybierany z bardzo wysokimi wynikami – procentowo najlepszy w Polsce!
Będzie pełnił funkcję pełnomocnika
do czasu wyborów w partii. Moim
zdaniem jednak obecne struktury
PiS w okręgu powinny zostać rozwiązane. Trzeba te struktury zbudować od nowa.
– Dlaczego?
– Bo jeśli ktoś przez cztery lata
myślał wyłącznie o tym, by zbudować
struktury posłuszne sobie, to czyje te
struktury są? Chyba nie PiS–u?
– Arkadiusza Mularczyka?
– Tak to wygląda.
– Chyba Pan przesadza. Przecież ludzie
kojarzeni z panem Mularczykiem, np. Artur Czernecki nie wybierają się do Solidarnej Polski.
– Wszystko jeszcze przed nim.
Mogą się wydarzyć różne sytuacje.

Migracje pomiędzy partiami są rzeczą normalną.
– Niektórzy nazywają takie zmiany
„zdradą”.
– Za mocne słowo.
– Teraz to za mocne słowo, a Pański pomysł „rozwiązania struktur PiS” to za delikatne określenie. Nie chciał Pan, aby
powiedzieć, że trzeba wywalić na zbity
pysk ludzi Mularczyka?
– To są pana redaktora słowa…
– Jest Pan człowiekiem rozrzutnym. Zamiast zanieść swoją rezygnację z członkostwa w partii do biura na sądeckim
rynku wydał Pan pieniądze na list polecony adresowany bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. To zresztą wbrew
statutowi partii.
– Moje nazwisko wielokrotnie padało na Komitecie Politycznym PiS. Arkadiusz Mularczyk
bardzo dbał o to, by jak najwięcej osób miało o mnie jak najgorsze zdanie. Dlatego uznałem, że
osobiście poinformuję szefa partii, iż schodzi mu z głowy kłopot
pt. Witold Kozłowski, ponieważ nie
mogę już należeć do żadnej partii
politycznej.
– Gdyby Panu i Andrzejowi Szkaradkowi ponownie zaproponowano start do
sejmiku, ubiegałby się Pan o pierwsze
miejsce?
– Mam w głowie dobrze poukładane i na pewno nie odważyłbym się
zaproponować Andrzejowi Szkaradkowi tego, co zaproponował pan Mularczyk, czyli jakiegoś 6–7. miejsca.
Andrzej Szkaradek w każdej konfiguracji i na każdej liście zasługuje na
pierwsze miejsce. Inne propozycje są
haniebne.
– Obrażały go propozycje 6–7. miejsca?
– Nie wiem, jak Andrzej się z tym
czuł, ale takie traktowanie musiało
zaboleć. Ja bym mu na pewno ustąpił miejsca.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

*Witold Kozłowski – założyciel struktur PiS w powiecie nowosądeckim,
były przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, obecnie
sekretarz powiatu nowosądeckiego.

A

Ekspresowa

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

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

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
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www.sacz.in – zamów reklamę na portalu: 18 544 64 40, 18 544 64 41

Nikt mnie nie zatrzymywał
R O Z M OWA z HALINĄ
MATRAS, emerytowaną
dyrektorką Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Limanowe.
– Minął miesiąc od Pani przejścia na
emeryturę, emocje trochę opadły…
– Chyba jednak trudno mówić,
że opadły.
– No tak, pracowała Pani w bibliotece przez 41 lat, w tym 29 na stanowisku
dyrektora i, jak Pani nieraz przyznawała,
ta praca była Pani pasją.
– Tego nie da się ukryć, ja nie
chodziłam do pracy, ja pracą żyłam.
Starałam się wszystkimi zmysłami
dotykać tych wszystkich problemów, którym było na imię biblioteka – w szerokim rozumieniu tego
pojęcia. Mam na myśli choćby unowocześnienie obiektu, pracę merytoryczną, zapewnienie bibliotece odpowiedniego księgozbioru, bo
oferta wydawnicza jest bardzo bogata, sztuką więc jest przy niezbyt dużych funduszach kupować to, co lokalnej społeczności naprawdę służy,
wsłuchując się w potrzeby czytelników. Mamy najlepsze czytelnictwo
w województwie małopolskim, a to
świadczy chyba o tym, że odbiorcy
znajdowali u nas potrzebne pozycje.
Przepraszam, ciągle używam jeszcze
czasu teraźniejszego…
– Biblioteka to także galeria sztuki, którą Pani stworzyła, czyli miejsce, gdzie
artyści profesjonalni i amatorzy mogli
się co miesiąc spotkać, podyskutować.
To również kontakty międzynarodowe,
w tym na szeroką skalę ze Słowacją i nie
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tylko. Długo mogłybyśmy wymieniać
dokonania z lat Pani dyrektorowania.
– Te wszystkie działania to była
moja powinność, choć robiłam to
z sercem. Byłam szczęśliwa, gdy widziałam grupy dzieci i młodzieży biorące udział w konkursach, młodych
ludzi przychodzących na spotkania autorskie, czy choćby pary wchodzące do
galerii w czasie trwania wystaw i kontemplujące prace artystów. Cieszyłam
się, że ludzie przychodzą do biblioteki.
To było dla mnie nagrodą. Dzięki temu
widziałam sens swojej pracy.
– Do tego pracowała Pani w zespole,
który nazywa Pani drugą rodziną.
– Z radością i z wielką przyjemnością przebywałam wśród pracowników, którzy byli mi bardzo bliscy.
Przez 29 lat właściwie na nikim się
nie zawiodłam. Spotkałam się z lojalnością, chęcią podążania za mną
mimo podnoszenia poprzeczki, chęcią zdobywania kwalifikacji, współpracy. Każdy starał się każdemu pomóc. Byli ze mną, tak z serca, także
w moich sprawach osobistych.
– Komentarze pod informacją o Pani
odejściu sprowadzały się do jednego – trudno sobie wyobrazić bibliotekę bez Pani. Okazuje się, że są ludzie
niezastąpieni…
– Chciałam odejść cichutko, ale
okazało się, że się to nie udało. Sama
nie sądziłam, że byłam postrzegana
jako osoba ważna dla tego miasta i lokalnej społeczności. To jest największa satysfakcja. Swoich predyspozycji najwyraźniej nie zmarnowałam,
z tego się ogromnie cieszę i wszystkim, którzy mi w tym pomogli, bardzo dziękuję.

