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Druga strona
Gazeta o kobietach,
nie tylko dla kobiet, a w niej:

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

KOBIETA ZAKOCHANA – Elżbieta Borowska
zakochała się w Sejmie! A precyzyjniej: posłanka
spotkała tam miłość swojego życia.
L str. 3 i 7
KOBIETA ROZEŚMIANA – Beata Rybarska: Mężczyźni
śmieją się z siebie i kobiet. Kobietom z mężczyzn
nie wolno!
L str. 4-5
KOBIETA WYSPORTOWANA – Beata Frohlich-Wrona
najchętniej nurkuje w okolicach malowniczych
wysp Grecji.
L str. 6
KOBIETA NA WYBIEGU – Joanna Durlak zna się,
jak nikt inny, na urodzie sądeczanek. Widziała
wszystkie najpiękniejsze, ale szuka nadal. L str. 9
KOBIETA W KINIE – Marcelina Gargula, szefowa
kina Helios niedyskretnie zdradza, kiedy kobiety
wzdychają przed ekranem.
L str. 10
KOBIETA STRAŻAK – Kinga Nikiel westchnęła zaś tak
mocno do strażackiego munduru, że… zapragnęła
zdobyć własny.
L str. 11
KOBIETA MECHANIK – Alicja Augustyn
od dzieciństwa marzyła o tym, żeby zostać
mechanikiem samochodowym. Okazało się, że to
fach nie dla kobiet.
L str. 12

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Trzy sposoby na odmłodzenie… duszy
które leżały na ladzie naszego stoiska
i podbiegłam do Szymona. Rozmowa trwała trzy, może cztery minuty.

- Ponad trzy lata temu, na targach
książki zobaczyłam Szymona Hołownię, jak rozmawiał z jednym z autorów przy stoisku obok. Ale wysoki! –
pomyślałam w pierwszej sekundzie.
Nie znałam wszystkiego, co robił i
pisał, jednak to, co o nim wiedzieliśmy, wystarczyło, abyśmy w RTCK
chcieli rozpocząć z nim współpracę.
Chwyciłam pierwsze z brzegu płyty,
REKLAMA

Skończyła się słowem: Ciekawe
– wspomina Renata Bobrowska,
redaktor naczelna RTCK.
Miesiąc temu Szymon Hołownia wygłosił dla RTCK dwie konferencje. Ich owocem jest „Kato-botoks. 3 sposoby odmładzania
duszy”. O czym jest „Kato-botoks”? O lekarstwie na trzy zniewolenia, które dotykają każdego
człowieka, ponieważ wdarły się
w życie od czasu fatalnej historii
z raju. Aby pycha, chciwość i egoizm nie trawiły człowieka i nie powodowały głębokich i szpecących
zmarszczek na duszy – potrzebne
są trzy lekarstwa. Są nimi: modlitwa, post i jałmużna.
Okazuje się, że nie są to praktyki rodem ze średniowiecznych

klasztorów, a niesamowicie aktualne sprawy, które koją i naprawiają naszą duszę w XXI w. To
właśnie dzisiejszy świat, epoka Facebooka, cyfryzacji i portali randkowych potrzebuje tych lekarstw
bardziej niż kiedykolwiek.

(RB)

KONKURS
Mamy dla naszych Czytelników
trzy audiobooki „Kato-botoks.
3 sposoby odmładzania
duszy” do wygrania. Śledźcie
profil „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” na Facebooku.
Wkrótce pojawią się tam
zasady konkursu.
Kod, który trzeba będzie
wpisać pod postem, to:
ODMŁADZANIE DUSZY.

KOBIETA NA DESKACH – Katarzyna Ucherska wisi
z Piotrem Fronczewskim na jednej linie przy
skalnej ścianie.
L str. 13
KOBIETA PROJEKTUJĄCA – Joanna Muzyk zmienia
szpilki na adidasy i…
L str. 15
KOBIETA WALCZĄCA – Katarzyna Dudek wkłada
bokserskie rękawice, choć mąż nie chciał, żeby
się biła.
L str. 17
I na koniec rodzynek - jedyny facet w tym
wydaniu. Wiceprezydent Wojciech Piech nic nie
mówi o kobietach. Nie szkodzi, napisaliśmy o nich
wystarczająco dużo.
L str. 22-23
KONKURS
Weź babę do Mc'a
Wygraj kupony do realizacji w sądeckim Mc’Donalds. Szczegóły konkursu
znajdziesz wkrótce na facebookowym fanpage „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”. Kod konkursowy, który należy podać: WEŹ BABĘ DO MC'A +
swoje imię. Np. WEŹ BABĘ DO MC'A Barbara.
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Kobieta zakochana

