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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej
zginęła w wypadku samochodowym
W wypadku samochodowym
do którego doszło w poniedziałek 20 lutego w Dąbrowej zginęła sądeczanka Lidia Śmigowska,
współzałożycielka Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca partii
na Sądecczyźnie.
- To ogromna tragedia. Jeszcze to do nas do końca nie dociera. Będzie nam wszystkim bardzo
brakowało Lidii - mówi nam Jerzy Jasielec, sądeczanin związany
z Nowoczesną.
Lidia Śmigowska była absolwentką krakowskiej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej i studiów
podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat była nauczycielką w sądeckich szkołach. Była też
współzałożycielką pierwszego

ZASŁYSZANE

O trzeciej w nocy o osiedlu
Krzysztof Ziaja, przewodniczący Rady
Osiedla Kochanowskiego w Nowym Sączu w wypowiedzi dla Regionalnej Telewizji Kablowej:
- Krzysztof Ziaja podjął się służby,
jaką jest przewodniczenie zarządowi
osiedla Kochanowskiego. Za mną dopiero ponad 70 dni pracy na rzecz osiedla.
Chciałbym pracę, do której się zobowiązałem, wykonać w sposób należyty.
To jest cel, który będzie mi przyświecał
w sposób nadrzędny (…) Bardzo często
to mrówcza praca, która jest niezauważalna, ale każdy, kto cokolwiek organizował, mając ograniczone możliwości finansowe, wie, ile to wymaga
czasu i jak bardzo absorbuje. Czasami cały dzień pracuję, czasami w nocy
nie śpię, bo myślę o sprawach osiedla.
Żona mnie nieraz trąca, pytając, czemu
jestem taki niespokojny, bo to jest trzecia, nieraz czwarta w nocy. A ja myślę,
co zrobić, żeby było dobrze (…)
(LOM)
REKLAMA

w kraju nowosądeckiego klubu
Fifty-One, w ramach którego organizowała akcje charytatywne
i promujące region nowosądecki. Miała 54 lata.
(AM)
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Danuta Szaflarska błyszczała jak kryształ

Turystka we flanelowej koszuli
Panią Danutę poznałem w… pekaesie na początku lat dziewięćdziesiątych. Jechałem na jakiś reporterski
zwiad z „Gazety Krakowskiej” z Nowego Sącza do Piwnicznej. Na rynku w Starym Sączu dosiadła się energiczna kobieta z plecakiem, ubrana jak
rasowa turystka, w koszuli flanelowej
i przeciwdeszczowej kurtce. Dopiero po dłuższej chwili zorientowałem
REKLAMA

się, z kim mam przyjemność podróżować. Wdaliśmy się w pogawędkę, której głównym wątkiem były
początki sekcji warszawskiej Klubu
Ziemi Sądeckiej w latach pięćdziesiątych. Pani Danuta była jej współzałożycielką, razem z innymi sądeckimi patriotami, m.in.: koleżanką
aktorką Zofią Rysiówną, która była
wtedy żoną Adama Hanuszkiewicza. Z rozrzewnieniem przywołała
znak rozpoznawczy stowarzyszenia,
czyli usytuowany na gmachu przy
ul. Świętokrzyskiej 30 w Warszawie
neon z napisem „Odwiedzajcie Ziemię
Sądecką”, rozmieszczony na tle gór
i stylizowanego ruchomego słońca. Sądecki neon, opiewany nawet
w balladzie Adrianny Godlewskiej do
słów jej męża Wojciecha Młynarskiego, zdobił centrum stolicy od listopada 1962 r. do lat osiemdziesiątych i był
symbolem swego rodzaju „ambasady”
Sądecczyzny w Warszawie.

FOT. SŁAWOMIR SIKORA

Wydawała się nieśmiertelna. Człowieczym
cudem, wspaniałym wybrykiem natury, świadkiem kilku epok, bo przyszła na
świat jeszcze jako poddana cesarza Franciszka Józefa. Jak wino, im starsza, tym
lepsza; z urodą, która nie przemija. Z niezliczonymi, wybitnymi rolami scenicznymi
i ekranowymi, obdarzona najwyższej próby kunsztem aktorstwa. Była niczym wysłana przez Opatrzność łączniczka między
dawną przeszłością, o której już nikt nie
pamięta, a teraźniejszością.

Autor tekstu w rozmowie z Danutą Szaflarską

Dziadek naprawiał zegar u klarysek
Przejeżdżając przez Rytro dowiedziałem się, że szykuje się zjazd koleżanek z okazji 60-lecia matury, który
miał się odbyć w Zajeździe Ryterskim.
Do spotkania istotnie doszło w 1994 r.
Pozostałe szczegóły rozmowy uleciały
po latach z pamięci, utkwiła mi jeszcze tylko opowieść o Jej dziadku-zegarmistrzu, który naprawiał zegar na
wieży klasztoru klarysek, i o światłych rodzicach-nauczycielach, którzy uczyli tu języka i rachunków. Rozstaliśmy się na piwniczańskim rynku.
Byłem pod wrażeniem arcygłębokiej
identyfikacji aktorki z Sądecczyzną.
Po latach, w lipcu 2008 r., przypomniałem Jej to spotkanie po pokazie
filmu „Pora umierać” w sali lustrzanej Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej, gdzie serdecznie gościły Ją pisarki i poetki z pisma „Znad Popradu”:
Maria Lebdowiczowa, Wanda Łomnicka-Dulak, Krystyna Dulak-Kulejowa i Barbara Paluchowa.

Spłacała dług Barbackiemu
Mimo sędziwego wieku sądecka krajanka corocznie przybywała regularnie, zwykle latem, do
REKLAMA

rodzinnego gniazda w Kosarzyskach,
również do Nowego Sącza, gdzie
w gimnazjum przy Plantach zdawała
w 1934 r. maturę. Okazji nie brakowało: a to prapremiera filmu „Janosik”
(2009), w którym grała babcię sławnego zbójnika; to znów pokaz w Sokole poruszającej opowieści pt. „Inny
świat” (2013), w której wystąpiła
w roli głównej.
W 2011 r. podczas Jesiennego Festiwalu Teatralnego w Miejskim Ośrodku Kultury oklaskiwano Ją na stojąco
w spektaklu „Daily Soup”, w którym
partnerem był Janusz Gajos. Jakby w
rewanżu kilka miesięcy później część
przyznanej Jej Nagrody Fundacji Kultury Polskiej „Złotego Berła”, 11 tys.
zł z „Małym Berłem”, przekazała Teatrowi Robotniczemu im. Bolesława
Barbackiego w Nowym Sączu. Przypomniała, że patronowi tej sądeckiej
sceny zawdzięcza swój aktorski debiut i niemałą pożyczkę pieniędzy na
utrzymanie się podczas pierwszego
roku studiów w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie.
Spłacała stary dług zapraszając teraz aktorów z Nowego Sącza na uroczystą galę do Teatru Narodowego,

gdzie mieli oni okazję zademonstrować przed stołeczną śmietanką artystyczną scenkę z sądeckiej „Zemsty”
Fredry. Po występie Mistrzyni udzieliła stremowanym aktorom instruktażu. Dorota Kaczmarczyk usłyszała: - Ja też grałam – i to dwukrotnie
– Podstolinę – mniej się dziecko wachluj wachlarzykiem, bo za bardzo
zasłaniasz ładną przecież buźkę.
Pani Danuta zagrała Podstolinę najpierw w filmie z 1956 r. - Beata Tyszkiewicz była wówczas młodziutką
Klarą, a Jacek Woszczerowicz Rejentem Milczkiem. 18 lat po tej roli, gdy
Teatr Dramatyczny grał „Zemstę”
z wielkim powodzeniem przed wyjazdem na amerykańskie tournée,
zachorowała Katarzyna Łaniewska
i trzeba było zrobić nagłe zastępstwo.
- Gucio Holoubek przypomniał sobie wówczas o mojej filmowej Podstolinie i zaproponował, bym powtórzyła tamtą postać na scenie. Pomysł
okazał się wręcz szatański, bo na
przypomnienie sobie tamtego tekstu miałam zaledwie... cztery godziny! Nie uwierzycie, ale dałam radę!
– wspominała.
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Nazwisko patrona jest wielkim zobowiązaniem

- Panie dyrektorze, za nami 50. Festiwal im. Jana Kiepury, przed Panem kolejny. Co wydaje się ważniejsze - wspomnienia, czy plany tego, co się wydarzy
za kilka miesięcy?
- Oczywiście nadal wszyscy
wspominamy jubileuszową edycję
festiwalu, a była ona bardzo udana pod każdym względem. Nadal otrzymuję mnóstwo pochwał
od sympatyków oraz melomanów,
którzy wspominają ubiegłoroczny festiwal. Ja muszę myśleć już
o kolejnej edycji, która odbędzie
się w sierpniu. Przygotowania są
bardzo zaawansowane. Otrzymaliśmy propozycje programowe, teraz czekamy na decyzje finansowe.
W kwietniu będziemy mogli zdradzić, co będzie w Krynicy tego
roku. A już teraz mogę powiedzieć,
że na pewno nie będzie mniej ciekawie, niż w roku ubiegłym.
- Zatrzymajmy się na moment przy jubileuszu – czy przygotowania do kolejnego festiwalu nie spędzają snu
z powiek dyrektorowi, który jest odpowiedzialny za zadowolenie różnorakich
gustów muzycznych?
- To jest nasz największy problem. Na szczęście nie muszę sobie radzić z tym sam, powołana
została specjalna rada artystyczno-programowa, w skład której
wchodzą wybitni profesorowie:
profesor Stanisław Krawczyński,

profesor Ryszard Krawczykowski, pani prezes Teresa Gładysz.
Te wybitne i bardzo rzetelne osoby pomagają stworzyć festiwal
tak, aby nie zawieść żadnego miłośnika muzyki.
- Ostatnie edycje wskazały, jaki kształt
będzie posiadał festiwal w najbliższych
latach?
- Chciałbym, żeby tak było.
Myślę, że zeszłoroczna formuła była dobra, ponieważ odbyły
się wydarzenia międzynarodowe.
W tym roku przyjadą do Krynicy
goście z Azji. Dążymy do tego, by
na festiwalu pojawiła się utalentowana, jeszcze nieznana polska
młodzież. Z tego względu rozpoczynamy współpracę z Akademią
Muzyczną w Krakowie. Podtrzymamy cykl –„Kiepura i co dalej?”,
na którym wystąpią wybitni artyści oraz młodzi twórcy. Chcemy
również, aby w programie pojawił
się koncert muzyki niekoniecznie klasycznej, w tym celu rozmawiamy z czołowymi polskimi
wokalistkami.
- Duch Kiepury zobowiązuje? Unosi się
nad festiwalem i Krynicą?
- Nazwisko naszego patrona jest
wielkim zobowiązaniem. W zeszłym roku mieliśmy zaszczyt gościć Johna Thade, syna Jana Kiepury, który był bardzo zadowolony
z wizyty i zachwycony Krynicą.
Bardzo miły człowiek, który docenił nasz wysiłek.
- Warunki festiwalowe poprawiły się?
Pijalnia to dobre miejsce do koncertów?
- Tak, Pijalnia sprawdziła się.
Oczywiście nie jest to sala koncertowa, ale przy odpowiednich

FOT. DOMINIK TYMCZYSZYN

Rozmowa
z WOJCIECHEM KRÓLEM
- dyrektorem
Krynickiego Centrum
Kultury

zabiegach z naszej strony na pewno zadowoli każdego słuchacza.
Już dwa koncerty się w niej odbyły bez większych zastrzeżeń.
- Festiwal im. Jana Kiepury jest najważniejszym wydarzeniem, ale nie jedynym w tym roku.
- Obchodzimy w tym roku bardzo ważny jubileusz - trzydziestolecie zespołu tańca artystycznego Miniatury. Zespół baletowy działa przy
Centrum Kultury. Został utworzony przez pana Władysława Szlengla.
Ta trzydziestoletnia praca wydała
owoc, ponieważ w tym roku, po raz
pierwszy w historii, amatorski zespół
przygotuje pełną premierę spektaklu
baletowego – „Królewna Śnieżka”.
Premiera odbędzie się w przeddzień
festiwalu im. Jana Kiepury, w Pijalni

i już dzisiaj serdecznie zapraszam na
to wydarzenie.
- Trzydzieści lat to kilka pokoleń miłośników tańca, którzy tworzyli zespół.
Zaszczycą nas swą obecnością oldboje?
- Z pewnością. Zapraszamy
wszystkie osoby, które tworzyły
historię i zespół. Zespół prowadzi
Małgorzata Malczak, wychowanka pana Szlengla, która dzisiaj sama
jest odpowiedzialna za zespół. Jest
choreografem, trenerem oraz instruktorem i dzięki temu zespół tak
wspaniale funkcjonuje.