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

– Wiele osób przyjęło Pani przejście na
emeryturę z niedowierzeniem i z poczuciem, że kończy się jakaś epoka. Stała się
Pani symbolem limanowskiej biblioteki.
– Przyznaję, że sprawa odejścia
to temat, o którym trudno mi mówić. Mogłam być jeszcze w bibliotece jakiś czas, bo wiek w tym nie przeszkadzał, ale… Przyznaję, do tej pory
wystrzegałam się tych stwierdzeń
i o tym nie mówiłam, ale po prostu
nie znalazłam porozumienia z władzami miasta. Wypowiedzenie napisałam sama, po kilku rozmowach
z burmistrzem, kiedy okazało się,
że mamy zupełnie inne wizje upowszechniania czytelnictwa, że pan
burmistrz zupełnie inaczej widzi pracę mojej placówki niż ja. Jestem chyba zbyt ambitna, żeby na to przystać,
dlatego nawet nie zdecydowałam się
na zostanie do końca roku.
– Odkrywa Pani karty, o których nikt nie
wie. Na czym polegała ta różnica w wizji
działania biblioteki?
– Na przykład pan burmistrz miał
pomysł łączenia naszej biblioteki

z biblioteką pedagogiczną, choć na
to, pomijając aspekty prawne, nie
ma warunków fizycznych, bo budynek przy MBB nie ma żadnych
możliwości lokalowych do przejęcia jakichkolwiek zbiorów. Pojawiła się kwestia nadmiaru zatrudnienia, choć moim zdaniem problemem
jest właśnie za mała liczba etatów,
nie ma choćby osoby, która mogłaby opracować zbiory w dziale regionalnym. Wreszcie najistotniejszym powodem było to, że od kilku
lat próbowałam się przebić z koncepcją budowy nowej biblioteki,
zachęcona tym, że prawie wszystkie miasta powiatowe poszły w tym
kierunku. Oczywiście rozumiem, że
w obliczu kryzysu nie jest to łatwe.
Chciałam jednak przygotowania dokumentacji, by w sytuacji, gdy pojawi się jakakolwiek możliwość ubiegania się o środki unijne, móc z nich
skorzystać. Poprzednia rada miasta
wespół z radą powiatu takie przedsięwzięcie podjęła, podpisano porozumienie, rady podjęły uchwały

Wiesiu :)
Z okazji imienin Ăyczenia
wszystkiego najlepszego,
szcz¸äcia wyänionego,
zdrowia, radoäci
i ogromu miÏoäci!
äle Solenizant

i przeznaczyły na ten cel po 80 tys.
zł. Starosta wskazał lokalizację biblioteki obok starostwa, w kierunku
parku miejskiego. Jednak pierwszą
decyzją burmistrza było… skreślenie
pieniędzy na projekt. Nawet dowiedziałam się, że projekt budowy nowej biblioteki nikogo nie interesuje.
Szkoda, bo chciałam obiektu nowoczesnego, przyjaznego, dostępnego
dla niepełnosprawnych, z multimediami, gdzie każdy znalazłby dla
siebie miejsce na naukę, rozrywkę
i zwyczajne spędzenie czasu, z salą
konferencyjną, której w Limanowej
brakuje, z letnią czytelnią z częściowo zaanektowanego parku. Jednak
ze swoimi poglądami nie znalazłam
zrozumienia, więc wolałam odejść.
Ale też nikt mnie nie zatrzymywał
i nikt nie proponował pozostania
choćby do końca roku.
– Teraz odetnie się Pani od biblioteki?
– Bibliotece życzę jak najlepiej.
Odcięłam się i odcinam, nie dlatego
że mam jakikolwiek żal, ale dlatego, że to jest moja terapia. Nie będę
uczestniczyć w propozycjach biblioteki, bo po prostu jest mi ciężko tam
wracać.
– To nie koniec zaskakujących wiadomości. Siedzi już Pani na walizkach…
– Ze względów osobistych zmuszona jestem zmienić miejsce zamieszkania. Robię to, przeżywając
ogromnie tę decyzję, bo z tym miastem i ludźmi byłam bardzo zżyta.
Wybór padł na Kraków, tam mieszka
moja rodzina. Jest to dla mnie miejsce magiczne, podobnie jak kiedyś
była nim dla mnie Limanowa. Mam
nadzieję, że znajdę tam dla siebie
coś, w czym będę się mogła kulturze
przysłużyć. To jest mój cel. A zwykle
w moim życiu, gdy sobie stawiałam
jakieś cele, to je osiągałam.
– Co dalej? Działalność literacka?
– Nie wykluczam takiej możliwości. Spotkałam wielu ciekawych
ludzi, sama moja droga życiowa też
mogłaby być jakimś zaczątkiem ciekawej opowieści. Zobaczymy. Ciągle też pasjonuję się sztukami plastycznymi. W Krakowie pojawiły
się propozycje współpracy w tym
zakresie. Zawsze interesowały mnie
podróże. Jeśli zdrowie i finanse pozwolą, to chciałabym, po ostatniej podróży do Indii, poznać bliżej Orient. No i wreszcie będę miała
czas na czytanie książek, bo w bibliotece z książek się nie czyta,
z książkami się pracuje.
Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA

Czytaj nas
też na portalu:

www.sacz.in
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Opinie
Z teatrem wieczne
obcowanie!