Kiedy jest nam źle, możemy liczyć na rodzinę
- Można zakochać się w Sejmie?
- To zależy, co pan ma na myśli?
Sejm, jako instytucję, którą obdarzymy szczególnym uczuciem, czy
raczej spotkanie w Sejmie kogoś,
w kim można się zakochać. Odpowiadam: tak, można się w Sejmie
zakochać, a ja jestem przykładem
tej drugiej wersji.
- No więc zakochała się Pani w Sejmie?
- Zakochałam się. Ale już wyjaśniam: po prostu tam się poznałam
z moim obecnym narzeczonym, ale
gdybyśmy się spotkali gdzie indziej,
to dzisiaj mówilibyśmy, że zakochałam się na peronie dworca, w pociągu, albo w kawiarni. Zadecydował
o tym przypadek.
- Podobno nie ma w życiu przypadków.
- Ale istnieją różne sploty okoliczności, które układają się tak,
a nie inaczej.
- Narzeczony jest posłem?
- Na szczęście nie jest posłem
(śmiech).
- Rozbawił Panią taki scenariusz?
- Na szczęście nie jest posłem,
bowiem myślę, że życie rodzinne bardzo cierpi, kiedy ktoś jest
osobą publiczną. Trudno mi więc
wyobrazić sobie, jak by wyglądało nasze życie, gdybyśmy obydwoje byli osobami publicznymi. Uważam, że trzeba zachować
zdrową równowagę, mieć swoją niedostępną dla świata jaskinię, takie miejsce, gdzie można
schować się przed światem i być
sobą. To bardzo ważne, bo wiele
osób wchodząc do polityki i życia
REKLAMA

publicznego, traci kontakt z rodziną i znajomymi…
- Polityk traci kontakt z rzeczywistością?
- Bardzo często traci kontakt
również z rzeczywistością. Ten
kontakt można stracić bardzo łatwo. W ciągu kilku miesięcy można roztrwonić relacje, które budowało się latami. Nieustannie trzeba
mieć na uwadze siebie jako człowieka i swoich bliskich.
- Narzeczony jest świadomy, że Pani jest
osobą bardzo zajętą i na życie prywatne zostaje Pani bardzo niewiele czasu?
- To prawda, zapracowanie odczuwamy mocno w tym szczególnym dla nas czasie. Wyznaję jednak zasadę, że jeśli się chce, to może
się znaleźć czas dla tej drugiej osoby. Dlatego co drugi weekend poświęcam rodzinie, staram się pielęgnować znajomości ze studiów,
żeby nie tracić kontaktu z innymi
ludźmi, środowiskami innymi niż
polityczne. Wypracowałam własny
system, żeby w kalendarzu mieć
zarezerwowany czas dla rodziny
i znajomych.
- Powiedziała Pani już narzeczonemu, że
Wasz miodowy miesiąc został przez życie zaplanowany tak: pierwszy tydzień
to obrady Sejmu od rana od wieczora,
kolejny tydzień to posiedzenia komisji,
a zaraz potem wizyty w okręgu wyborczym, bo trzeba odpowiedzieć na sterty zaproszeń od elektoratu.
- Spokojnie, z sytuacją trzeba
umieć sobie radzić. Po pierwsze
posłem się bywa i nie można całego życia podporządkować tylko
tej funkcji, nawet jeśli jest bardzo
ważna. Staram się bywać w wielu
miejscach, gdzie jestem zapraszana,
ale potrzebny jest umiar, nie można z tym przesadzić, bo bywanie
na oficjałkach nie jest najbardziej

merytoryczną częścią pracy parlamentarzysty. Poseł ma odbierać
sygnały od obywateli, które będą
pomocne w stanowieniu mądrego prawa. To jest sedno pracy posła, ale kiedy się nie pojedzie tam,
gdzie zapraszają, to potem można
usłyszeć komentarze.
- Jakie? Że Borowska zadziera nosa?
- Może nie, że zadziera nosa, ale
że się jej nie chciało. Nie wszyscy
potrafią być wyrozumiali, wobec
natłoku poselskich obowiązków.
- Nie miała Pani pokusy, by być „kobietą
nowoczesną”? Miłość miłością, ale ślub
może poczekać. Najpierw jest kariera
polityczna, naukowa, doktorat, a żoną
i matką mam czas zostać później, np.
po trzydziestce. Funkcjonuje taki model kobiety i chyba jest dosyć popularny.
- Niekoniecznie. Właśnie gdzieś
czytałam, że większość polskich
singli, to są osoby o tradycyjnym
światopoglądzie i dostrzegają dużą
wartość w rodzinie. Myślę, że to sytuacja gospodarcza kraju jest głównym powodem, iż młodzi Polacy tak
późno zawierają związki małżeńskie
i późno decydują się na dzieci. Do
tego dochodzą zarobkowe wyjazdy zagraniczne, które nie sprzyjają
zakładaniu rodziny i cementowaniu więzi. Uważam, że jeżeli się już
tego kogoś spotkało, to nie ma sensu
pewnych decyzji odkładać. Powtarzam - posłem się bywa, więc nie
widzę powodu, by na najważniejsze życiowe decyzje miały wpływ
np. kadencje Sejmu, czy ewentualna perspektywa awansu w klubowej hierarchii. W życiu raz się
jest na dole, innym razem na górze,
a oparciem w trudnych chwilach
zawsze będzie rodzina.