- Na jakie jeszcze wydarzenia zaprasza
Pan do Krynicy w tym roku?
- Serdecznie chciałem zaprosić
Państwa na nasz wakacyjny cykl
koncertów. Będziemy organizować imprezy plenerowe na Deptaku. Myślę, że nie zawiedziemy mieszkańców oraz turystów,
którzy się tutaj pojawią. Działamy
we współpracy i w porozumieniu
z Uzdrowiskiem. Oni też przygotują swoją ofertę. Myślę, że będzie
się sporo działo.

ROZMAWIAŁ (LOM)

Obejrzyj na:

www.dts24.pl

KO N D O L E N C J E

Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

Danuty Szaflarskiej
wybitnej i niezapomnianej Aktorki, której wkładu
w rozwój polskiej kultury nie sposób przecenić.
Była wielką Artystką, ale przede wszystkim prawdziwą Córką Ziemi Sądeckiej.
Przy każdej okazji podkreślała swoje pochodzenie,
opowiadając o miejscu, w którym się urodziła i które Ją ukształtowało.
Za promocję Małopolski i szczególne zasługi dla regionu została odznaczona
Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyżem Małopolski.
Uosabiała wielką klasę, a jednocześnie zarażała radością życia.
Jej odejście jest wielką stratą dla kultury i sztuki, dla Małopolski i całego kraju.
Rodzinie i Bliskim Aktorki składam szczere wyrazy współczucia.
Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
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Nawet rozsądnym turystom przydarza się pech
- Jak zawsze zajęty, na rozmowę przybiegł bezpośrednio z akcji, na szczęście tym razem były to tylko ćwiczenia.
- Tak zwana próbna ewakuacja – ewakuacja
wyciągu Henryk II, potrzebna do odbioru tej
kolejki przez transportowy dozór techniczny.
- Ewakuacja wyciągu kolejki gondolowej to zawsze
brzmi groźnie, na szczęście w pracy codziennej to się
bardzo rzadko zdarza albo prawie nigdy.
- Ostatnio mieliśmy bodajże trzy lata temu
ewakuację kolejki na Azotach, obecnie Arena. Ewakuacja zdarza się rzadko, natomiast
jest to logistycznie duży problem i duża akcja,
wszystko zależy od kolei, ilości krzeseł oraz
osób. Super jak jest ładna pogoda. Problemy
się zaczynają, kiedy wieje wiatr i pojawia się
mróz, wtedy naprawdę trzeba się spieszyć,
bo ludzie tam wiszą 45 minut. Wtedy nie wisieli tyle, ale gdyby taka sytuacja miała miejsce, to już możemy się spodziewać wychłodzenia wielu osób.
- Są osoby, które siadając na wyciąg krzesełkowy,
a szczególnie do kolejki gondolowej, mają obawy,
czy to jest bezpieczne? Goprowcy mogą powiedzieć: nie bójcie się, w razie awarii zawsze sprowadzimy was na ziemię?
- Oczywiście, możemy powiedzieć, że zawsze w razie awarii sprowadzimy na ziemię
tych ludzi, wspólnie ze strażą pożarną, dlatego że mamy tyle sił i środków, żeby to zrobić.
Natomiast czy wyciąg, kolejka zawsze są bezpieczne? Jest podstawowe zasilanie, jest zapasowe zasilanie, więc żeby doszło do ewakuacji, musi być naprawdę kilka czynników,
nakładających się na siebie, żeby faktycznie
kolej na tyle unieruchomić, aby potrzebna
była ewakuacja.
- Zaglądając do statystyk, można zauważyć, iż tzw.
wydarzeń negatywnych jest coraz mniej. Jest bezpiecznie w górach, jesteśmy coraz rozsądniejsi?
REKLAMA
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Rozmowa z MICHAŁEM
SŁABONIEM – naczelnikiem
krynickiej grupy GOPR

- Można powiedzieć: tak i nie. Dlatego, że
te statystki pokazują średnio, że jest troszkę
mniej zdarzeń. Natomiast my mieliśmy więcej
wypadków w czasie wakacji niż w latach poprzednich. Powodem jest przyjazd coraz większej grupy turystów latem w Beskidy. Wiadomo jest jakaś wypadkowa, zależna od ilości
osób na szlaku oraz warunków. Natomiast
faktycznie ludzie zaczynają się odpowiednio
ubierać, dostosowywać obuwie i troszkę takiego zdrowego rozsądku u turystów jest więcej.
- Zima jest zawsze dla Was trudniejsza? Zawsze tych
wyjazdów i interwencji jest więcej?
- Nasze wyjazdy można podzielić na wyjazdy na stoki narciarskie, na stacje, które zabezpieczamy i do zdarzeń górskich. Wiadomo
zimą są trudniejsze akcje, bo jest śnieg, mróz.
Ciężej dotrzeć do osób poszkodowanych. Co
do ilości sezonowej, praktycznie to się zaciera. Mamy naprawdę dużo wyjazdów, w tamtym roku w samych górach interweniowaliśmy 180 razy – to jest duża liczba jak na teren,
który obsługujemy. Oczywiście to jest też pomoc dla pogotowia w takich rejonach jak Piwniczna, gdzie pogotowie czy policja korzystają
z naszego wsparcia, ze względu na naprawdę trudny dojazd do niektórych domów. Jeśli

chodzi o zimę, czym dłuższa zima, tym lepsze
warunki na stokach. Wtedy też mamy więcej
zdarzeń – około 300 na stokach narciarskich.
Jeszcze tylko dwa tygodnie ferii i marzec…
- I potem możecie odpocząć?
- Kwiecień zawsze jest spokojniejszy, więc
myślę, że tak. Kwiecień poświęcamy na reperowanie sprzętu po zimie i przygotowanie się
do sezonu letniego.
- Zasięg działania krynickiej grupy GOPR to powiat
nowosądecki, gorlicki, cześć jasielskiego. I 170 ratowników gotowych do akcji. To armia ludzi i ogromny teren.
- Armia 170 ratowników i tylko trzynastu
zawodowych. Armia jest duża, ale nie zawsze
z każdego możemy skorzystać. Koledzy są
chętni, tylko rożne sytuacje życiowe, praca,
nie zawsze umożliwiają skorzystanie z wszystkich ratowników w danej akcji. Ratownicy są
bardzo chętni, widzimy to na stacjach narciarskich, które zabezpieczamy, są tam dyżurni.
Latem zabezpieczamy kilka schronisk i również nie było problemu z obstawą. I w akcjach
poszukiwawczych, w których pomagamy, jest
zawsze spora grupa ratowników. Jestem zadowolony z ilości ludzi, którzy się zgłaszają.
- Nowoczesny sprzęt pomaga goprowcom? Niedawno dostaliście nowy skuter śnieżny – o wartości 25
tysięcy. Testowaliście też wszędołaz.
- Mieliśmy quada Yamaha, dokupiliśmy
napęd alternatywny czyli tak zwane gąsienice, bardzo dobrze się spisuje, przy takich
warunkach śniegowych, jakie są teraz w górach. Jest to ogromna alternatywa dla skuterów, bo ten pojazd możemy użytkować cały
rok. Teraz otrzymamy od jednego ze sponsorów GOPR nowego quada ze Szklarskiej Poręby, do którego również zakupimy zestaw napędów alternatywnych.
- Pojawiło się tutaj określenie – sponsorzy. Oni są
ważni w budżecie Górskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego?
- Bardzo ważni, zwłaszcza sponsorzy strategiczni, mówiąc o całym GOPR. Oni naprawdę wypełniają tę lukę, na którą nie dostajemy
środków centralnych. Również bardzo ważni

dla nas są sponsorzy miejscowi, którzy wspomagają grupę krynicką.
- Możemy ich tutaj wymienić?
- Oczywiście, w szczególny sposób wspierają nas przez cały rok strategiczni sponsorzy
m.in. firmy Wiśniowski, Muszynianka, Regata i kilka mniejszych firm: Instel, Importeks.
- Panie naczelniku, mówiliśmy o nowoczesnym
sprzęcie. A aplikacja Ratunek jest dzisiaj ważna?
Warto ją zainstalować w swoim telefonie przed wyjściem w góry?
- Nawet prowadzimy rozmowy z operatorami sieci o wprowadzenie tej aplikacji jako
podstawowej przy kupnie telefonu. To jest bardzo dobra aplikacja, która działa w górach, na
terenie całej Polski.
- Niezależnie czy mamy zasięg telefonu
komórkowego?
- Dokładnie, ale musi być podstawowy zasięg alarmowy. Gdy turyści posiadają aplikację Ratunek od razu wyrusza akcja ratownicza,
nie tracimy czasu na akcję poszukiwawczą. My
wiemy, gdzie człowiek się znajduje. Jesteśmy
w stanie pomóc, a liczy się każda minuta.
- Klienci GOPR, szczególnie ci lekceważący bezpieczeństwo, powinni płacić za taką usługę? Jeśli to
można nazwać usługą?
- Usługą, oczywiście. Warto popatrzeć na
Europę i kraje, które nas otaczają, wszystko
jest w zakresie ubezpieczenia. Ratownictwo
jest finansowane z budżetu państwa. Każdy,
kto wyjeżdża w Alpy na narty, ubezpiecza się.
U nas płacą gestorzy wyciągów. My pracujemy na wyciągach na podstawie płatnej umowy, więc za naszą pracę płacą zarządcy.
- Rozsądek w pierwszej kolejności, a nie będzie trzeba korzystać z pomocy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego?
- Rozsądek owszem, ale czasami jest tak, że
decyduje pech, może przypadek. Różne są sytuacje w górach, na szlakach. Są tacy ludzie,
którzy są doskonale przygotowani, mają doświadczenie, sprzęt ale o wypadku decyduje los. A my jesteśmy od tego, aby pomagać.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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ŻAK zrobi z Ciebie fachowca w dziesięć miesięcy!
zostanie uzyskaniem dyplomu ukończenia nauki.