Uderz w stół…, czyli
jak pan Bury dobrał
mi się do skóry

do twórczej aktywności. Zwykle
towarzyszy temu reakcja dwoista: trochę oporu przed niełatwym wyzwaniem, ale i trochę
ciekawość. Z upływem czasu ciekawość bierze górę. W ramach
zaliczenia przedmiotu muszą
więc pisać bajki, robić scenografię, zmagać się z językiem i jego
regułami poprawnościowymi.
A wszystko po to, żeby
w skromnych, acz sympatycznych, warunkach Instytutu Pedagogicznego zaprezentować
swoje dziełka przedszkolakom
bądź uczniom klas I – III. Wiadomo, że taka publiczność to najsurowsi recenzenci, więc walka o rząd dusz na widowni toczy
się na całego. Moja rola w tym
przedsięwzięciu nie jest szczególnie fatygująca, bo tak naprawdę gros energii twórczej
i organizacyjnej spada na samych
studentów. Wiadomo skądinąd,
że nic tak nie uczy jak praktyka. Jeśli ktoś choć raz znalazł się
na deskach teatru i musiał podołać tremie, pamięci, jeśli ktoś
znalazł się w oślepiającym blasku jupiterów, uszanuje wysiłek
aktora, choćby spektakl nie do
końca na to zasługiwał. To lepszy uniwersytet niż cokolwiek.
Brać studencka spisywała się do
tej pory wyśmienicie, co świadczy o tym, że potencja artystyczna w niej jest, tylko okazji nie
za wiele, żeby ją uwolnić. Nagle
okazywało się, że ma i pomysły,
i świeżą wyobraźnię. To wszystko, o czym mówię powinno być
obligacją dla nas wszystkich, dla
wykładowców i opiekunów. Myślę, że tego rodzaju aktywność
artystyczna to przy okazji niezła wizytówka uczelni. Pewnie bym problemu nie roztrząsał
z takim zaangażowaniem, gdyby
nie fakt, że już za niespełna dwa
miesiące kolejna edycja przeglądu teatrzyków studenckich. Czekam z niecierpliwością. Każdy
sposób aktywizowania młodzieży na niwie artystycznej jest bezcenny. Bo pozostawia ślad. Jeśli mamy powierzać wychowanie
naszych dzieci generacji stroniącej od kultury, to lepiej, żeby nie
zdarzyło się tak jak w anegdocie z młodym człowiekiem, który
kiedyś zagadnął Adama Hanuszkiewicza: Mistrzu, jaką sztukę
pan przygotowuje? Hanuszkiewicz: Hamleta! Student: Ale co
Hamleta?

słyszą, a dokładniej to, co podpowiada im tzw. autorytet. To zresztą klasyka gatunku i przykład wyrafinowanego języka salonowego lwa, który
nie ma w zwyczaju mówić do chama i tępaka: „pozwolę się z panem nie
zgodzić”. Wiadomo, że jako zaściankowy wieśniak niewiele z tego świata ogarniam, więc primo: należy do
mnie mówić z góry i dużymi literami;
secundo, aby głupio nie błądzić, powinienem słuchać autorytetów w pozie lichej i durnowatej, aby, jak zalecał Piotr Wielki, swym pojmowaniem
spraw nie peszyć pouczającego. Krótko mówiąc albo mam gęgać, albo się
najnormalniej zamknąć.
Posiadanie innego niż autorytet, a w ślad za nim pan Bury, zdania,
w wolnym kraju nie wchodzi w rachubę, świadcząc co najwyżej o wyjątkowej bezczelności i tupecie motłochu.
No chyba, że się dowala moherom, bo
wiadomo, że im wolno o każdej porze
dnia i nocy. Kto zaś myśli inaczej niż
autorytet, a za nim pan Bury rzecz jasna, godzien jest tylko kpin, rechotu,
obelg i wyzwisk lub w najgorszym razie przypalania petami. Także wówczas,
gdy sprzeciwia się, by w publicznym
dyskursie używać tak elokwentnych
wersów jak: dewianci, bydło, psychole,
nekrofile (to także z repertuaru zacnego profesora). Kiedy jednak sączą się
one z ust autorytetu, pan Bury frapuje się ich głębią, odkrywa nowe pokłady i horyzonty lub tarza się ze śmiechu.
Wystarczy jednak, gdy nieokrzesany
ciemniak, nieuk i troglodyta powie salonowcowi niewinne „stop”, a staje się
zionącym nienawiścią kato–oszołomem
(na którym należy postawić krzyżyk,
najlepiej z puszek po piwie Lech), mającym czelność krytykować bohatera.
I nieważne, że tysiące jemu podobnych,
a pewnie i większych bohaterów, jak as
polskiego lotnictwa generał Skalski, zachowało inną ocenę niektórych wydarzeń. Ich także zaszufladkowano jako
gorszy rodzaj Polaków. Takie tam dyplomatołki i pospolita tłuszcza, z którą nie warto rozmawiać, a co najwyżej
mentorsko i po jaśniepańsku ich złajać.
Oczywiście jako „genetyczny Polak”
nie mam prawa być patriotą, a jedynie
pseudopatriotą. Wedle wyroków apostołów pana Burego z pewnej Gazety,
PATRIOTYZM nie ma żadnego uzasadnienia moralnego i w myśl lewacko–salonowych haseł oraz malowanek rymuje się tylko ze słowem IDIOTYZM (tak
jak biało–czerwona kojarzy się im wyłącznie z odcieniami faszyzmu). W tym
sensie może faktycznie jestem pseudopatriotą i faszystą. Tylko kim w takim
razie jest pan Bury?

K

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

iedyś, w latach 40. i 50.
zeszłego wieku (czasów
tych nie pamiętam, bo
jestem młody!) w ramach powszechnej społecznej edukacji,
do miast i małych miasteczek, do
wsi i przysiółków zjeżdżali gremialnie artyści sceniczni, żeby
nieść narodowi oświaty kaganiec. Przywozili ze sobą sztuki
różne: i te ambitne z Szekspirem
w tle, i zwyczajne „produkcyjniaki” o kolektywizacji, mechanizacji i przodownikach pracy.
Wielka to była akcja. Pomijając cały polityczny entourage,
był w tym jakiś sens. Brali w niej
udział najwięksi ówcześni artyści: od Juliusza Osterwy po Józefa
Węgrzyna i Leona Schillera. Nawracali prosty ludek w remizach,
domach kultury, w świetlicach,
a nawet w halach produkcyjnych.
A po spektaklach rozmawiali
z publicznością. I co ważne: tego
niewyrobionego przecież widza
traktowali poważnie. Żadnej taryfy ulgowej. Zdarzyło się, że
kiedyś po jakimś przedstawieniu
widz – malkontent wyraził dezaprobatę. Leon Schiller natychmiast postawił go do pionu: Drogi panie, w teatrze nie wystarczy
powiedzieć, że się nie podoba.
Tu trzeba uzasadnić! Dzisiaj taki
numer by nie przeszedł, nie ma
świętości, a ocenie czegokolwiek
towarzyszy ignorancja i nonszalancja. Młody człowiek (w tym
student!) bez zażenowania deklaruje niechęć do teatru, bo to
nudne i nic się nie dzieje. Żadnych sensownych argumentów,
po prostu „nie” i już. Na ten stan
rzeczy można się obrazić albo
próbować zmienić. Mając, jako
belfer, pewne „środki przymusu bezpośredniego”, prowadząc
zajęcia z „emisji głosu” i z „kultury żywego słowa”, od nastu lat
próbuję zbliżyć młodych ludzi do
sztuki scenicznej, zmuszając ich