DOKOŃCZENIE STRONA 7

FOT. WOJCIECH MOLENDOWICZ

Rozmowa z ELŻBIETĄ
BOROWSKĄ, posłanką
Kukiz 15

Elżbieta Borkowska specjalnie dla DTS prezentuje zaręczynowy pierścionek
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T E K S T P R O M O C YJ N Y

Bądź fit ze Strefą Fit

- Kto albo co zmotywowało Panią do
tak spektakularnej przemiany?
- Bardziej „co”. Ociężałość, ból kolan i stóp, rozmiar kupowanych ubrań,
ciągłe zmęczenie. Na szczęście jeszcze mogłam zawiązać sznurówki
u butów.
Może też jednak dzieciaki, które uczę (edukacja wczesnoszkolna).
Musiałam za nimi nadążyć, pokazać
ćwiczenie na WF-ie, zachęcać do
zdrowego odżywiania. Było ciężko.
- W jaki sposób udało się Pani dotrwać
do zamierzonego celu?
- Po prostu zawzięłam się i sumiennie stosowałam się do rad pana
Mateusza. Odważałam produkty co
do grama, nie podjadałam i starałam
się nie kombinować, bo i tak wszystko wychodziło podczas kolejnego
spotkania i kolejnego ważenia. Jedynie czego nie robiłam, to ćwiczenia
gimnastyczne. Miałam je w innej wersji: od wiosny do jesieni pracowałam
w ogrodzie.
- Czy wcześniej podejmowała już Pani
podobne próby?
- Zaczynałam od kupowania czasopism o odchudzaniu, zawsze żartowałam, że gdybym obłożyła się
tymi gazetami i miały jakąś moc, to
byłabym chuda jak niteczka. Próbowałam też samodzielnie diet o określonej liczbie kalorii, był to tylko chwilowy efekt. Miałam spotkanie z panią
dietetyk, lecz to również nie wyszło.
Nie było ani motywacji, ani zachęty
z jej strony. Owszem miałam jadłospis, zostałam zważona, ale praktycznie nie podjęłam żadnej próby.
- W jaki sposób udaje się Pani utrzymać wagę?
- Z tym jest ciężko, ale staram
się. Na pewno jem inaczej, zdrowiej
i w wersji odchudzonej. Polubiłam
ciemne żytnie pieczywo, razowy makaron, jem mniej słodkiego.
- Dieta redukcyjna wymaga dużo wyrzeczeń? Czy opiera się głównie na
głodówce?
- Tu wszystkich zaskoczę nie ma wyrzeczeń i nie ma głodówki. Jem co lubię, po ustaleniu
z dietetykiem, w normalnych porcjach, odważanych jednak z aptekarską dokładnością. Nie chodziłam