Jeśli potrzebujesz nowych umiejętności
i kwalifikacji, by znaleźć dobrze płatną pracę, możesz zdobyć je w dziesięć miesięcy.
Taką możliwość daje Ci ŻAK. To szkoła,
dzięki której szybko zyskasz solidne wykształcenie w atrakcyjnych specjalnościach,
takich jak: wizażystka-stylistka, florysta, instruktor ds. terapii uzależnień czy pomoc
nauczyciela przedszkola. Właśnie trwa zimowa rekrutacja w ŻAKU. Zajęcia rozpoczynają się w lutym.
Szkoły policealne jednoroczne, to wyjątkowa oferta, jaką Centrum Nauki i Biznesu ŻAK kieruje do wszystkich, którzy
potrzebują szybkiego efektu. Coś dla siebie znajdą tu osoby dorosłe, poszukujące
kwalifikacji w aż trzydziestu różnych specjalnościach. Są wśród nich profesje, które gwarantują znalezienie naprawdę dobrze płatnej pracy. Wystarczy zapisać się
i rozpocząć naukę zaocznie. Potrwa ona
tylko dziesięć miesięcy, a zwieńczona
REKLAMA

Jakie specjalności jednorocznych
szkół ŻAKA cieszą się największym
zainteresowaniem?
Nauka na kierunku wizażystka-stylistka pozwala na zapoznanie się z wiedzą
nie tylko o tym jak fachowo zrobić piękny
makijaż. Każda uczestniczka zajęć uczy
się jak kompleksowo opracować wizerunek osoby – od doboru właściwych kosmetyków przez odpowiednią fryzurę, aż
do modnego stroju, podkreślonego obuwiem i dodatkami. Całościowe spojrzenie na zagadnienie stylizacji dają uczestniczkom warsztaty budowania wizerunku.
Kto znajduje w sobie talent do zręcznego układania bukietów, powinien kształcić
się jako florysta.
W ŻAKU ma taką możliwość i to zupełnie za darmo. Uzyskany dyplom pozwoli
specjaliście tej branży natychmiast podjąć
pracę w każdej kwiaciarni. Urozmaicone zajęcia gwarantują nie tylko zdobycie
praktycznej wprawy, bo w ich programie
jest też nauka języka obcego i podstaw
przedsiębiorczości. To sprawia, że absolwenci przygotowani są do pracy w kraju
i za zagranicą lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Instruktor ds. terapii uzależnień pomaga pacjentowi uwolnić się od nałogu. To
ważna i potrzebna praca. Na zajęciach

w ŻAKU dowiesz się jak uczestniczyć
w planowaniu i prowadzeniu terapii uzależnień, indywidualnej lub grupowej, a także
w grupach samopomocowych, czy ruchach abstynenckich. Instruktorzy ds. terapii
uzależnień mogą ubiegać się o zatrudnienie
w placówkach, udzielających różnorodnego wsparcia osobom uzależnionym,
w tym, np. w: poradniach, ośrodkach, gabinetach, jednostkach prowadzących grupy
wsparcia, stowarzyszeniach i fundacjach.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy
cię również dekorator wnętrz. Na tym kierunku rozwiniesz umiejętności projektowania pomieszczeń oraz niezbędny warsztat
techniczny. Ergonomia, zarządzanie firmą
i psychologia to kolejne elementy programu

studium. Dekorator wnętrz, który pozna
także te elementy, jest doskonale przygotowany do wykonywania zawodu. Dzięki
temu absolwenci zyskują szansę na pracę w biurach projektów.
Jak rozpocząć naukę? Nic prostszego.
Po prostu wejdź na stronę www.zak.edu.
pl, wypełnij formularz online www.zak.edu.
pl/formularz i wyślij go przez Internet. Przynieś świadectwo ukończenia szkoły średniej do naszego sekretariatu w Nowym
Sączu na ul. Lwowskiej 9 i rozpocznij naukę w trybie zaocznym (co drugi weekend). Szczegółowych informacji udzielamy
pod numerem 18-442-14-57. Rekrutacja
zimowa trwa. Pamiętaj: ilość miejsc jest
ograniczona!
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Rozmowa z ROBERTEM
KOSZUCKIM - aktorem,
uczestnikiem programu
„Taniec z gwiazdami”
- Taniec jest Pana pasją, czy do tej pory
raczej czymś obcym?
- Lubię się ruszać i tańczyć, ale to
co robiłem do tej pory trudno nazwać
tańcem. Taniec w programie ma jednak
charakter dość profesjonalny. Na pewno
nie jestem urodzonym tancerzem, tańca
nie wyniosłem z domu, muszę się uczyć
od początku, ale dużo się ruszałem, więc
nie mam problemów.
- Nie jest Pan urodzonym tancerzem, ale
na pewno Pan tańczył, choćby na balu
studniówkowym?
- Nie było źle, zawsze szybko łapałem kroki. Razem z bratem dobrze nam
szło. Były owszem kursy tańca, gdzieś
w czasach podstawówki, nauka cza-czy,
walca, rumby, ale ja z tego niewiele pamiętam. Poza tym w programie jest tak
profesjonalnie, że chociaż znałem kroki do cza-czy, to je źle wykonywałem.
Teraz widzę, jak trzeba ruszać biodrem,
nogą. To zupełnie inny poziom.
- Jest Pan po pierwszych próbach…
- Trzy tygodnie ciężkich treningów
mam już za sobą.
- Ciężkie treningi czy jednak przyjemność?
- Właściwie to jedno z drugim, bo
bardzo dużo się uczę, ale to nie jest tak,
że to przychodzi łatwo. Nasze ciało ma
inne nawyki, są ścięgna i mięśnie, o których nie wiedziałem, że je mam, teraz
mnie bolą, więc wiem, że takie istnieją
(śmiech). Muszę trzymać ramę, odpowiednio ruszyć nogą, przy cza-czy bolą
łydki. Zawsze coś trenowałem, ale tu
jednak inne partie mięśni, z innym nasileniem są używane. Więc w tym sensie to naprawdę harówka. Ale to jest też
przyjemne, dlatego też się na to zdecydowałem. Nie nauczymy się bez wysiłku w miesiąc niczego, a tu proszę sobie
wyobrazić, że trzeba to zrobić.
- A przecież jest Pan wysportowanym człowiekiem, synem muszyńskiego wuefisty
i trenera.
- Wydaje mi się, że mogę mieć łatwiej niż ktoś, kto w ogóle się nie rusza. Ale chyba nigdy w programie nie
ma takich osób, bo wszyscy wiedzą, że

to groziłoby kontuzjami. Zresztą ja też
się boję kontuzji. Może się przydarzyć
w każdym momencie i zdarza się nawet u profesjonalnych tancerzy. Wszyscy mnie przed tym ostrzegają. Więc
codziennie przed i po treningu jest rozgrzewka, rozciąganie - to dodatkowa
godzina oprócz samego treningu.
- A jak Pan zareagował na zaproszenie do
programu?
- Zastanawiałem się chwilę. Ale to
tak jest, że najpierw dostaje się wiadomość, potem człowiek się uśmiechnie
sam do siebie, później na drugim wdechu pomyśli: Oj, to chyba prawda, a na
trzecim: Dlaczego by nie? I tyle to trwało – trzy oddechy.
- Trafił Pan na doświadczoną partnerkę Hanna Żudziewicz w 6. edycji programu poprowadziła partnera do zwycięstwa.
- To zawodowa tancerka, jedna
z najlepszych w Polsce. Dla niej to już
piąta edycja programu, więc pracuję
z profesjonalistką. U niej nie ma miejsca na pomyłki. Bardzo dobrze wie, jak
układać relacje z tancerzami, bo ma doświadczenie. Mam wrażenie, że do siebie pasujemy. Ale to jej zasługa, bo to
ona nad tym w dużej mierze pracuje nad tańcem, nad tym, żeby maksymalnie wykorzystać cztery godziny treningu, jak najwięcej się nauczyć, ale nie
przeciążyć.
- Kibicować będzie Panu rodzina, przyjaciele…
- Na pewno, już się odgrażają, że wyślą SMS-a.
- Ale też zapewne mieszkańcy Krynicy
i Sądecczyzny…
- Naprawdę? Bardzo się cieszę! Trochę czasu tu spędzałem, co jest zasługą babci Miłki.
- Tańczył Pan kiedyś na Sądecczyźnie?
- Na pewno tańczyłem i to niejeden
raz na jakimś balu karnawałowym organizowanym przez babcię w jednym
z domów wczasowych w Krynicy.
- I śpiewał Pan dla kuracjuszy.
- Tak, razem z bratem. Babcia, przewodniczka PTTK, uczyła nas śpiewać po
niemiecku, węgiersku. Byliśmy bardzo
mali, ale do te pory to pamiętam.
- W tym roku był Pan na nartach w Krynicy?
- W tym roku niestety nie. Ze względu na ciągły brak czasu, stale mi to ucieka. Troszeczkę też ze względu na to,
że moja córka chodzi do drugiej klasy
i uczę się, że nie można sobie ze szkołą

żartować. Gdy chodziła do przedszkola, zabierałem ją na narty, kiedy chciałem, teraz można ją zabierać tylko
w czasie ferii. Trochę się przez to rozmijamy. Tata mnie cały czas zaprasza,
a jakoś nie mogę trafić.
- Właśnie wrócił Pan od brata z Portugalii.
Zbierał Pan siły do programu?
- Cztery dni w słońcu, na plaży
i w domu. Razem z bratem-bliźniakiem
odwiedzamy się w domach ze swoimi
rodzinami i takie spotkania przy jednym stole to jest największe kumulowanie dobrej energii.
- Pokazywał Pan bratu kroki taneczne?
- Coś próbowałem, ale śmiał się ze
mnie, żebym z Hanią Żudziewicz tańczył, a nie z nim.
- Fanki serialu „Na dobre i na złe” będą ciekawe, czy zatańczy Pan z Klaudią?
- Na razie na pewno nie, bo serialowej Klaudii nie ma, wyjechała za granicę do Brukseli.
- Jest Pan jak doktor Konica człowiekiem „do
tańca i do różańca”?
- Jak najbardziej, bo jestem empatyczny ale też trochę zwariowany. To
taka cudowna mieszanka na życie.
- W tym numerze wspominamy Panią Danutę Szaflarską, miał Pan okazję z nią pracować?
- Niestety nie, ale moi przyjaciele
pracowali z panią Danusią i sporo o niej
opowiadali. To zawsze robiło wrażenie.
Półtora roku temu z moim przyjacielem
robiła spektakl, nie doszło do premiery,
bo się przewróciła, była w szpitalu, ale
wyszła z tego, a miała 101 lat. Pani Danusia to był niezwykły człowiek, chodząca historia, z poczuciem humoru,
z dystansem do siebie i świata, i do końca wspaniała aktorka.
- Może to dzieciństwo spędzane
w górach tak działa?
- Góry wyostrzają humor i dają dystans do życia, bo stykamy się z naturą,
która uczy pokory.
- Czyli od 3 marca ślemy SMS-y na Roberta Koszuckiego, człowieka, który dzieciństwo spędzał w górach,
w Krynicy?
- Nie mam zbyt dużego doświadczenia, bo pierwszy raz występuję w takim programie, ale już
w pierwszym odcinku można odpaść, a decydują SMS-y. Trzymajcie
zatem kciuki i ślijcie SMS-y!
ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