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

W

felietonie sprzed
dwóch tygodni napisałem m.in., iż
dwie dekady temu nikt nie odważyłby się głośno
zilustrować wojennej gehenny Polaków konkluzją, że podczas okupacji
„bardziej bał się rodaków aniżeli żołnierzy w mundurach SS”. Aby nie zostać posądzonym o jakieś skrzywienie polityczne, tudzież wyrastającą
z niego stronniczość czy uprzedzenie,
celowo pominąłem nazwisko autora. Zwróciłem jedynie uwagę, iż formułowane ad hoc i na wyrost słowa,
niepotrzebnie wynaturzają i zakłamują obraz Polaków, utrwalając przy
tym fatalny stereotyp jako współwinnych wojennych nieszczęść (co kiedyś
może odbić się nam czkawką). Tyle.
Upłynął tydzień i ze słowami oburzenia nie wytrzymał pan Bury, zarzucając mi, że „jako genetyczny Polak zrugałem niejakiego Bartoszewskiego za
brak patriotyzmu” i że „możliwość
wypowiadania tych swoich pseudopatriotycznych bredni zawdzięczam
także panu Bartoszewskiemu”. Następnie dodał, że jako salonowy moralista pouczanie pana profesora uważa za niemoralne i niegodne. Kończąc
swój list pozdrowił mnie w iście wersalskim tonie, iż w związku z powyższym nie jestem godzien nawet minimum szacunku. No więc po kolei,
bo list jest klasykiem salonowej maestrii, przy którym bledną wszelkie maniery i konwenanse. Po pierwsze, (choć nigdy nie użyłem takiego
zwrotu) dowiedziałem się, iż jestem
tzw. genetycznym Polakiem. „Genetycznym” czyli, jak dobrze odczytuję ów synonim i meandry myślowe pana Burego, takim najgorszym
z możliwych. Czymś na miarę osądzonego w Norymberdze „rasowego aryjczyka” – po prostu historyczny odpad
i faszystowski złóg. Po drugie, trzeba bardzo dużo złej woli, by dopatrzyć się w mym felietonie czegoś na
kształt besztających inwektyw. Inna
rzecz, że salonowcy są jak socrealiści – malują nie to, co widzą, ale to co
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Traktat o gotowaniu
zupy i myciu
podłogi
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

O

statni raz takie
rzeczy widziałem, kiedy The
Beatles lądowali w Ameryce. Oczywiście
nie widziałem tego na własne oczy,
ale tylko w telewizji i to pewnie
z jakimś dwudziestoletnim opóźnieniem. Kto raz widział, jak Ameryka odkrywa Beatlesów i rzuca im
się do stóp, ten do końca życia nie
zapomni. Atak zbiorowego szaleństwa dotknął tam wszystkich. Panienki piszczały w ekstazie na widok Johna, Paula, Georga i Ringo,
dorośli faceci zapominali, że są biznesmenami, mężami i ojcami, a policjanci zamiast pilnować porządku podrygiwali w rytm „Please,
Please Me”. No, ale to byli Beatlesi. Teraz podobne sceny rozegrały się w Nowym Sączu. Niestety
nie przy okazji wizyty Beatelsów.
Ataku masowej euforii nie wywołał też przyjazd przystojnego jak
McCartney Zbigniewa Ziobry. Na
kogo więc czekały tłumy? Na kucharkę Magdę Gessler. Wyglądało
to co prawda trochę tak, jakby ludzie w Nowym Sączu byli wiecznie
głodni i zastanawiali się, co przywiezie do żarcia dobra pani z Warszawy? Wszyscy zwariowali na
punkcie jedzenia. Nazajutrz zresztą pewien bardzo znany i poważny
człowiek z przejęciem opowiadał
mi, że jego syn przyniósł do domu
kawałek tej słynnej pizzy, na którą całe miasto miało ochotę. Fajnie. Pierwszy raz zresztą widziałem
w Nowym Sączu tłum ludzi szczelnie oblepiający samochód gwiazdy.
Każdy chciał autograf, a niektórzy
pewnie liczyli, że zostały jeszcze
jakieś okruszyny. To działo się na
ulicy. Potem w domach przed telewizorami miliony ludzi ogląda to,
co działo się wewnątrz obleganej
przez tłumy knajpy. Opad szczęki!
A co się działo wewnątrz sądeckiej pizzerii? Magda Gessler pomalowała ściany, umyła podłogę i ugotowała zupę. Fantastyczne!
Nigdy nie myślałem, że mycie podłogi może być okazją do zarobienia

kilku milionów z reklamy w dobrym czasie antenowym, no ale do
interesów trzeba mieć łeb. Łebscy
zarabiają majątek nawet na myciu podłogi. Dla przykładu moja
żona od dwudziestu lat gotuje zupę i przeciera mopem podłogę w kuchni, ale jakoś nikt dotychczas nie chciał nakręcić o tym
programu. Świństwo! Jakby tego
było mało, nikt nie chciał od mojej
żony autografu, kiedy w 2003 roku
udała się jej fenomenalna pizza, bez
boczku i śliwek (o autograf poprosiła tylko pani w banku, ale z zupełnie innego powodu). Życie jest
niesprawiedliwe. Muszą to przyznać wszystkie panie, które ugotowały już w życiu wannę zupy,
umyły kilometry podłóg i choć raz
położyły na stole świeży obrus,
który zresztą wcześniej same wyprały i wyprasowały. Kiedy oglą-

Życie jest niesprawiedliwe.
Muszą to przyznać
wszystkie panie, które
ugotowały już w życiu
wannę zupy, umyły
kilometry podłóg i choć
raz położyły na stole
świeży obrus, który zresztą
wcześniej same wyprały
i wyprasowały.

Nie pomagam PiS!