głodna, jadłam co lubiłam. I tyle. Nie
wiem jak w przypadku innych osób
odchudzających się, ale pan Mateusz miał sporo pracy w tworzeniu dla mnie kolejnych jadłospisów miałam ich aż 6.
- W jaki sposób zmieniło się Pani życie?
- Wiem, że sama siebie zaskoczyłam. Wiem też, że jak się czegoś bardzo chce, to można to
osiągnąć. Nabrałam również pewności siebie. Stałam się bardziej
krytyczna i uważam, że obecne młode osoby powinny zadbać
o swoje zdrowie i wagę, to nie kosztuje wiele, ale za to wiele można zyskać.
- Podczas każdej diety zdarzają się
kryzysy, czy pojawiały się również
u Pani i w jaki sposób Pani sobie
z nimi radziła?
- Kryzysy były i owszem, ale perspektywa ewentualnych pozytywnych efektów odchudzania brała
górę. Wyobraźnia też swoje robiła:
ach te nowe fatałaszki, przecież można kupić mniejszy rozmiar, jest większy wybór. Zwykła kobieca próżność.
- Kto Panią motywował?
- Główną osobą była moja siostra, która rozpoczęła przygodę z
odchudzaniem. Gdy było już u niej
widać efekty, sama nabrałam ochoty. Wcześniej się buntowałam: w życiu nie pójdę do tak młodego pana
dietetyka, gotowanie na dwa garnki
- nie do pomyślenia. A jednak!
- Diety wiążą się z restrykcyjnym przestrzeganiem zasad, czasochłonnym
przygotowywaniem posiłków. Jak znaleźć na to wszystko czas?
- Zasad oczywiście należy przestrzegać, głównie chodzi o dokładne odważanie składników.
Reszta - tak jak w normalnym gotowaniu: należy kupić produkty, czasami o mniejszej zawartości tłuszczu, inny rodzaj mąki, kaszy itp. Żeby
ugotować jakikolwiek posiłek, trzeba
temu zawsze poświęcić trochę czasu. No chyba, że kupuje się gotowce.
Czas zawsze się znajdzie, zwłaszcza, że wiele rzeczy można przygotować wcześniej. Dobrze też, kiedy
jest wsparcie w rodzinie.
- Czy ma Pani jakieś cenne wskazówki dla osób, które zmagają się z dietą?
- Wiek nie powinien być żadną
wymówką - można się odchudzać
w każdym wieku, nie tłumaczyć się,
że pokusy są silniejsze ode mnie i nie
mam na to wpływu. Należy polubić
inne smaki, trzeba być konsekwentnym, systematycznym i wytrwałym
w dążeniu do celu. Warto też kupić
sobie coś ładnego w wymarzonym
rozmiarze i dążyć do tego, aby któregoś pięknego dnia założyć na siebie
i zawołać: „opłacało się”.
WIĘCEJ NA STRONIE
WWW.STREFAFIT24.PL

Kobieta roześmiana

Jak się częściej szczerzy zęby,
Rozmowa
z BEATĄ RYBARSKĄ
– aktorką, artystką
kabaretową
- Chyba nie jest łatwo być kobietą w kabarecie? Mężczyznom wygłupianie się przychodzi łatwiej?
- Facetowi wystarczy, że przebierze się za babę, mówi cienkim głosem
i już jest śmieszny. Baba przebrana
za mężczyznę - niekoniecznie. Myślę, że my kobiety musimy się bardziej napracować, żeby na scenie zrobić jakieś wrażenie. Do tego dobrze by
było, żebyśmy były ładne. Proszę mi
wierzyć - to jest bardzo trudne, robić głupią minę i wyglądać ładnie. Na
dodatek, podobnie zresztą jak w życiu, kobietom pewnych rzeczy robić
nie wypada. Faceci mogą być rubaszni, dosadni, wręcz wulgarni, mogą
bez skrępowania gaworzyć o seksie,
o kłopotach z prostatą - a proszę
sobie wyobrazić kobietę mówiącą
o prostacie, to nie do pomyślenia!
- W kabarecie Pod Wyrwigroszem jest Pani
jedna w otoczeniu trzech mężczyzn. Męskie
poczucie humoru różni się od kobiecego?
- Ja z nimi przebywam już tak
długo, że nie wiem, czy jeszcze potrafię dostrzec różnicę. Generalnie,

faceci uwielbiają się popisywać i chętnie opowiadają dowcipy. Im bardziej
świńskie, tym chętniej. Ale nieprawdą jest, żeby kobiety mdlały, gdy coś
takiego usłyszą... Mężczyźni śmieją się z siebie i z kobiet. Kobietom nie
wolno śmiać się z mężczyzn, bo oni
się obrażają...
- Musi Pani interweniować w teksty, łagodzić żarty?
- Nie muszę. Uważam, że czasem
puenta musi „kopnąć”, żeby była
śmieszna. Czasami wręcz szkoda, że
nie wypada na scenie siarczyście zakląć. Natomiast my z zasady na scenie nie używamy słów powszechnie
uważanych za obelżywe. Wystarczy,
że inni to robią.
- Pani rządzi? Panowie z kabaretu Pani
słuchają?
- Chciałabym. Ale niestety są
w przewadze liczebnej. Do tego jeszcze dochodzi tzw. „sojusz plemników”. Czasem muszę głośno krzyczeć, żeby zechcieli mnie usłyszeć
i wtedy nazywają mnie jędzą - zupełnie nie wiem czemu... (śmiech).
- Taką jak Wala, żonę żona Mietka ze scenek kabaretowych. Ta Wala to podpatrzona postać?
- Sprawa jest prozaiczna. Początkowo graliśmy małżeństwo

Mężczyźni śmieją się z siebie
i z kobiet. Kobietom nie wolno
śmiać się z mężczyzn, bo oni
się obrażają...