REKLAMA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krynicy-Zdroju zaprasza na
ślizgawki w okresie ferii zimowych
na lodowiska w Krynicy-Zdroju, Tyliczu,
Mochnaczce Wyżnej oraz Czarnym Potoku.
Na miejscu czynne wypożyczalnie łyżew.
Informacje pod numerem telefonu 18 472 38 24.
Zapraszamy

FOT. Z ARCH. ROBERTA KOSZUCKIEGO

Trzy oddechy i do tańca

8
REKLAMA

FERIE'17

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 23 lutego 2017

23 lutego 2017 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Ty też możesz pomóc

FERIE'17

9

Kierownik zespołu regionalnego Dolina
Popradu Dariusz Rzeźnik z Piwnicznej-Zdroju walczy z nowotworem. Pomimo choroby, która wywróciła jego życie do góry nogami, stara się normalnie
funkcjonować. Nie poddaje się, bo ma
dla kogo żyć: dla żony Agnieszki i pięciorga dzieci.
- Bóle zaczęły się już w styczniu
2016 r. Chodziłem od lekarza do lekarza, nikt nie potrafił powiedzieć,
co mi tak naprawdę dolega. Było
coraz gorzej. We wrześniu 2016 r.
czułem się już naprawdę źle. Wtedy
też postawiono mi diagnozę: choroba nowotworowa o charakterze złośliwym. To był dla mnie totalny szok, cios obuchem w głowę.
Chodziłem jak otępiały, nie bardzo
wiedziałem, co się ze mną dzieje.
Pewnie każdy, kogo spotyka rak,
reaguje w ten sposób - opowiada
42-letni Dariusz Rzeźnik, u którego nowotwór znajduje się w okolicy
kreski jelita cienkiego, z przerzutami do wątroby, otrzewnej oraz płuc.
- Leczę się w Centrum Onkologii
w Krakowie. Miałem już 6 kursów
chemioterapii, przeszedłem także
wiele badań, m.in. tomograficznych. Lekarze twierdzą, że na razie
choroba się zatrzymała. Końcem
marca będą miał kolejny tomograf.
Zobaczymy, co wykaże. Staram się
REKLAMA

dużo czytać o mojej chorobie, uczę
się jak postępować. Jestem na diecie, zgodnie z zaleceniami lekarzy
unikam smażonych, pieczonych
i wędzonych potraw.
- Na początku choroby było nam
bardzo ciężko, były chwile załamania. Przy czwórce małych dzieci
w domu jest bardzo dużo pracy, a do
tego doszła choroba Darka… Obecnie nie pracuję, zajmuję się domem
i mężem. Musimy jakoś iść do przodu – mówi żona Agnieszka.
Dariusz Rzeźnik niemal 20 lat
przepracował w policji, obecnie jest
na emeryturze. Do spłaty pozostaje
kredyt hipoteczny we frankach. Na
utrzymaniu ma trzy córki: 22-letnią Alicję, 12-letnią Zuzię i 9-letnią
Olę oraz dwóch synów: 4-letniego
Łukaszka i 2,5-rocznego Pawełka.
- Dzieci wspierają ojca jak
mogą. Rozumieją, że musi brać
zastrzyki, kroplówki. Dziewczynki przeżywają chorobę taty, ale zarazem są dla niego wielką dumą.
Pięknie grają na skrzypcach, na
półrocze miały w szkole wyróżnienia. Nawet mały Pawełek się
angażuje, podpowiada tacie, co
może a czego nie powinien jeść.
Jest oczywiście za mały, żeby to
wszystko pojąć, ale czuje, że jego
tato choruje… - mówi przez łzy pani
Agnieszka.

Dariusz Rzeźnik podkreśla, że gdyby nie jego bliscy i przyjaciele, byłoby
mu dużo ciężej przetrwać ten trudny czas.
- Dziękuję Bogu za moją wspaniałą rodzinę i znajomych. Po pierwszych chemioterapiach byłem osłabiony, żona i dzieci bardzo mi wtedy
pomogli. Wspierają mnie cały czas.
Moja żona Agnieszka jest dla mnie
bardzo dużym oparciem – podkreśla.
Również przyjaciele z zespołu Dolina Popradu nie zostawili przyjaciela
w potrzebie.
- Zorganizowali dla mnie dwa
wspaniałe koncerty, jeden u nas
w Piwnicznej, drugi w MCK Sokół
w Nowym Sączu. Były także mecze,
biegi. We wszystkich tych wydarzeniach udział wzięła tak duża ilość
osób, że przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. O pomoc nie prosiłem. Ci ludzie o wielkich sercach
sami wyciągnęli do mnie pomocną dłoń. Jestem bardzo wdzięczny za
ten ogrom dobra, za mnóstwo mszy w
całym kraju, które zamówili za moje
zdrowie. Pieniążki zebrane podczas
charytatywnych koncertów, wydajemy na dojazdy do Krakowa, leczenie poza szpitalne mające wspomóc
chemioterapię, a przede wszystkim
skomplikowaną i drogą dietę, suplementy diety, wlewy dożylne witaminy C - to wszystko kosztuje. Trudno

FOT. Z ARCH. SURSUM CORDA

Dziękuję Bogu, że ich mam

mi sobie wyobrazić, jak można walczyć z chorobą nowotworową, gdy
jest się samemu… Gdyby nie moi
bliscy, nie wiem, czy byłoby teraz
z kim rozmawiać… - panu Darkowi
łamie się głos.
Dariusz Rzeźnik od lat jest wielkim pasjonatem kultury ludowej. Jego
pasja jest dodatkowym motorem do
walki z chorobą.
- W zespole Dolina Popradu działam od 1993 r. Kierownikiem zostałem
w styczniu 2009 r. To moje zamiłowanie to nawet nie pasja, to styl życia. Wszyscy moi przyjaciele trzymają
kciuki za moje wyzdrowienie. Jestem
im za to bardzo wdzięczny. A Bogu za
to, że ich mam… – dodaje pan Dariusz.

AGNIESZKA MAŁECKA

Dariuszowi Rzeźnikowi
można pomóc poprzez
wpłatę dowolnej kwoty
na specjalne konto
bankowe:
Stowarzyszenie
SURSUM CORDA
26 8805 0009 0018 7596
2000 0080
z dopiskiem/tytułem
„Dariusz Rzeźnik”
Można także przekazać
1 proc. podatku:
w deklaracji PIT trzeba
wpisać nr KRS 00000
20382, a w polu „Cel
szczegółowy” dopisać
„Dariusz Rzeźnik”

10

FERIE'17

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 3

Wspomnienia przy cappuccino
W sierpniu 2015 r., już w wieku ponad stu lat, osobiście odsłoniła w Sokole przy wejściu do jednej
sal, która otrzymała jej imię, poświęconą jej tablicę. Godzinę przed oficjalną uroczystością zaprosiliśmy
z profesorem Bogusławem Kołczem
Panią Danutę na cappuccino na pięterko do kawiarni Art&Cafe. Usiadła z nami chętnie przy stoliku. Krucha, drobna, delikatna. Byliśmy
poruszeni bezpośrednią bliskością
bodaj najstarszej czynnej zawodowo
aktorki w Polsce, a może i na świecie. Towarzysząca Jej córka wdała się
w pogawędkę ze znajomymi „sokołami’, zostaliśmy z Nią sami. Profesor-filmoznawca recytował z pamięci filmy z Jej udziałem, rozpytywał
o role Haliny Tokarskiej w „Zakazanych
piosenkach” (1946) i Krysi Różyckiej
w „Skarbie” (1947) Leona Buczkowskiego. Odżyły wspomnienia.
- Występowaliśmy w cywilnych
ubraniach, ja w moich z trudem zdobytych sukienkach i czapeczce z antenką. Potem ludzie szeptali, że chodzę w kostiumie filmowym po ulicy,
by wszyscy widzieli, że jestem tą słynną Halinką z „Zakazanych piosenek”.
Ach, nawet sobie nie wyobrażacie,
jak wielkim przeżyciem był dla mnie
dzień, gdy zobaczyłam swoją twarz na
okładce pierwszego numeru magazynu „Film” w sierpniu 1946 r. Ale byłam dzidzia, co nie? Choć miałam już
wtedy 31 lat, byłam mężatką, matką
i po przejściach wojennych. Ale to prehistoria! Pochwalę się, że niedawno
dyrektor mojego macierzystego teatru Grzegorz Jarzyna przyjął mnie
na… pełny etat. Będę musiała w sezonie grać na scenie w trzech sztukach
sześć razy w tygodniu! – opowiadała.

Pozdrawiała potokiem morze
- Najpiękniejsze miałam dzieciństwo w Kosarzyskach, na chrzcie dostałam na imię Zosia, bo proboszczowi Dagnanowi Danuta wydawała
się nieco pogańska, i tak widniało
przez dłuższy czas na dokumentach.
Tygodniami chodziłam na bosaka
i „rozmawiałam” z potokiem Czercz
przekazując bystrej wodzie pozdrowienia do morza. Mama Wanda, krakowianka z domu Karmańska, polonistka po UJ, uczyła w szkole
w Piwnicznej, w wynajętej izbie. Tatuś Aleksander, urodzony w Tymbarku, choć rodem z góralskiego
REKLAMA
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Chochołowa, był tzw. nauczycielem
ludowym w Kosarzyskach. Mieszkaliśmy najpierw w leśniczówce u Karszniewiczów, a potem już
w wybudowanym budynku szkolnym.
Do kościoła tata woził nas bryczką.
Równie cudowna była młodość gimnazjalna w Nowym Sączu, wolny czas
spędzałam najchętniej z przyjaciółmi
na sądeckich Plantach i na ślizgawce
na „Wenecji” nad Dunajcem. Pływaliśmy łódkami i kajakami, urywając się
czasem z lekcji. Wielką rolę w moim
życiu odegrał Bolesław Barbacki, to
dzięki niemu zostałam aktorką. Przed
wybuchem wojny namalował mi dwa
portrety, które przepadły gdzieś podczas okupacji – wspominała.

w przedstawieniach: „Horsztyński”
Juliusza Słowackiego (jako Michaś)
i w „Tomciu Paluchu” wg braci Grimm.
Po premierze podszedł do niej dziennikarz i zapytał: - Jak ty masz na imię,
dziecko? - Jak czekoladka! – odrzekła rezolutna dziewczynka, a wszystko to znalazło się w gazecie, w recenzji
z przedstawienia. Po studiach w szkole teatralnej, w ostatnie przedwojenne
wakacje, odwiedziła Kosarzyska, w kapeluszu, wystrojona jakby prosto z Paryża. Wycałowała się z serdeczną przyjaciółką z dzieciństwa Julką Porębską,
późniejszą Kożuchową, i zapytała ją: Zgadnij, kim ja teraz jestem. Julka odpowiedziała bezbłędnie: - Cosik mi się
widzi, że kumediantką.