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

-W

każdym
demokratycznym
kraju,
który ma
ukształtowaną demokrację, media
są opozycją do rządzących, a u nas
jest odwrotnie. Chciałbym, by to się
zmieniło… – mówił we wtorek Antoni Poręba, pełnomocnik PiS w powiecie nowosądeckim na… konferencji prasowej w sądecki biurze Prawa
i Sprawiedliwości.
Biuro, zapraszając na konferencję, zapowiadało, że jej tematem będzie odbudowa struktur PiS na terenie
okręgu wyborczego. Żaden z przybyłych dziennikarzy nie spodziewał się,
że ta odbudowa powinna być również ich udziałem. Z długiego wywodu Antoniego Poręby, które zdominowało spotkanie z żurnalistami,
mogli się dowiedzieć (wyżej podpisana również), że ich przekazy kierowane do wyborców PiS nie są prawdziwe, że zniekształcają rzeczywistość,
a jedną z przyczyn porażek PiS w wyborach były właśnie media, które
„nam nie pomagają”. Zaapelował do

dziennikarzy, aby zjawiali się na sesjach rady, bo rok kadencji minął,
a on na posiedzeniach widział jedynie Henryka Szewczyka z „Sądeczanina”. Przypomniał redaktorom, że:
– W każdym demokratycznym kraju,
który ma ukształtowaną demokrację, media są opozycją do rządzących.
A u nas jest odwrotnie. Chciałbym, by
to się zmieniło… – i serdecznie dziękując, poprosił o współpracę.
Wracając do meritum konferencji, by nie zniekształcać dłużej rzeczywistości, dodajmy, że w okręgu wyborczym nr 14 zostali powołani
pełnomocnicy PiS w poszczególnych
powiatach. W gorlickim została nim
Barbara Bartuś, w ziemskim nowosądeckim wybrano wyżej cytowanego Antoniego Porębę, grodzkim – Mariana Kuliga, limanowskim – Wiesława
Janczyka, nowotarskim – Annę Paluch, a tatrzańskim – Jana Pinczurę.
Powołano również Forum Młodych,
którego pełnomocnikiem został Marek Kmiecik. Pełnomocnicy będą pełnić dyżury w biurze PiS przy Pijarskiej
w Nowym Sączu w każdy poniedziałek
od godz. 14. Wszyscy otrzymali polecenie od senatora, by w struktury partii wciągać „jak najwięcej młodych
i kobiety”. (Ponoć już 30 studentów
PWSZ w Nowym Sączu chce wstąpić w szeregi PiS, kilku – jak poinformował senator – już podpisało deklaracje). O dziennikarzach senator nic
nie wspominał. Wygląda na to, że Antoni Poręba popełni falstart. To miał
być kolejny etap strategii odbudowy
struktur.

SMS
dałem obrazki z masowego szaleństwa towarzyszącego gotowaniu
cebulowej w Nowym Sączu, nawiedziła mnie fala smutku i pewnie nie dlatego, że od cebuli wszyscy płaczą. Od smutku przeszedłem
miękko do głębokiego współczucia,
którego wyrazy chciałbym przekazać na ręce profesora Bogusława Kołcza. Pan profesor od lat staje
na głowie, by w niebanalny sposób uczyć i uwrażliwiać młodych
ludzi nie tylko na piękno literatury. Kołcz potrafił wydać majątek na
filmy, by jego uczniowie mieli okazję zobaczyć najambitniejsze pozycje światowego kina. No i po co ta
cała robota, skoro najbardziej oglądanym punktem telewizyjnego
programu i tak pozostanie relacja
z mycia podłogi i gotowania zupy?

Na górze róże, na dole dęby
Przyjazd panów Zbigniewa i Jarosława na ziemię sądecką powoli staje się słupem
milowym, otwierającym podobno nowy rozdział w dziejach prawicy. Ale tylko podobno, bo w gruncie rzeczy odżywa zadawniony spór o to, kto jest prawicą słuszną i właściwą, a kto tylko się pod prawicę podszywa. O ile dzielenie służy skądinąd mnożeniu bytów, o tyle trudno uznać całą rzecz za przesłankę jedności i oby
nie wyszła z tego jakaś Polska Zjednoczona Prawica Rzeczypospolitej. Tym samym
dzień 23 listopada stanie się dla prawej sceny cenzurą niemalże epokową, dzielącą
jej najnowsze dzieje na: „przed” i „po” wizycie w Nowym Sączu. Właściwie nie ma
w tym nic dziwnego. Jakobini francuscy po zgilotynowaniu króla również ogłosili
otwarcie nowej ery, odrzucając precz dawną chronologię. Co zauważalne, do czasu wizyty w Nowym Sączu obydwie strony starały się jeszcze tonować język, przyodziewając go w atłas lub aksamit. Jednakowoż bliskie sąsiedztwo Trzetrzewiny,
żartobliwie nazywanej przez miejscowych krainą latających sztyletów, sprawiło, że
niedawni przyjaciele powoli rozglądają się za sztachetami. Kiedy Jarosław Kaczyński spotykał się z dziennikarzami w ratuszu, u jego stóp, znaczy ratusza, swój wiec
toczyli „ziobryści”. Na okoliczność tego bliskiego spotkania trzeciego stopnia przypomniał nam się taki ludowy, pogodny wierszyk: „Na górze róże na dole dęby, kto
ciebie dotknie dostanie w zęby”.
(JARO)
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Produkt turystyki kulturowej Stary Sącz – Lewocza 2009 –2011