pochodzące ze stron rodzinnych Łukasza, czyli tzw. górali niskopiennych.
Ich interlokutorem był ksiądz. W tym
samym mniej więcej czasie nastąpiła
kolejna zmiana w TVP, która stwierdziła, że postacią księdza obrażamy
stan kapłański. Więc sprytnie zamieniliśmy księdza na popa, a nasze małżeństwo przeniosło się z Beskidu na
Podlasie i tak powstali „Kresowiacy”. To był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że dzięki łagodności wschodniego zaśpiewu możemy w skeczach
przemycić o wiele więcej kontrowersyjnych treści i wyszło na to, że lobby
prawosławne jest mniej obraźliwe niż
katolickie.
- Łukasz Rybarski nie kryje, że sąsiedzi
z podlimanowskiej Siekierczyny nieraz dostarczyli mu inspiracji. Dla Pani to sąsiedztwo też jest inspirujące?
- Łukasz mieszkał w Siekierczynie od dzieciństwa, więc miał dużo
czasu, żeby się napatrzeć i nasłuchać.
Mnie wystarczy, że mam „chodoka
z Siekiecyny” i nie muszę dodawać, że
to strasznie charakterne chłopy. Zatem przez 27 lat staram się jakoś temperować ten charakterek, do tego
dochodzą dzieci, plus gary, plus remonty, chyba nie zostaje mi czasu na
inspiracje.
- Pani pochodzi z Białegostoku, mieszka
w Krakowie, ale w Siekierczynie bywa?
- Obecnie więcej dni w roku przebywamy w busie i gdzieś tam w Polsce niż w domu w Krakowie. Jednak wszystkie święta i każdy wolny
czas staramy się spędzać w Siekierczynie. Przez te całe lata pracowaliśmy, żeby tam stworzyć taki rodzinny dom, wygodny dla gości. I to się
sprawdza - życie towarzyskie w Siekierczynie kwitnie.

REKLAMA

Firma Newag, zajmująca się produkcją oraz
modernizacją taboru szynowego, z wieloletnim
branżowym doświadczeniem, poszukuje kandydatek
i kandydatów na stanowiska inżynierskie, głównie
konstruktorów i technologów oraz na stanowiska
produkcyjne - spawacz, ślusarz mechanik,
elektromechanik, lakiernik, manewrowy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na
adres kariera@newag.pl lub osobiste zgłoszenie
w Dziale Personalnym Newag w Nowym Sączu
(wejście od strony dworca PKP kładką nad torami).
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to mniej zmarch się robi
Od dawna mam poczucie,
że wszystko lepiej się załatwia
jak człowiek trochę robi
z siebie głupka

FOT. Z ARCH. BEATY RYBARSKIEJ

- Lachy i kresowiacy mają wiele
wspólnego?
- Co do wspólnych cech naszych ziomków, mogę tylko powiedzieć, że wszyscy Polacy mamy
wspólne wady i zalety. A podstawową naszą cechą jest narodowe
narzekanie. Góralom zawsze pod
górkę, kresowiakom zawsze wiatr
w oczy, a pyry są skąpe. Zamiast
narzekać powinniśmy być dumni,
bo narzekanie to w końcu jest dyscyplina, w której byliśmy, jesteśmy
i zawsze będziemy mistrzami
świata!
- Jaka jest na co dzień Beata Rybarska? Roześmiana, dowcipna, czy wręcz przeciwnie – odreagowująca scenę melancholią?
- No cóż, może na melancholię
będę sobie mogła pozwolić na starość. I to prawdopodobnie będzie
wszystko, na co będę mogła sobie
pozwolić zważywszy na emeryturę.

Teraz nie mam czasu na melancholię. Na co dzień bardzo daleko mi do
powagi. Od dawna mam poczucie,
że wszystko lepiej się załatwia jak
człowiek trochę robi z siebie głupka. Może przez współczucie ludzie
chętniej pomagają, a poza tym, jak
się częściej szczerzy zęby, to mniej
zmarch się robi... (śmiech).
- A jak jest gorszy dzień, to mąż Łukasz
Panią rozbawia?
- Muszę niestety wszystkich rozczarować. Mój mąż na tzw. życie
w ogóle nie jest wesołkiem. Zresztą
nie ma na to czasu, bo ostatnio został prawdziwym stolarzem i robi
prawdziwe stoły. A stolarz nie może
się wygłupiać, bo by sobie palce poucinał. Co innego jak przyjdą koledzy, ale wtedy wyłączamy maszyny.
- A jakby uciął sobie palec, to Pani jest…
lekarzem pierwszego kontaktu, tak się