Fotografia komunijna

Wigilia przy szprotkach

W Nowym Sączu zamieszkała wraz
z matką (ojciec zmarł na zapalenie ślepej kiszki) w 1924 r. Uczyła się w szkole przy kościołku kolejowym, tam też
pracowała mama. Potem trafiła do
Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego
przy ul. Jagiellońskiej 39, kierowanego przez surowego wobec podopiecznych dyrektora Jana Göttmana, spolonizowanego Niemca.
Po ponad 80 latach potrafiła wymienić nauczycieli z klasy maturalnej:
polonistkę Marię Hebenstreitównę,
matematyczkę Marię Flisównę łacinnika Józefa Bogusza, germanistę Stanisława Serafina, anglistkę i romanistkę
Laurę Eichhornową oraz przyjaciół z lat
szkolnych, m.in. Witolda Rowickiego,
o pseudonimie szkolnym nie wiedzieć
czemu „Gałka” (późniejszego słynnego dyrygenta, który w przedwojennym Nowym Sączu prowadził zespół
mandolinistów), Marię Zubkową (potem żonę partyzanta „Tatara”), Czesię
Koterbę, Danusię Borowczyk, Marysię Ladenberger, Józka Lenartowicza,
czy Artura Butschera, znanego aktora polskiego na emigracji w Londynie,
jego żonę Jadwigę Pajorównę.
Wspomniałem o tym nazajutrz koledze Wojciechowi Butscherowi, bratankowi Artura, który natychmiast
wyszperał Jej pierwszokomunijne
zdjęcie. Skąd to zdjęcie znalazło się
w archiwum rodzinnym Butscherów
– Bóg raczy wiedzieć! Skopiowaną fotografię zawiozłem do Kosarzysk, czyniąc Pani Danucie niekłamaną radość,
gdyż większość pamiątek rodzinnych
zawieruszyła się podczas wojny.

- A tak w ogóle, to żyłam w ciekawych czasach. Życie z urokami
i nieszczęściami – to jest pełne życie
– powtarzała.
Nieszczęść w życiu Pani Danuty
nie brakowało: śmierć starszej siostrzyczki Irenki (chorowała na szkarlatynę) w wieku 4 lat, przedwczesne
odejście do wieczności ojca, częsta
bieda, czego dowodem było choćby
jedno z przyjęć imieninowych, które urządziła przy 1 dkg herbaty, 10
dkg cukru i kawałeczku pasztetówki.
- W 1939 r. grałam na scenie Teatru Polskiego na Pohulance w Wilnie, m.in. partnerując z Hanką Bielicką sławnej Ordonce. Tam zastała
mnie wiadomość, że mój jedyny brat
Jerzy Aleksander, wysoki, przystojny
chłopak, niezwykle uzdolniony muzycznie, ułan kawalerzysta, poległ
w pierwszych dniach wojny w bitwie
z Niemcami pod Tomaszowem Lubelskim. Miał 20 lat. Pierwszą wojenną
Wigilię spędziłam w wynajętym pokoju. Przywędrowała do mnie matka.
Z Nowego Sącza do Wilna. Szła ponad
miesiąc. Choinki nie było, kolęd nie
było. Zjadłyśmy parę szprotów. I to
było wszystko – opowiadała.

Kumediantka w Kosarzyskach
Debiutowała w latach dwudziestych XX wieku na deskach Sokoła

Łączniczka w powstaniu
W powodzi kataklizmów osobistych i wojennych prowadził ją jednak „palec boży”, jak sama podkreślała – instynkt, który podpowiadał
jak podczas powstania w stolicy
bezpiecznie wyprowadzić najbliższych bez szwanku spod bombardowań i hitlerowskich łapanek.
Znamienna jest też indywidualna
optyka: widząc płonącą pod bombami sąsiednią kamienicę nie czuła trwogi, a jedynie źródło ciepła,

które pozwoliło jej wysuszyć pieluszki córeczki Marysi.
Podczas powstania warszawskiego
była łączniczką w Biurze Informacji
Propagandy AK, zawiadamiała artystów o odbywających się koncertach
w walczącym mieście. Docierała z informacjami m.in. do Miry Zimińskiej,
Ireny Kwiatkowskiej, Mieczysława
Fogga. Wielokrotnie była na granicy
śmierci, m.in. wtedy, gdy niemiecki
snajper siedzący na dachu o mało nie
trafił jej, gdy między bombami przebiegała z roczną córką Marysią na
ręku. Innym razem uratowała męża
i córeczkę przed wybuchem bomby,
bo akurat cofnęła się po plecak zostawiony w piwnicy, to znów uciekła
z łapanki zatrzymana przez esesmana, na którego... nawrzeszczała.
W trakcie powstania 12-miesięczna Marysia zachorowała na dezynterię.
- Zmusiłam ją do życia. Nie płakałam, nie rozpaczałam. Wlałam w
to chudziutkie, wynędzniałe dziecko

półtora litra zdobycznej herbaty wymieszanej z lekarstwem, które znalazłam w jakiejś aptece, łyżeczka po
łyżeczce...- wspominała.

Koniec epoki
Słuchając opowieści Danuty Szaflarskiej byliśmy z profesorem Bogusławem Kołczem pod niesamowitym
wrażeniem stuletniej kobiety z młodzieńczym błyskiem w oczach, silnej duchem, emanującej optymizmem, pasją i chęcią życia wbrew
logice upływającego czasu. Mimo
bagażu ciężkich przeżyć potrafiącej
największą tragedię obrócić w pogodny, autoironiczny żart.
W niedzielę, 19 lutego, na wieść
o odejściu aktorki-krajanki, profesor
spuentował: - To koniec epoki polskiego filmu i teatru. To wielki zaszczyt, że mogliśmy Ją spotkać na
swojej drodze. Błyszczała jak kryształ. Taką Ją zapamiętamy.
JERZY LEŚNIAK

Galerię zdjęć zobacz na:

www.dts24.pl
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Zgubiłeś klucze, wyślesz wiadomość do znalazcy

- Zwycięstwo było całkowitą niespodzianką. Byłem oszołomiony, gdy zobaczyłem swoje nazwisko na liście zwycięzców wśród ludzi z Brazylii i Francji – mówi,
komentując swoją drugą lokatę w konkursie
Berlin Startup Calling 2016 organizowanym
przez Visual Meta GmbH.
Nagrodę zdobył za pomysł na aplikację
mobilną, która ma umożliwić kontaktowanie się z nieznajomymi osobami znajdującymi się w określonym miejscu.
- Chodzi o to, żeby dało się wysłać różnego rodzaju wiadomości na dany teren.
Przykładowo byliśmy w sklepie i zgubiliśmy klucze. Osoba, która je znalazła, będzie miała możliwość kontaktu z nami.
Ale też my będziemy mieć możliwość wysłania wiadomości do osób, które znajdują się w założonym przez nas miejscu
– tłumaczy.
Nagroda była przyznana za sam pomysł.
Obecnie 21-letni student informatyki na
AGH w Krakowie jest na etapie kompletowania zespołu do pracy i programowania. Prace
planuje zakończyć w sierpniu lub wrześniu.
Już wtedy można by było aplikacje pobrać
na swój telefon.

FOT. Z ARCH. W. ŻDŻARSKIEGO

Wojciech Żdżarski kocha informatykę
i muzykę. Pierwsza daje mu wytchnienie, druga
humanistyczne spojrzenie. Ten duet sprzyja rodzeniu się pomysłów. Sądeczanin właśnie zdobył drugą nagrodę na międzynarodowym konkursie w Berlinie za pomysł na aplikację mobilną
Localife.

- Trzeba wszystko zaprogramować, a to
wymaga niesamowitej ilości czasu i sporej
ilości przeczytanych książek, bo technologie, w których przechowuje się olbrzymie dane, są naprawdę słabo rozwinięte w
Polsce i bardzo mało ludzi może pochwalić
się wiedzą z tej dziedziny. Trzeba dostać się
do odpowiedniej literatury i zgłębić wiedzę,
aby coś takiego zrobić. To spore wyzwanie
na kilka miesięcy pracy – przyznaje.
Na razie nie zgłosiły się firmy zainteresowane aplikacją komercyjnie, ale student rodem z Nowego Sącza jest otwarty na
propozycje.

Aplikacja Localife nie jest zresztą jego jedynym projektem. W listopadzie wspólnie z kolegą Arkadiuszem Szczepankiem na
światowych targach wynalazków w Brukseli
zaprezentowali system ostrzegania kierowców przed zaśnięciem. – Ten system nawet nie tyle ma ostrzegać, co prewencyjnie przewidywać, kiedy kierowca może
zasnąć. Systemy, które wykrywają fazę zaśnięcia już istnieją, są aplikowane w nowszych samochodach. Z takim rozwiązaniem
jak nasze, jeszcze się nie spotkałem. Oprogramowanie jest już gotowe, ale chcemy
z tego stworzyć urządzenie, a to wymaga
pracy i fachowego zespołu.
Pochodzącemu z Nowego Sącza studentowi informatyki na AGH w Krakowie udaje się łączyć naukę z pracą.
- Taka praca kreatywna jest lepszym odpoczynkiem niż jakieś imprezy, poza tym
przynosi wyniki. Informatyką interesowałem się od dzieciństwa, ale gdy byłem mały
nie zdawałem sobie sprawy jak wielką potęgę daje przetwarzanie informacji w odpowiedni sposób – przyznaje.
Wojciech Żdżarski fascynuje się zresztą nie tylko informatyką. W ubiegłym
roku skończył średnią szkołę muzyczną, gra na fortepianie. – To moja pasja
od dzieciństwa, bo gram od 5. roku życia. To świetna forma odpoczynku, dzięki której można zmienić kierunek działania ze ścisłego na muzyczny. Matematyka
jest jej nieodłącznym elementem muzyki,
a muzyka dodaje odrobiny humanizmu do
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Supertermoizolacyjne schody strychowe LWT umożliwiają łatwe i bezpieczne wyjście na strych.
Jednocześnie stanowią doskonałą barierę ograniczającą straty ciepła między poddaszem i nieogrzewanym strychem.
Niższe rachunki za ogrzewanie

Oszczędność miejsca

Wygodna obsługa

Innowacyjna budowa schodów LWT zapewnia
doskonałą termoizolacyjność U=0,51 W/m2K,
gwarantując oszczędność energii cieplnej.

Podczas składania i rozkładania drabinki schody nie wymagają
dużej przestrzeni, a po złożeniu„chowają się”w stropie.

Zastosowanie mechanizmu odciążającego
w schodach strychowych LWT umożliwia
komfortową ich obsługę.

matematyki. To komplementarne połączenie jest fascynujące.
Jak widać połączenie pasji muzycznej
z fascynacją informatyką może dać efekty w postaci nowatorskich pomysłów. A jak
skromnie zapowiada Wojciech Żdżarski, ma
nadzieję, że to dopiero początek prawdziwej
przygody z innowacyjnym biznesem.

JOLANTA BUGAJSKA
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Przyłączyć Chełmiec do Nowego Sącza?
jakbym miał tu pracować w nieskończoność, patrzę perspektywicznie.