Miasteczka w klimacie tradycji i kultury
Stary Sącz i Lewoczę łączy od 2003
roku oficjalnie podpisana umowa
o współpracy w ramach tzw. miast
partnerskich, ale ta kooperacja zaczęła się dużo wcześniej. Na tym podłożu
został wspólnie opracowany i wdrożony – pod auspicjami Unii Europejskiej – projekt pn. „Stary Sącz – Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem.
Nowatorski, transgraniczny produkt turystyki kulturowej”.
Oba miasta położone od siebie w odległości zaledwie 98 km (ok. 1 godz. 40
min.) mają fantastyczną historię, ciekawą
współczesność i interesującą perspektywę. Są najbardziej rozpoznawalne na
swoich obszarach: Stary Sącz w Beskidach i Lewoczę na Spiszu, łączy je wiele podobieństw, często były odwiedzane
przez średniowiecznych monarchów, posiadają cenne zabytki architektury i znaczący dorobek w sferze kultury, oba też
doświadczyły niezapomnianych pielgrzymek Jana Pawła II.
W obu miastach są piękne historyczne rynki, oba podejmują duże starania o renowację historycznej przestrzeni
publicznej, godząc dbałość o zachowanie zabytków z wymogami współczesnej
cywilizacji.
Na rynku w Lewoczy (wpisanej na listę
światowego dziedzictwa UNESCO) stoi jeden z najcenniejszych zabytków Słowacji
– kościół św. Jakuba, prawdziwy skarbiec
sztuki dawnych epok, z głównym ołtarzem
pięciu świętych Janów – dzieło mistrza
Pawła z Lewoczy, żyjącego i tworzącego
na przełomie XV i XVI w. (uznanego współcześnie przez rodaków za najbardziej rozpoznawalnego Słowaka w dziejach). Stary
Sącz ma klasztor księżnej Kingi (wpisany od zarania w historię naszej ojczyzny),
z kościołem św. Trójcy, z grobami świętej Kingi i królowej Jadwigi (żony Władysława Łokietka, matki Kazimierza Wielkiego, prababki świętej Jadwigi) czy wreszcie
z wybitnym dziełem XVII–wiecznej snycerki – amboną w kształcie drzewa Jessego
i ołtarzami Baltazara Fontany.
Zasługi obu ośrodków dla tradycji, kultury, tożsamości regionalnej i narodowej
oraz ich wkład w dorobek Europy są nieocenione, dlatego zarówno Stary Sącz,
jak i Lewocza przyciągają ciągle nowych
pielgrzymów, miłośników sztuki i turystów.
Obydwa miasta są też bardzo dobra bazą
wypadową na wycieczki górskie.
Działania przygotowawcze do realizacji zadań projektu „Karpackie miasteczka z klimatem” rozpoczęły się pod koniec
2008 roku, od 2009, coroczne, odbywały się wielkie bliźniacze imprezy społeczno–kulturalne: „Starosądecki Jarmark

Rzemiosła” i „Dni Mistrza Pawła”, z udziałem zespołów regionalnych i innych z obu
miast partnerskich. Ta impreza rozrastała
się z roku na rok, w trzeciej edycji na starosądeckim jarmarku wystawiono aż 100
kramów i stoisk z regionalnym rękodziełem artystycznym (malarstwem, rzeźbą)!
Na kramach można było kupować (i podziwiać jak się to robi): rzeźby, obrazy na
szkle i na drewnie, biżuterię, hafty, koronki,
papierowe i suszone kompozycje kwiatowe, wyroby z wosku, ceramikę artystyczną i użytkową. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska gastronomiczne,
a zwłaszcza świeżutkie, ciepłe placki z blachy i pajdy razowego chleba z tradycyjnym smalcem. Z zaciekawieniem obserwowano, jak powstają kosze wyplatane
z pasków łupanego drewna.
W ramach kampanii medialnej projektu
została stworzona specjalna – promocyjna
witryna internetowa www.StarySacz–Lewocza.eu. Zrealizowany został trzyczęściowy film – przewodnik „Weekend w Starym
Sączu i Lewoczy” (odcinek 1: Stary Sącz;
odcinek 2: Ze Starego Sącza do Lewoczy;
odcinek 3: Lewocza), zrealizowany przez
TravelBrain.pl – PR&Marketing interaktywny w turystyce (www.TravelBrain.pl), profesjonalną agencję promującą ten projekt.
Cały czas film jest dostępny w Internecie
na stronie youtube.com.
Odbywał się też konkurs dla turystów,
których zadaniem było zdobycie okolicznościowych stempli na specjalnym kuponie oraz wskazanie atrakcji turystycznej, która ma „najlepszy klimat”, oraz
uzasadnienie swojego wyboru, a nagrodą: tygodniowy pobyt w Starym Sączu
lub Lewoczy, pobyt w AquaCity Poprad
i nowoczesny iPad z aplikacją do przewodnika multimedialnego, też przygotowanego w ramach projektu „klimatycznych miasteczek”.
Stale widocznym efektem tego projektu są nowe szyldy na kamieniczkach wokół starosądeckiego rynku. Nieeleganckie,
niejednolite, często kiczowate szyldy zastąpiono stylowymi, nawiązującymi do tradycji tego miejsca tablicami i wywieszkami
na kutych w żelazie ramionach. Wszystkie zaprojektowali: Wojciech Kapnik i artysta Ryszard Miłek, a wykonane zostały w pracowni krakowskiego rzeźbiarza
i odlewnika Michała Batkiewicza. Zostały też postawione stylowe tablice – mapy
informacyjne. Wszystkie nowe elementy
zdobniczo–reklamowe korespondują ze
średniowiecznym klimatem zabytkowego centrum miasta.
Ten pomysł na pewno zyskał aprobatę mieszkańców, ponieważ wkrótce po instalacji nowych szyldów (a mogły być one
zainstalowane tylko na części kamienic)

pojawiły się dalsze reklamy i informacje (na kolejnych kamieniczkach) utrzymane w „klimacie” nowych elementów
dekoracyjnych.
W czasie trzech lat współpracy poznawali się mieszkańcy obu miast, dorośli i młodzież, podejmowane były wizyty
i rewizyty na różnym szczeblu, począwszy od gospodarzy miast, po polsko–słowackie warsztaty organizatorów turystyki
(pierwsza część miała miejsce w Lewoczy, druga w Starym Sączu). Uczestnicy
warsztatów, pracujący w branży turystycznej (tzw. touroperatorzy), zwiedzali miasta
i okolice, pod kątem atrakcji i oferty turystycznej. Rozmawiali o zasadach funkcjonowania branży w obu sąsiadujących
ze sobą regionach oraz zacieśnianiu wymiany grup turystycznych i największych
problemach związanych z wyjazdami grup
polskich na Słowację.
Wczoraj (7grudnia) odbyła się w starosądeckim „Sokole” konferencja podsumowująca cały projekt w której uczestniczył
min. Wiceburmistrz Lewoczy Jan Babej.
Całkowita wartość projektu wyniosła 544 tys. euro, dofinansowanie z UE
462 tys. euro (85%), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007 – 2113.
Wiodącym partnerem porozumienia
była gmina Stary Sącz, a oprócz miasta
Lewocza uczestniczyła w nim także Fundacja Rozwoju Ziem Górskich z siedzibą
w Starym Sączu.
Merytorycznie nad przebiegiem projektu pieczę sprawowali: prezesi fundacji
Jacek Lelek (w listopadzie zrezygnował
z tej funkcji z powodu objęcia stanowiska zastępcy burmistrza Starego Sącza
do wyborów w styczniu 2012) i Wojciech
Kapnik (także kierownik projektu) oraz reprezentujące beneficjentów – z ramienia
administracji publiczno–samorządowych:
Grażyna Leśniak (Stary Sącz) i Hanna Lazarova (Levocza).
RYSZARD KUMOR
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny

„Koncert na tafli szkła”

Muzeumlistopad
Okręgowe
w 2012
Nowym
2011 - luty
Sączu zaprasza na otwarcie wystawy „Z najlepszymi życzeniami”, prezentującej stare pocztówki bożonarodzeniowe ze
zbiorów własnych.