Pani przedstawia. Lekarz pierwszego
kontaktu, bo…?
- Gdybym nie została aktorką,
pewnie byłabym lekarzem. Mam
jakieś chore inklinacje, żeby leczyć
ludzi. Interesują mnie choroby, różne na nie nowe lekarstwa, nie brzydzę się krwi, niczego… Mam poczucie, że muszę dbać o zdrowie
mojego otoczenia. Nie wiem dlaczego. Może to jakiś atawizm, może
w poprzednim życiu byłam jakąś
szeptuchą, ale dzięki tej przypadłości inni mają nienajgorzej, bo ja
mam zawsze pokaźną apteczkę ze
sobą i nie musimy chodzić po lekarzach, dzięki czemu kolejki do
specjalistów są krótsze, a minister
zdrowia szczęśliwszy.
- Co z typowo kobiecymi zajęciami? Gotuje Pani, sprząta? Wszystko z uśmiechem na ustach?
- Sprzątać nie lubię, ale gotuję, maluję ściany, skręcam meble
i mam wrażenie, że ostatnio
wszystkie takie prace przechodzą powoli w ręce kobiet, bo faceci są bardzo zajęci, albo nie umieją.
A czy z uśmiechem na ustach - raczej z wystawionym jęzorem, bo jak
się na czymś skupiam, zawsze wystawiam język (śmiech).

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

REKLAMA

Schudnij jak Pan Robert. Przyjdz i przekonaj się sam!
Waga początkowa: 130 kg
Waga obecna: 88 kg
Redukcja obwodu pasa: 26 cm
Redukcja masy ciała: 42 kg w 9 miesięcy.

*Zaprezentowane rezultaty to wyniki indywidualne poszczególnych osób.
Osiągnięcie takich samych wyników
przez innych nie jest gwarantowane.

Z początkiem roku większość z nas
zastanawia się co zmienić na lepsze.
Jedną z myśli jest refleksja nad figurą,
a wraz z nią noworoczne postanowienie – „schudnę”. Cel jest słuszny, ponieważ w zgrabnej sylwetce czujemy
się bardziej atrakcyjni i pewni siebie.
Zmianie ulega samopoczucie fizyczne oraz stan zdrowia, więc bez dwóch
zdań, odchudzać się warto!
Takiej zmiany niedawno zapragnął
bohater naszej metamorfozy, Pan Robert, który osiągnąwszy wagę 130 kg,
stwierdził "czas na zmiany". Na działania nie trzeba było czekać długo. Internet, telefon i już po kilku dniach Pan
Robert stał się klientem Naturhouse.
Początki nie były łatwe ( zmiana diety,
zaplanowanie pięciu posiłków w ciągu
dnia, rezygnacja z soli, cukru) jednak
udało się. Efekty były widoczne od zaraz, a reguralność wizyt i cotygodniowa
motywacja Pani Dietetyk przyczyniły się
do sukcesu Pana Roberta,który całą
metamorfozę podsumował zdaniem:
"Puszczając w niepamięć te 42 kg
czuję się rewelacyjnie. Pokochałem
sport, góry i wszystko co jest związane z aktywnością fizyczną. Wreszcie
mam świadomość tego, jak się odżywiać smacznie i zdrowo."

Oferujemy poradnictwo w zakresie:
- kuracji odchudzających
- kuracji zwiększających masę
ciała
- chorób tarczycy
- chorób wątroby
- chorób nerek
- dny moczanowej
- miażdżycy
- cukrzycy I i II stopnia
- chorób układu krążenia
i nadciśnienia
- chorób układu pokarmowego,
w tym grzybicy układu
pokarmowego
- alergi pokarmowych
i nietolerancji pokarmowych
- kuracji oczyszczających
- kuracji wzmacniającej
odporność
- kuracji antycellulitowych
- kuracji po rzuceniu palenia
- kuracji oczyszczających cerę
- kuracji w zaburzeniach
hormonalnych oraz
wspomagających planowanie
ciąży i założenie rodziny.
Prowadzimy poradnictwo żywieniowe w przypadku dzieci (od 6-ego r.ż.).

Centrum Dietetyczne
ul. Długosza 13 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 531 17 97
Polub nasz profil na Facebooku!
Dietetyk mgr Patrycja Kaleta-Połyniak
Info: www.rankinglekarzy.pl
nowysacz.dlugosza@naturhouse-polska.com

Godziny otwarcia:
pn,śr: 11:00-19:00
wt,czw: 8:00-16:00
pt: 9:00-17:00
http://www.naturhouse-polska.pl/
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Kobieta wysportowana

Wiosna to bardzo dobry czas na ruch
Od dwudziestu lat jest instruktorem zajęć
ruchowych a od 12 instruktorem jogi oraz
pilatesu. Pływa sensorycznie, nurkuje
bez sprzętu na wstrzymanym oddechu
a w Marszach Różowej Wstążki przekonuje sądeczanki, żeby dbały o swoje
zdrowie. O różnych formach aktywności
fizycznej i o tym, że warto z nich korzystać właśnie teraz, gdy nadchodzi wiosna, przekonuje BEATA FROHLICH-WRONA, była rzeczniczka prasowa Komendy
Miejskiej Policji w Gorlicach i Nowym Sączu, od wielu lat instruktorka fitness.