Rozmowa
z BERNARDEM STAWIARSKIM
– wójtem gminy Chełmiec
- Wójt gminy Chełmiec… a może trzeba raczej powiedzieć - burmistrz.
- Już w przyszłym roku może się tak zdarzyć. W tej chwili jesteśmy na etapie składania
wniosku. Na najbliższej Radzie Gminy powstanie ostatni już dokument w tej sprawie, który w
zasadzie jest formalnością.
- Panie wójcie, trzy możliwe odpowiedzi, która najbardziej Panu odpowiada: A) wójt Chełmca, B) burmistrz
Chełmca, C) prezydent Nowego Sącza?
- Oczywiście zakreślam odpowiedź C,
z pewnymi uwarunkowaniami. Powiem szczerze, nie podjąłem jeszcze decyzji o zamiarach
startowania na prezydenta Nowego Sącza, choć
tego nie wykluczam. W tym momencie czekam
na pojawienie się nowych przepisów. Czekam na
nowy Kodeks Wyborczy, w którym mogą pojawić się pewne ograniczenia i może się okazać, że
były wójt nie może startować.
- Odpowiada Panu ten pomysł? Kończenie kadencji po
dwóch latach?
- Byłem i jestem za tym pomysłem. Powinno to obowiązywać wszystkich, łącznie z posłami, radnymi a nawet sołtysami. Oczywiście,
w pewnych warunkach jest to też duży problem odnośnie ciągłości pracy i jej koncepcji.
REKLAMA

Absurdalnie, argumentując ten projekt, mówi
się o klikach, a przecież obowiązują nas wybory bezpośrednie.
- Czuje się Pan architektem kliki w Chełmcu?
- Absolutnie nie, zresztą to widać po tym, co
się robi. Nie stać by było gminy Chełmiec na to,
aby tolerowała klikę.
- Wyobraźmy sobie, że ten pomysł zostanie przekształcony w ustawę i ci, którzy byli wójtami dwie kadencje,
m.in. wójt Bernard Stawiarski, nie mogą startować. Ujdzie z Pana powietrze?
- To są jeszcze dwa lata. Zawsze powtarzałem, że musimy pracować tak, jakbyśmy mieli
w tej gminie pracować wiecznie. Ja działam tak,

- W jakiej perspektywie Pan patrzy? Wstaje Pan rano
i snuje Pan plany na ile lat do przodu?
- Są to nieograniczone perspektywy. Plany snuję na dziesiątki lat. Kwestie dróg czy zanieczyszczeń powietrza są ciągle aktualne. Nie
można w takich warunkach żyć. W przypadku
Chełmca chcemy możliwości podłączenia się do
gazu. Staramy się, żeby zakład gazowniczy uruchomił rurę przez Dunajec, żeby można się było
podłączyć w Chełmcu. Mam problem z rozbudową basenu, bo nie możemy dostać gazu. Zanieczyszczonym powietrzem jest zagrożona cała
Kotlina Sądecka. Problem w przypadku Nowego
Sącza jest prosty do rozwiązania – tu budownictwo jest skoncentrowane, więc powinna nastąpić modernizacja starej ciepłowni i rozbudowa
ciepłowni na inne obszary.
- Co Pan odpowiada jak słyszy takie komentarze: Jak
się Bernard Stawiarski rozpędzi to przyłączy Nowy Sącz
do Chełmca?
- Te wszystkie komentarze powstają w skutek obserwacji. Ludzie widzą, jak wygląda infrastruktura w Chełmcu, a jak w Nowym Sączu. Dodatkowo lepiej się nam żyje, ponieważ
wybudowaliśmy różne kompleksy, które służą
nie tylko całej gminie Chełmiec, ale wszystkim
miejscowościom.
- Będzie Pan sprawdzał dowody osobiste przy wejściu na basen?

- Nie, absolutnie. Natomiast w czasie ferii było
rzeczywiście bardzo ciasno u nas na basenie –
wydawaliśmy około 1000 wejściówek na basen
i 300 wejść na saunę.
- Ma Pan policzone, ilu mieszkańców gminy Chełmiec
codziennie wsiada do samochodu i jedzie do pracy do
Nowego Sącza?
- Powiem szczerze, że nie, ale można przypuszczać, że dużo. Teraz ma powstać nowe osiedle koło ul. Szerokiej w Chełmcu. Ma przybyć
300 mieszkańców. Jesteśmy największą, jeśli
chodzi o liczebność, gminą w Polsce, liczącą 28
tysięcy mieszańców.
- Jest Pan z tego dumny?
- Jestem bardzo dumny, mieszkańcy
z jakiegoś powodu chcą się osiedlać w gminie
Chełmiec, widocznie dobrze im się tu mieszka.
- Dlaczego ludzie chcą się osiedlać w Chełmcu? Uciekają z Nowego Sącza? Może dlatego, że jest tu teren pod
budownictwo jednorodzinne?
- Niekoniecznie tylko dlatego. Mamy niskie podatki, opłaty za wodę, ścieki. Odłączyliśmy się od sądeckich wodociągów, mieszkańcy
wcześniej płacili ponad 5 zł, teraz płacą niecałe
3 zł za wodę, różnica jest widoczna. Oczywiście
jest problem związany z komunikacją, do której
chętnie dopłacę pod warunkiem, że będzie ona
elektryczna. Gdybyśmy byli miastem, to zrobilibyśmy to w Chełmcu, sam był te autobusy kupił.
- Do komunikacji zawsze się dopłaca?
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Zgodzę się pod jednym warunkiem
- Tak, ale nie aż tyle. Faktem jest że Nowy Sącz
do komunikacji dopłaca 12 milionów. 35 groszy
dopłaca każdy, nawet gdy nie jeździ autobusami.
- Co by Pan z tym zrobił?
- Moim zdaniem trzeba zmodernizować przedsiębiorstwo. Dobrym przykładem są Klęczany – zakład, do którego trzeba było dużo dopłacić, nie czerpaliśmy
z niego żadnych zysków, był przerost zatrudnienia, a teraz są efektywniejsze maszyny, zatrudnienie jest o połowę mniejsze
i profity są znaczne - sześć, siedem milionów dla gminy.
- Pojawił się pomysł na komunikację odciążającą Chełmiec – tramwaj szynowy.
- To jest nieporozumienie. Pomysł jest
niewykonalny.
- Boi się Pan rozbiórki mostu heleńskiego? Będzie
paraliż?
- Myślę, że tak. Ale proszę zauważyć, że
przy budowie mostu na obwodnicy północnej ruch będzie odbywał się całkowicie
w innym kierunku. A gdyby doszło do budowy mostu między Świniarskiem czy Małą Wsią,
a tzw. mostem Piramowicza, to oba kierunki
rozbiją się w Biczycach i jedna kolumna pojedzie w stronę mostu na Piramowicza.
- Co stoi na przeszkodzie?
- Składaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Szczerze powiem, nie było
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szerokiego poparcia, zostałem sam. Teraz
ma się zebrać tak zwane lobby przedsiębiorców, które ma protestować przeciwko takiemu podejściu.
- Co o tym myśli prezydent?
- Nie wiem. Dla mnie to jest zadziwiające, nie
ma zwartej koncepcji. Przyszło do nas pismo od
prezydenta, które nie wniosło nic do sprawy.
Temat został zamknięty.
- Nie rozumiecie się Panowie?
- Nie chodzi o rozumienie się, moja koncepcja jest otwarta i jasna. Most na Piramowicza połączony z istniejąca obwodnicą zachodnią czyli
1,5 kilometra drogi wybudowanej.
- Zadzwoni Pan do prezydenta, umówi się Pan
z nim na kawę?

- Dzwoniłem kilka razy, również w tej sprawie. Nie uzyskałem kontaktu.
- Dlaczego Wólki, Piątkowa, Helena chcą się przyłączyć do Chełmca?
- Doskonale widać jakie są dysproporcje pomiędzy Chełmcem a Nowym Sączem. Piątkowa
jest dobrym przykładem. Zebrano 100 podpisów mieszkańców o przyłączenie się do Chełmca.
- Jeśli przesuniemy słup z napisem Nowy Sącz
o 200 metrów, to co te kilkadziesiąt domów zyska będąc w gminie Chełmiec?
- Z pewnością wybudujemy drogę, podłączymy wodę. Mamy tę samą parafię,

wspólny kościół, szkołę. Z chęcią przyjmę więcej uczniów, mogę lepiej doposażyć szkołę. Warunki w naszych szkołach
są na wysokim poziomie. Wybudowaliśmy
w ostatnim czasie aż osiem sal gimnastycznych i dwie hale sportowe.
- Z Heleny jest bliżej do centrum Chełmca niż do
centrum Nowego Sącza?
- Jest to ciekawa rzecz. Szkoła jest wspólna na terenie Chełmca, a parafia jest po drugiej stronie.
- Podoba się Panu kształt gminy tzw. obwarzanek?
- Kiedyś może był to problem, teraz
prawie wszystko jest załatwiane w sposób
elektroniczny.
- Jeśli chce Pan jechać do Paszyna, musi Pan przejechać przez cały Nowy Sącz do swoje gminy?
- Ja traktuję wszystko jako swoją gminę.
Przy transporcie jaki posiadamy, nie są to
wielkie odległości.
- A te Wólki? Skąd pomysł?
- Jeden z mieszkańców napisał elaborat.
Zdziwiłem się tym pomysłem, oczywiście
potraktowałem ten głos poważnie, choć to
chyba mało realne. Bardzo dobrze, że mieszkańcy tak reagują, powinien to być motor
do działania.
- To jest zły pomysł, aby Chełmiec przyłączył się
do Nowego Sącza i powstała wielka aglomeracja?

- Zgodzę się na to pod jednym warunkiem, że
weźmiemy również: Chomranice, Boguszową,
Klimkówkę, Kunów i Trzetrzewinę. To są nasi
mieszkańcy, nie możemy ich zostawić na pastwę losu. To są też nasze zakłady produkcyjne.
- Chodzi o podatki i pieniądze firmy Wiśniowski?
- Nie tylko firmy Wiśniowski, jest też Szubryt, Dako. Muszę jednak powiedzieć, iż nasi
podatnicy są zadowoleni, gmina Chełmiec
gwarantuje naprawdę niskie ceny, chociażby sam basen publiczny, który stwarza dobre
możliwości na wypoczynek dla biedniejszych
rodzin. Uwzględniliśmy promocje dla nich.
Podatnicy są zadowoleni, płacą mniej, a przymierzamy się jeszcze do kolejnych obniżek.
- Chełmiec z Nowym Sączem został już połączony
sprawami ostatecznymi – od roku cmentarz dla
sądeczan znajduje się w gminie Chełmiec.
- Uważam, że przy tym układzie pracowało się nam doskonale. My zakupiliśmy działki
i byliśmy podmiotem wiodącym. Jeśli mam
coś pod kontrolą, to ja za to odpowiadam. Biorę odpowiedzialność za to, na co mam wpływ.
- Bernard Stawiarski - wójt gminy Chełmiec,
a już za dziesięć miesięcy burmistrz…
- To się jeszcze okaże.