Krzysztof OKOŃ

16 grudnia 2011, godz. 17 00
Dom Gotycki, Nowy Sącz, ul. Lwowska 3
Wystawa czynna do 5 lutego 2012

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
zaprasza na otwarcie wystawy „Z najlepszymi życzeniami”, prezentującej
stare pocztówki bożonarodzeniowe ze
zbiorów własnych.
16 grudnia 2011, godz. 17 00
Dom Gotycki
Nowy Sącz, ul. Lwowska 3
Wystawa czynna do 5 lutego 2012
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Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in
Orliki z Nowego Sącza
zwyciężają

Ruchała
przed nowym
wyzwaniem
Jacek Ruchała były piłkarz sądeckich klubów i trener rozstał się
z czwartoligową Barciczanką. Przenosi się do innego zespołu IV ligi, KS
Tymbark.
Jacek Ruchała znany jest już na
Limanowszczyźnie z prowadzenia Olimpii Pisarzowa. Ostatnio
pracował w Barcicznce (ostatnie
miejsce po rundzie jesiennej). KS
Tymbark zajmuje 7. miejsce i kilka
tygodni temu rozstał się z dotychczasowym szkoleniowcem Sławomirem Świecą. Jacek Ruchała jako
piłkarz występował m.in. w Sandecji Nowy Sącz, Lubaniu Maniowy, Jedności Nowy Sącz i Olimpii Pisarzowa. Na swoim koncie
ma również osiągnięcia trenerskie, głównie jako szkoleniowiec
młodzieży.

Sądeczanie na
Igrzyskach Olimpijskich
10 uczniów z regionu sądeckiego
weźmie udział w pierwszych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w austriackim Innsbrucku.
To będzie najsilniejsza grupa reprezentująca Polskę w sztafecie – biegu
z ogniem olimpijskim.

FOT. OFICJALNA STRONA KS TYMBARK.

– Bieg w sztafecie to dla młodych
miłośników sportu szansa na fascynującą przygodę życia. To także
okazja do poczucia niezapomnianej atmosfery sportowej rywalizacji panującej na igrzyskach. Biegnąc z ogniem olimpijskim, dzieci
z Polski razem z 2012 biegaczami
z innych krajów podtrzymają kultywowaną od lat tradycję olimpijską – informują organizatorzy konkursu, którego zwycięzcy wezmą
udział w Igrzyskach.
A konkurs zorganizował oficjalny partner igrzysk – firma Samsung. Do udziału w akcji „It’s your
future be part of it” zaproszono
20 tysięcy szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu hasła
dla reprezentacji Polski na pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie
Młodzieży Innsbruck 2012. Spośród wielu szkół, które odpowiedziały, wybrano 24 najciekawsze
hasła. W każdej z 24 szkół zorganizowano dzień olimpijski – dzieci uczestniczyły w prelekcji i brały

– Jacek Ruchała pracował
i pracuje nadal z najmłodszymi piłkarzami Dunajca Nowy
Sącz, z którymi nieustannie odnosi sukcesy – zachwala nowego
trenera Grzegorz Kałużny, prezes KS Tymbark. – W roku 2009
prowadzony przez niego zespół
osiągnął zwycięstwo w Legia Cup
w Warszawie oraz pucharze Deichmana, w 2009 roku zwycięstwo J&J Cup w Skotnikach, pokonując w finale Sandecję 2:1.
W 2009 roku prowadzona przez
niego drużyna wygrała ogólnopolską edycję turnieju organizowanego przez naszą rodzimą
firmę Tymbark, czyli „Z podwórka na stadion”. W nagrodę trener wraz z drużyną odwiedzili
Santiago Bernabeu, czyli stadion Realu Madryt, rozgrywając
mecz towarzyski z rówieśnikami z „królewskich”, który zakończył się wynikiem 4:4. W roku
2010 najmłodsza drużyna Dunajca zwyciężyła w Gdańsku w turnieju im. Marka Wielgusa, czyli
oficjalnych Mistrzostwach Polski U–11.
(JABU)
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udział w jednej z dyscyplin olimpijskich biegu na 60 m dla chłopców i dziewcząt. Wśród startujących wyłoniono 48 zwycięzców.
Oni w nagrodę pobiegną w sztafecie z pochodnią olimpijską. Z regionu nowosądeckiego szczęśliwcami
są: Patrycja Żuchowska, Karol Sikorski (Mochnaczka Niżna); Oktawian Sawicki, Kinga Tabaszewska
(Krynica–Zdrój); Kama Piwowar,
Paweł Majewski (Muszyna), Natalia
Leśniak, Przemysław Szarek (Nowy
Sącz); Katarzyna Gwiżdż, Damian
Zelek (Tęgoborze).
Zwycięskim hasłem, które będzie przyświecać polskiej reprezentacji podczas Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Innsbrucku jest
– Młodzi wśród najlepszych, najlepsi wśród młodych – wymyślone przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie.
– Ogień olimpijski jest jednym
z najbardziej znanych i prestiżowych symboli sportowych. Umożliwiając dzieciom udział w sztafecie, chcemy obudzić w nich ducha
sportowej rywalizacji oraz zachęcić do zaangażowania i wspólnego
przeżywania niezwykłego wydarzenia, jakim są igrzyska olimpijskie – mówi Kyung Sik Choi, prezes
Samsung Electronics Polska.
(SP)