FOT. Z ARCH. B. FROHLICH - WRONY

- Joga i pilates są Pani bliskie od kilkunastu lat…
- Tak, te dwie formy idą ze sobą
w parze od 12 lat. Praca w Policji była stresująca, a ćwiczenia fizyczne stały się dla mnie świetną formą odpoczynku dla ciała
i umysłu, sposobem na odreagowanie różnych nieprzyjemnych zdarzeń, z którymi miałam do czynienia podczas pracy. Przeszłam poza
tym dwa wypadki samochodowe,
miałam problemy z kręgosłupem
i szukałam sposobu na to, by bez
obciążeń, takich jak ciężarki,
wzmocnić mięśnie oraz zbudować
mocną podporę dla mojego kręgosłupa. Na początku był to właśnie
pilates, czyli zespół ćwiczeń fizycznych, sprzyjający wzmocnieniu
mięśni, a szczególnie tzw. centrum
siły właśnie w obrębie kręgosłupa
- mięśni brzucha, mięśni grzbietu. Podczas zajęć pilates ćwiczenia
wykonywane są dokładnie z pełną
świadomością pracy mięśni, z odpowiednim sposobem oddychania,
a towarzyszy temu nienarzucająca
tempa łagodna muzyka.
Potem doszła joga. Na początku były do dla mnie po prostu ćwiczenia. Później jednak stało się to
dla mnie do tego stopnia fascynujące, że zrobiłam uprawnienia, abym
mogła wykonywać zawód instruktora pilatesu i jogi. Dodam, że joga,
jaką praktykujemy w naszym klubie, nie jest jogą wymagającą jakiejś
długotrwałej medytacji czy kontemplacji, która zahacza o filozofię. Nawet nie byłoby na to czasu, bo zajęcia trwają 60 minut. Są to zajęcia, na
których wzmacniamy, rozluźniamy

- Skoro miewa Pani na zajęciach osoby
w różnym wieku, to w takim razie stereotyp, wedle którego aktywność fizyczna jest
zarezerwowana tylko dla osób młodszych,
odszedł w zapomnienie?
- Istotnie, sytuacja pod tym względem bardzo się zmieniła. Coraz więcej seniorów ćwiczy, jeździ na rowerze, gra w gry, chodzi z kijkami. Obraz
babci siedzącej w domu, głaszczącej
kota i robiącej na drutach to już przeszłość. Dziś coraz więcej starszych
pań chodzi z kijkami nordic walking
czy uczestniczy w zajęciach na siłowni. Nie zawsze babcia ma czas tylko
dla wnuków – ma go także dla siebie.

mięśnie, relaksujemy się i poprawiamy samopoczucie.
- Czego najczęściej szukają na zajęciach
panie przychodzące na fitness?
- Bardzo różnych rzeczy. Na
moich zajęciach mam osoby młode, jak również te, które są już dobrze po osiemnastce z kilkoma plusami, czyli 50 +. Sądeczanki szukają
przed wszystkim sposobu na podniesienie swojej sprawności fizycznej albo na podtrzymanie kondycji
i urody, a także złagodzenie objawów menopauzy. Ważne jest to,
że chcą coś dla siebie zrobić. Bolące plecy, bóle kręgosłupa, migreny, stres – w klubie szukają sposobu, by z tym walczyć.
Zawsze powtarzam, że nie jest
ważne kiedy, ale ważne, żeby po
prostu zacząć ćwiczyć po to, by
nasze stawy, mięśnie, umysł i system nerwowy były w dużo lepszej
formie. Małe dzieci i nastolatki nie

mają problemów z elastycznością,
mogą zrobić wszystko - staną na rękach, zrobią fikołka. Osoby dorosłe,
pracujące, zaczynają zatrzymywać
się w zakresie ruchowym wykonując około 20 sekwencji określonych
ruchów. Kiedy przyjdzie potrzeba
wyjścia poza ten schemat, pojawia
się ból i opór. Dlatego dobrze jest
ćwiczyć cały czas.
Na zajęciach pojawiają się osoby
z różnymi potrzebami: osoby po
wypadkach, panie w ciąży, które
chcą lepiej przejść ten okres lub też
przygotować się do porodu. Mam
także osoby prowadzące siedzący
tryb życia, pracujące przy komputerze, czy długo stojące lub siedzące w niewygodnej pozycji, np. panie stomatolog, które często mają
skrzywienie kręgosłupa. Wszystkie te osoby szukają w klubie jednego - sposobu na to, żeby pozbyć się bólu, wzmocnić mięśnie
i odstresować.