ROZMAWIAŁ:
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY ROZMOWY DLA
REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
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Wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech podpisał w Ministerstwie Rozwoju i Finansów list intencyjny dotyczący porozumienia w sprawie rozwoju elektromobilności w Polsce.
Dzięki tej formalności miasto zagwarantowało sobie pierwszeństwo partnerskiego udziału w rządowych projektach związanych z tą sferą.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu zamierza najpóźniej w 2018 roku zakupić
autobusy zeroemisyjne, elektryczne. Skorzysta w tym
celu z funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycji tej towarzyszyć będzie

kolejna: budowa infrastruktury doładowującej, czyli tzw. pantografów. Dzięki podpisaniu listu intencyjnego Nowy Sącz staje się miastem pierwszego wyboru dla rządowych instytucji zarządzających projektami
z obszaru elektromobilności oraz w zakresie dostępu do
najnowszej wiedzy i technologii - mówi wiceprezydent
Wojciech Piech.
Na sądeckich ulicach ma się pojawić 30 autobusów
elektrycznych.
Pojazdy tego typu nie emitują do atmosfery tylu spalin
ile wydostaje się z „wydechów” tradycyjnych autobusów.
(AM)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Sącze się połączą
W 2018 roku dwa miasta: Nowy
i Stary będą połączone. Łączenie
Sączów dokonane zostanie poprzez kładkę rowerową o długości
85 metrów, która przetnie rzekę
Poprad obok mostu kolejowego. Dzięki niej dotarcie z Nowego
REKLAMA

Sącza nad starosądeckie stawy będzie możliwe ekspresowo. Rowerowa przeprawa przez Poprad jest
elementem projektu Eurovelo 11
czyli szlaku rowerowego rozpoczynającego się na Przylądku Północnym w Norwegii, a kończącego w Atenach.

Nowy szef strażaków

Kryształowe jabłko

Znachor skazany

Starosta Marek Pławiak uhonorował wyróżniających się przedsiębiorców działających na Sądecczyźnie. Najwyższe wyróżnienie
- Kryształowe Jabłko Sądeckie
przyznano firmie Batim Transport Międzynarodowy i Spedycja. Wyróżnienie wręczono podczas Gali Przedsiębiorczości 2016.

W Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w środę 22 lutego zapadł wyrok w sprawie sądeckiego
znachora. Marka H., który przyczynił się do nieumyślnej śmierci
półrocznej Madzi z Brzeznej, skazano n a 3,5 roku więzienia i karę
grzywny.
(DTS)

15 lutego Państwowa Straż Pożarna w Nowym Sączu pożegnała
dotychczasowego komendanta, st.
bryg. Janusza Basiagę. Obowiązki
komendanta powierzono jednemu
z dotychczasowych zastępców - st.
bryg. Waldemarowi Kuźmie.

do remontu

W sądeckim szpitalu będą zmiany. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do
remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oddział wzbogaci się o nowe
łóżka – będzie więc możliwość przyjęcia dodatkowych pacjentów.
Karetki będą wjeżdżać od strony
ul. Młyńskiej, dzięki specjalnie postawionej w tym celu wiacie. Na razie
pacjenci zmian nie odczują. 20 marca
oddział zostanie jednak przeniesiony
na internę. Remont ma się zakończyć
latem - w czerwcu lub lipcu.
Plany remontowe dyrekcji szpitala nie kończą się na oddziale
ratunkowym.
- W tym roku chcemy dostosować kilka oddziałów do wymogów
ustawowych. Chodzi o chirurgię,
pediatrię, laryngologię i drugą część
interny. Na OIOM-ie zamierzamy
dodać wymagane przez ustawę ilości łóżek. Dziś mamy 7, docelowo
będziemy mieć ich od 12 do 15. Ze
wszystkim chcemy zdążyć do końca
2018 r. Potem mamy jeszcze w planach rozbudowę onkologii – mówi
dyrektor Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym
Sączu Artur Puszko.
Remont SOR będzie kosztował
ok. 7 mln zł.
(AM)
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Twój klient mieszka na Słowacji
Zanim do Ciebie przyjedzie,
Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!
“Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym
partnerem “Regionalnych Novin”
– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!

tel. 889 020 766,
b.ziemba@dts24.pl;
oraz
tel. 530 032 633,
k.magiera@dts24.pl;
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Szkoły branżowe wypierają zawodówki
16 lutego radni powiatu nowosądeckiego jednogłośnie przegłosowali uchwałę
dotyczącą dostosowania szkół ponadgimnazjalnych do zmian w kształceniu, które wchodzą od nowego roku
szkolnego.
Zgodnie z założeniami reformy
oświaty wracają ośmioletnie podstawówki a nauka w liceum będzie
wydłużona do czterech lat. Uczniowie będą mieli do wyboru także
pięcioletnie technikum albo dwustopniową szkołę branżową, która
pojawi się w miejsce dzisiejszych
szkół zawodowych.

Nauka zawodu w cenie
W powiecie nowosądeckim
wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone
w szkoły branżowe I stopnia. Chodzi o: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, Zespół Szkół w Łącku oraz Zespół Szkół w Marcinkowicach – tam
Szkoła Branżowa I Stopnia powstanie z przekształcenia Publicznego
Gimnazjum.
W ofercie placówek pojawią się nowe kierunki kształcenia
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zgłoszone przez dyrektorów placówek. Zostały one już zatwierdzone przez Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego
- Uczniowie będą mogli się
uczyć w zawodzie technik ogrodnik
w placówce oświatowej w Starym
Sączu oraz w zawodzie kierowca
mechanik w ramach Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół im.
Wł. Orkana w Marcinkowicach zapowiada starosta nowosądecki
Marek Pławiak.
Szkoła w Marcinkowicach będzie
współpracować z jedną z sądeckich
firm transportowych. Ma ona pomóc w dostarczeniu narzędzi czy
pojazdów na przykład ciągników,
co ma pozwolić młodym ludziom
w poznawaniu zawodu w praktyce.
- Reforma umożliwi odbudowę
szkolnictwa zawodowego, wprowadzamy kierunki nauczania, na
które istnieje zapotrzebowanie na
rynku pracy - podkreśla starosta.
- W szkole branżowej I stopnia będzie można nauczyć się podstaw
zawodu i ewentualnie pójść do
pracy. Jeśli absolwent będzie chciał
kontynuować naukę, podejmie ją
w szkole branżowej II stopnia.

Nauczyciele mogą spać spokojnie
Zmiany w szkołach powiatowych
nie powinny niepokoić nauczycieli.

Jak zapewnia sądecka radna powiatowa Prawa i Sprawiedliwości Maria Szarota, pedagodzy na tym jeszcze skorzystają.
- Nauczyciele mogą spać spokojnie, nie przewidujemy żadnych zwolnień. Wręcz przeciwnie. Będzie szansa na zwiększenie
godzin. W szkołach powiatowych
wielu z nich jest obecnie zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, po zmianach jest szansa
na to, aby mogli mieć pełne pensum - tłumaczy.
Jak z kolei przekonuje Ryszard
Poradowski z Klubu Radnych „Sądecki Ruch Samorządowy”, zmiany w edukacji młodych ludzi to wymóg naszych czasów.
- Obecnie mamy wielu wykształconych ludzi, głównie humanistów, którzy nie mogą znaleźć
zatrudnienia. Natomiast brakuje
nam specjalistów w swoim fachu,
jak choćby spawaczy, ślusarzy czy
murarzy. Dlatego liczę, że reforma edukacji przyniesie pozytywne efekty na rynku pracy – mówi.
- Najważniejsze jest jednak, aby
nauczyciele byli właściwie przygotowani do nauki nowych zawodów, a w szkołach było zapewnione
odpowiednie wyposażenie. Jeżeli będzie to spełnione, to uda się te
założenia zrealizować.

Starosta nowosądecki zapewnia, że obecnie jest wystarczająca
liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do nauki nowych kierunków od nowego roku szkolnego.
- Jeśli chodzi o kolejne lata,
w razie konieczności będziemy
dofinansowywać szkolenia nauczycieli. Najważniejsze, że reforma idzie zgodnie oczekiwaniami i potrzebami miejscowych
przedsiębiorców oraz zainteresowaniami młodych ludzi - podsumowuje Pławiak.

W Sączu też spokojnie
Nie tylko powiat, ale również
Nowy Sącz jest gotowy na zmiany edukacyjne. Obecnie funkcjonuje w mieście 14 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. Jak
informowaliśmy, Rada Miejska przegłosowała proponowane zmiany dotyczące nowej sieci
placówek. Nie będzie likwidacji
żadnych szkół podstawowych,
natomiast wszystkie budynki po
gimnazjach zostaną przeznaczone na cele oświatowe, czyli będą
wykorzystane przez inne typy
szkół. Część z nich przeznaczona
zostanie na potrzeby podstawówek, inne na potrzeby techników
czy liceów. W budynku Gimnazjum nr 5 zostanie utworzone

liceum ogólnokształcące o profilu sportowym.
Według założeń reformy oświaty od nowego roku szkolnego rozpocznie się stopniowe wygaszanie gimnazjów, czyli nie będzie
już prowadzona do nich rekrutacja. Szóstoklasiści będą kontynuować naukę w siódmej klasie
szkoły podstawowej. Reforma ma
zakończyć się w latach 2022/23.

MONIKA CHROBAK
REKLAMA
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Gotowi, aby namieszać w czołówce I ligi
FOT. OFICJALNA STRONA SANDECJI NOWY SĄCZ

Na tydzień przed wznowieniem rozgrywek 4 marca Sandecja Nowy Sącz ma
skompletowaną kadrę na rundę wiosenną. W składzie nie doszło do głośnych wzmocnień, pozyskano głównie
zawodników, których forma jest wielką niewiadomą.
Jednak udało się również zatrzymać wszystkich liczących się zawodników. A stabilność i zgranie
zespołu ma być główną bronią podopiecznych Radosława Mroczkowskiego. Na wiosnę jest o co walczyć,
bo Sandecja już dawno nie była tak
blisko czołówki.

Szlifowali formę na Węgrzech
Sandecja po rundzie jesiennej
zajmuje 6. miejsce, ze stratą ośmiu
punktów do drugiego miejsca, premiowanego awansem. Do rozegrania ma jednak dwa zaległe spotkania
z GKS Tychy i ze Stalą Mielec. Sandecja po przerwie zimowej treningi wznowiła 10 stycznia. Na początku lutego wyjechała na tygodniowy
obóz przygotowawczy. Podopieczni
Radosława Mroczkowskiego formę
szlifowali w węgierskiej miejscowości Lipot. Mieli tam bardzo dobre
warunki do treningów, do dyspozycji zawodników było m.in. boisko
ze sztuczną nawierzchnią, baseny
z wodą termalną oraz siłownia
i centrum odnowy biologicznej.

Adrian Basta po przerwie
Jak na razie w składzie pierwszoligowca pojawiło się trzech nowych zawodników. Sądeccy kibice z dużym zadowoleniem przyjęli
wiadomość o powrocie na stadion
przy ul. Kilińskiego Adriana Basty
(28 lat, obrońca). Jest wychowankiem Sandecji, ale nigdy nie zagrał
REKLAMA

w zespole seniorów tego klubu.
Jako młody zawodnik, uznawany
za duży piłkarski talent, bardzo
szybko wyjechał z Nowego Sącza.
W wieku 18 lat został piłkarzem
Kolejarza Stróże, a w 2008 roku
przeniósł się do Polonii Bytom.
W latach 2010-2012 ponownie był
zawodnikiem Kolejarza. Dziesięć
razy wystąpił w reprezentacji Polski do lat 21. W sezonie 2012/2013
trafił do GKS Bełchatów, który występował w ekstraklasie. Najlepszy
był dla niego sezon 2014/2015, 28
spotkań w ekstraklasie i dwa gole.
Zapracował na kontrakt z Górnikiem Łęczna, gdzie typowany był
do gry w podstawowym składzie.
Jednak poważna kontuzja z września 2015 roku zatrzymała jego coraz lepiej rozwijającą się karierę piłkarską. Od tamtej pory miał
przerwę w grze, dlatego jego dyspozycja jest wielką niewiadomą.
Ze swoim macierzystym klubem
związał się półrocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Adrian jest bratem
Dawida Basty, również wychowanka Sandecji, który obecnie jest

zawodnikiem trzecioligowego Podhala Nowy Targ.