Młodzi zawodnicy Sandecji Nowy Sącz
zwyciężyli w XIII ogólnopolskim halowym turniej orlików o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy. W ekipie
Marka Zagórskiego szykuje się kilka
piłkarskich talentów.
Sandecja wystąpiła jako jedyny
przedstawiciel woj. małopolskiego. Trenerem młodych zawodników jest Marek Zagórski. W rywalizacji udział wzięli chłopcy
z rocznika 2001. Sądeczanie już po
raz czwarty zwyciężyli w tych zawodach. W polu pokonanych pozostawili wszystkie drużyny włącznie
z zespołami których „seniorskie”
barwy reprezentowane są na najwyższych szczeblach rozgrywek
piłki nożnej, m.in. Legia Warszawa,
Jagiellonia Białystok, Korona Kielce,
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Arka Gdynia czy Warta Poznań.
W dwudniowym turnieju uczestniczyło 20 zespołów.
Młodzi zawodnicy wygrali
wszystkie osiem spotkań, strzelając rywalom aż 41 bramek, tracąc
zaledwie 9.
Podopieczni Marka Zagórskiego
wystąpili w składzie: Szymon Tokarz, Jakub Niemas, Wiktor Szewczak, Szymon Majeran, Krzysztof Toporkiewicz, Jakub Leśniak,
Adam Bochniarz, Jakub Klóska, Karol Smajdor, Jakub Wąsowicz.
Tytułem najlepszego zawodnika turnieju uhonorowany został
piłkarz Sandecji Nowy Sącz Jakub
Niemas. Statuetkę i miano najlepszego trenera przyznano opiekunowi sądeczan Markowi Zagórskiemu.
(JABU)

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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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Dialogi sądeckie (przypadkiem zasłyszane)

Bo zupa była za słona
– Smacznego! Widzę, że nie w porę szefie…
– Nie, no co ty! Ty zawsze w porę jesteś. Śmiało Grzesiu. Siadaj i częstuj się... No co tam u ciebie… Zima idzie. Sól kupiłeś?
– Nie, no jasne szefie. Chłopcy tak się rwą do sypania, że ich z trudem powstrzymuję.
– Pilnuj Grzesiek żeby nie było jak w zeszłym roku, że soli miałeś
tyle co do jajecznicy. Wiesz jak źle znoszę krytykę. A po wtóre nie wolno mi się denerwować.
– Wiem szefie. W zeszłym roku głupio wyszło, bo chłopaki zapomnieli sobie kartki w kalendarzu obrócić i tak nas jakoś zaskoczyło. Ale
teraz plamy nie damy… Słowo. Tylko szefie… Właściwie to ile mamy
sypać? No bo jedni piszą, że im sól karoserię wyżera, a inni, że jak za
mało to w poślizg wpadają.
– A co ja ci mam Grzesiek powiedzieć? Tak sypcie, żeby dobrze było.
Żeby wilk był syty i owca najedzona. Przesalać też nie ma co, żeby nie
było jak z tą zupą, co to była za słona. Apropos… Może jajeczko Grzesiu?… Spróbuj.
– Dzięki szefie, chętnie.
– Solisz?
– Nie, nie solę… podobno szkodzi…
– Pieprzysz?
– W życiu, szefie! Gdzież bym śmiał! Szczerze mówię.
– Pomidorka czy pieprzysz pytam? A tam na przegryzkę masz paluszki. Z sezamem!

Czytanie zmienia życie
Książka cieszy – przekonują organizatorzy akcji, w ramach której w najbliższy weekend w Limanowskim
Domu Kultury młodzi beneficjenci spotkają się z Robertem Makłowiczem i Marcinem Świetlickim.
– Akcja promuje miłość do książki
jako przedmiotu. W dobie audiobooków i internetu warto wrócić
do literatury i przypomnieć młodym ludziom o radości czerpanej
z zapachu książki, szelestu kartek
– wyjaśnia prezes fundacji „Świat
ma sens” Tomasz Janowski.
Do setki licealistów i gimnazjalistów z małych miejscowości Małopolski trafiły książki, które znalazły
się w kanonie 20 lektur zmieniających życie. Wśród propozycji były
m.in. „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, „Piękni dwudziestoletni” Marka Hłako i „Nieznośna lekkość bytu” Milana Kundery.
– Wybór tych 20 ważnych
dla nas książek okazał się bardzo trudny. Niejedno w życiu

przeczytaliśmy i, jak się okazało,
jesteśmy bardzo podobni i pięknie
się różnimy zarazem – mówi prezes, wspominając dyskusyjne wieczory m.in. z Arturem Baronem
Więckiem i Witoldem Beresiem.
Młodzi ludzie otrzymali książki, na temat których wyrazili swoje opinie, pisząc krótkie recenzje.
W najbliższy weekend w Limanowskim Domu Kultury wszyscy spotkają się na gali literackiej. W programie są m.in. warsztaty literackie

(JARO)

z udziałem Roberta Makłowicza, Gai
Grzegorzewskiej, Witolda Beresia
czy Artura Barona Więcka, a następnego dnia spotkanie z Marcinem Świetlickim i Ireneuszem
Grinem. Impreza ma charakter
otwarty, może w niej uczestniczyć każdy.
– Zaproszeni goście to nasi przyjaciele. Dla nich przyjazd do Limanowej, gdzie powstała fundacja
„Świat ma sens”, to też jest fajna
zabawa. Wspólnie podyskutujemy,
jak książka może wpłynąć na życie
– zapowiada Janowski.
To pierwsza edycja akcji, ale nie
jej finał. Przed świętami młodzi
ludzie otrzymają kolejne paczki
z książkami.
– Bo czytanie zdecydowanie ma
sens. Mimo że jesteśmy zagonieni we współczesnym świecie, zawsze powinniśmy znajdować czas
na dobrą lekturę. Tym bardziej,
że są książki, które mogą odmieniać życie.

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

(JOMB)

Dialogi sądeckie (przypadkiem zasłyszane)

Busikiem w Polskę jedziemy
– A co to Arek, plecak pakujesz?
– Co ci będę Staszek mówił. Nie wyszło i tyle. Ruszamy w Polskę kluby zakładać.
– Że niby takich „anonimowych ziobrystów”?
– No, coś w tym stylu. Mamy już nawet ankietę.
– To może wam po starej znajomości jakiś składzik z salonką w promocji załatwić?
– Dzięki Stachu. Busikiem jedziemy.
– No tak, właściwie to busik wam w zupełności wystarczy. Wiesz co Arek, mam tu taki róg dla ciebie, że jak
się będziecie zbliżać, to żebyś zadął ile sił.
– Fajny i z paskiem, żeby się nie zgubił. A to z jelenia, barana czy kozła?
– A jaki byś wolał, żeby był?
– W sumie to obojętne, powiedz mi tylko, czy dobrze trzymam?
– Dobrze, ale na przeponę Arek! Bardziej na przeponę dmuchaj! O, właśnie tak! Bardzo dobrze. Trąb Arek, trąb!
(JARO)

Robert Moskal
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