Mateusz Wdowiak z ekstraklasy
Solidnym wzmocnieniem może
okazać się wypożyczenie na pół
roku z Cracovii Kraków 20-letniego Mateusza Wdowiaka. Młody i perspektywiczny zawodnik
może występować zarówno w pomocy jak i w linii ataku. Jest wychowankiem Cracovii i po raz
pierwszy będzie występował w innym zespole. Ma już za sobą niezłe doświadczenie w występach
na ekstraklasowych boiskach. Na
najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce zadebiutował
już w wieku 18 lat. Do tej pory
w ekstraklasie rozegrał 41 spotkań,
zdobył dwa gole i zaliczył dziesięć
asyst. Jednak w obecnym sezonie był głównie zawodnikiem rezerwowym, grywając przeważnie końcówki spotkań ligowych
- 13 meczów, w tym tylko dwa
w podstawowym składzie. Dlatego postanowił zrobić w krok w tył
i przenieść się na boiska pierwszoligowe. W ciągu najbliższych

miesięcy swoją dobrą grą w Sandecji chce pokazać swojemu macierzystemu klubowi, że drzemie w nim spory potencjał
piłkarski i jest gotowy do regularnej gry w ekstraklasie. Zapału
i mobilizacji mu nie brakuje, sądecka drużyna powinna mieć z niego
duży pożytek, co potwierdzał już
w spotkaniach sparingowych.

Na razie niewiadome
Defensywę zasili także Adrian
Jurkowski. Wychowanek Hutnika
Kraków znany jest przede wszystkim z występów w pierwszoligowym GKS Katowice. Przez dwa
sezony miał pewne miejsce w tej
drużynie. Jednak w obecnych rozgrywkach nie wystąpił w żadnym
spotkaniu i po rundzie jesiennej
postanowił rozwiązać kontrakt.
Po 24-latka sięgnęła Sandecja. Ze
względu na długą przerwę w grze
trudno oceniać, czy będzie realnym
wzmocnieniem sądeckiego zespołu.
W kręgu zainteresowania Sandecji są jeszcze dwaj testowani zawodnicy. Napastnik Sebastian Łętocha (25 lat) z pierwszoligowej Stali
Mielec oraz Ukrainiec Stepan Hirskyj (pomocnik, 26 lat) z pierwszoligowego GKS Tychy. Ich przyszłość
w sądeckim klubie rozstrzygnie się
do końca lutego.

Prezentacja przed rundą
wiosenną
Lista ubytków jest bardzo krótka i raczej mało znacząca. Za porozumieniem stron umowę z Sandecją
rozwiązał Mateusz Bartków. 25-letni obrońca już w grudniu ubiegłego roku został wystawiony na listę
transferową. W rundzie wiosennej będzie reprezentował barwy

drugoligowej Puszczy Niepołomice. Kilka tygodni temu Sandecja nie
zdecydowała się przedłużyć umowy z napastnikiem Dawidem Janczykiem (w rundzie jesiennej grał
głównie w rezerwach w okręgówce) i z 24-letnim pomocnikiem Sebastianem Leszczakiem (obaj nie
znaleźli dotąd nowego klubu).
W piątek 24 lutego o godz. 19.10
w Galerii Trzy Korony odbędzie się
prezentacja Sandecji przed rundą
wiosenną obecnego sezonu. Podczas wydarzenia kibicom zostaną przedstawieni zawodnicy, którzy na wiosnę będą reprezentować
biało-czarne barwy. Oprócz tego
zaplanowano liczne atrakcje oraz
konkursy.
Pierwszy mecz ligowy po przerwie zimowej Sandecja rozegra
u siebie z Pogonią Siedlce 4 marca
o godz. 16. Bilety na to spotkanie lub
karnety na całą rundę można nabywać w budynku klubowym od poniedziałku do piątku, w godzinach
8:30 - 16.
JACEK BUGAJSKI

Sparingi Sandecji:
Sandecja – Kolejarz Stróże (liga
okręgowa) 3-1; gole dla sądeczan:
Małkowski, Wdowiak, Słaby.
Podhale Nowy Targ (III liga) –
Sandecja 2-1; Korzym. Sandecja
– Puszcza Niepołomice (II liga)
2-1; Trochim, Szeliga. Gyori ETO
FC (III liga, Węgry) – Sandecja 2-2;
Piter-Bucko, Małkowski. FC Zlate
Moravce (ekstraklasa, Słowacja)
– Sandecja 0-0. Sandecja – Stal
Rzeszów (III liga) 3-0; Sandecja
– Rozwój Katowice (II liga) 1-3;
Wdowiak.
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Kolejne wydanie DTS wyjątkowo w poniedziałek 6 marca,
na dts24.pl – wersja elektroniczna dostępna już w piątek 3 marca

20 tysięcy fanów na koncertach w Pijalni

- W tym roku są rekordy pod
każdym względem i pod kątem
frekwencji i fajnej atmosfery,
którą tworzyli ludzie przychodzący do Pijalni. Widać to było
zwłaszcza pod sceną, ale też w
przyjmowaniu suportów przed
koncertami. Zwykle się publiczność krzywiła, że czeka na występ gwiazdy wieczoru, a tutaj
każdy występ był świetnie przyjmowany – komentuje Janek Malski z firmy Especto – głównego organizatora cyklu.
Na koncertach padały prawdziwe rekordy zainteresowania.- Średnio na każdy koncert
przychodziło 1200 osób. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że
w sumie odwiedziło nas niemal 20
tys. osób – mówi Malski.
W Pijalni wystąpiły same
tuzy polskiej estrady muzycznej:
Dżem, Enej, Hey, Lady Pank, IRA,

Perfect, Kult, Happysad. Na finał w najbliższą sobotę zaśpiewa
jeszcze Sylwia Grzeszczak. Sporą dawkę śmiechu zapewniły najlepsze kabarety: Paranienormalni, kabaret Skeczów Męczących
i Ani Mru-Mru.
- Wśród występów kabaretowych zdecydowanie najbardziej
spodobał się kabaret Paranienormalni. A z koncertów… na pewno
IRA. To był już drugi występ tego
zespołu w ramach naszych cykli. Tym razem zagrali elektrycznie, nie akustycznie i wypadło
super! W mojej ocenie to był najciekawszy z koncertów – uważa
Janek Malski.
Zimowy cykl Krynica Źródłem
Kultury dobiega końca, ale już są
plany na przyszłoroczne koncerty.
Zresztą zamysły nie dotyczą tylko
ferii, ale też wykorzystania Pijalni
przez pozostałą część roku. Wygląda na to, że w Krynicy muzyczna
temperatura nie spadnie.
(JOMB)

POD PATRONATEM

REKLAMA

 

   

FOT. ESPECTO

Tej zimy w Krynicy-Zdrój było… wyjątkowo gorąco. Na stokach śnieżna aura
gwarantowała narciarzom frajdę, ale
w Pijalni Głównej niemniejszą uciechę
zapewnił cykl Krynica Źródłem Kultury. Kolejne weekendy ferii to kolejne
polskie gwiazdy, w sumie 9 koncertów
i 3 występy kabaretowe.
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Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl
Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl
Jasłoary
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ul.Zakopiańska
Kościuszki 44,
44,
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013
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pl
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Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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Warto wziąć udział

Maturzysto, to targi dla Ciebie
Bogata oferta edukacyjna czołowych
polskich uczelni oraz szereg dodatkowych atrakcji dla przyszłych studentów - tak będzie wyglądać 19. edycja
Sądeckich Targów Uczelni Wyższych,
które zaplanowano już w środę
1 marca w hali MOSiR.
- Udział w targach potwierdziły już największe uczelnie z Krakowa, m.in. Politechnika Krakowska, Uniwersytet
Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny, a także z Lublina, Katowic oraz Kielc. Tradycyjnie
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nie zabraknie także przedstawicieli sądeckiej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz WSB-NLU. Łącznie na targach zaprezentuje się

ponad 30 wystawców - mówi
Michał Słowik ze Stowarzyszenia
Profesjonalnego Samorządu.
W hali MOSiR nie zabraknie
także doradców zawodowych,
którzy pomogą zainteresowanym
osobom określić własne predyspozycje i preferencje edukacyjne oraz podpowiedzą, jaką dalszą drogę kształcenia najlepiej
wybrać.
Tradycyjnie do pracy w służbach mundurowych namawiać
będą żołnierze z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu oraz przedstawiciele Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
Sądeckie Targi Uczelni Wyższych odbędą się 1 marca w środę
w godz. od 10 do 14 w hali MOSiR
w Nowym Sączu.
(MS)

23 lutego, godz. 17., Sądecka Biblioteka Publiczna – Literackie Zapusty
23 lutego, godz. 19., Małopolskie Centrum Kultury Sokół
w Nowym Sączu – koncert Five Sax – Sax Voyage w ramach XVI Festiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzycznego
24 lutego, godz. 18., Miejski Ośrodek Kultury w Nowym
Sączu – Koncert karnawałowy Tomasz Wolak Rock Band
25 lutego, godz. 18., Teatr Nowy w Nowym Sączu - spektakl pt. „Aktorzy”
25 lutego, godz. 19., Jazz Club Atelier (pawilon Hejan
w Nowym Sączu) – koncert Jazz Band Ball Orchestra &
Stanley Breckenridge
25 lutego, godz. 19. – Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu - Waldemar Malicki oraz Filharmonia
Dowcipu
25 lutego, godz. 20., Hotel Ibis w Nowym Sączu – Zabawa
karnawałowa „Carnaval de Rio”

REKLAMA

26 lutego, godz. 17., Gorlickie Centrum Kultury - Gorlickie Obchody Pamięci Żołnierzy Wyklętych
26 lutego, godz. 18., Miejski Ośrodek Kultury w Nowym
Sączu - spektakl pt. „Chory z urojenia”
26 lutego, godz. 19., Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju – Spektakl pt. „Aktorzy” w wykonaniu artystów Teatru Nowego
28 lutego, godz. 18., Dom Polsko-Słowacki im. Dušana
Jurkovica w Gorlicach – wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Tajaka „Świątki w orszaku”
28 lutego, godz. 19., Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” – Janoska Ensemble
(AM)

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny zestaw
wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500 zł. Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok, pełny zestaw
wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 1300 zł. Tel. 791386513.
Praca w Niemczech dla Pań
sprzątanie prywatnych mieszkań, domów oraz przedszkoli,
biur i restauracji. tel. 609 769 639, 668 522 954
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McDonald's
w Nowym Sączu:
ul. Piłsudskiego 6
ul. Lwowska 80
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