- Wracając do Pani sportowych pasji: uprawia Pani pływanie sensoryczne oraz nurkuje
bez sprzętu. Nie ma się czego bać?
- Pływam od 5. roku życia, odkąd mój tato zabrał mnie nad morze i tam nauczył pływać. Nie byłam
dzieckiem „basenowym”, pływałam
od razu w morzu. Pływanie w basenie owszem, jest fajnym treningiem,
natomiast pływanie sensoryczne niesamowicie mnie odpręża. Pływanie
na wodach, gdzie nie czuję dna pod
stopami, to coś, co lubię najbardziej.
Pływaniem sensorycznym zainteresowałam się dzięki mojemu mężowi,
który jest trenerem pływania metodą Total Immersion. To metoda przeznaczona dla triatlonistów, pływaków maratończyków. Chodzi w niej
o to, żeby zachować siły na duże dystanse. To specjalna metoda dla osób
już obeznanych z tematem pływania w ogóle. Pływanie sensoryczne pozwala nam pływać bardzo spokojnie. Nie walczymy z wodą, tylko
się z nią „układamy”, poddajemy się
grawitacji.
Co do nurkowania, to freedivingiem, czyli nurkowaniem bez
sprzętu na wstrzymanym oddechu, zaraził mnie cztery lata temu
mój mąż. To fantastyczna rzecz!
Przekraczanie granicy powietrza
i wody i schodzenie głęboko… Jednak najgorsze, co może się przydarzyć, to panika pod wodą. Przygodę
z freedivingiem trzeba zaczynać spokojnie, od powolnego schodzenia pod
wodę aż do powolnego wyjścia na
brzeg. Joga w tym pomaga.

- Ma Pani jakieś ulubione miejsce do takiego nurkowania?
- Najchętniej nurkujemy w okolicach malowniczych małych, dzikich
wysp w Grecji. Woda jest tam krystaliczna, miejsca są bajeczne. Pod wodą
wszystko wygląda inaczej. Marmurowe skały wyglądają jak podwodne
miasta. Skały te porośnięte są podwodną zielenią, wyglądają jak miasta Inków rodem z Ameryki Południowej. Jest mnóstwo labiryntów,
uskoków. Można zobaczyć przeróżnej wielkości ryby, niektóre większe,
czasem całe ławice.
- Pływanie w ogóle odstresowuje i poprawia samopoczucie.
- Bardzo, o ile nie mamy jakichś
zaszłości z dzieciństwa i nie boimy
się wejść do wody. Zauważmy, że
w otoczeniu wodnym spędzamy 9
miesięcy naszego życia. Przychodząc
na świat, pozbawiamy się tej wodnej
otoczki. Tymczasem woda nas uspokaja, odpręża, relaksuje, nasze mięśnie w wodzie pracują inaczej. Pływanie jest bardzo dobrym sposobem
na rehabilitację czy na zachowanie
dobrej kondycji.
- Wiosna zbliża się wielkimi krokami.
Zachęćmy sądeczanki do aktywności
fizycznej.
- Najlepszym okresem na to są
w zasadzie postanowienia noworoczne. Niemniej, jeśli czujemy
taką potrzebę, to trzeba ją maksymalnie wykorzystać. Idzie wiosna,
to bardzo dobry okres na rozpoczęcie ćwiczeń z wielu względów.
Zróbmy sobie miły prezent na
Dzień Kobiet! Karnet na zajęcia
grupowe fitness, na siłownię, na
basen, może być miłym prezentem, jaki wręczą paniom panowie.
Wyjdźmy z domów i spacerujmy.
Lada dzień skończy się problem
smogu, będzie coraz cieplej, nie
trzeba będzie ogrzewać domów.
Powietrze będzie dużo czystsze.
Spacerujmy, przesiądźmy się z samochodów na rowery, otwórzmy
się na wiosnę! Będziemy zdrowsze,
piękniejsze, szczęśliwsze!

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Indywidualnie dobrana dieta
gwarantuje zachowanie dobrego
samopoczucia, poprawę stanu zdrowia
oraz szczupłą sylwetkę!

Poradnia dietetyczna
Dieteti-KCAL
Nowy Sącz,
ul. Kochanowskiego 2
telefon 603 545 757
www.dietetical.pl

Promocja na dzień kobiet
konsultacja z dietetykiem 30% taniej*

*przyjdź do gabinetu z wydaniem specjalnym Sądeczanka, promocja trwa do końca marca 2017
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DOKOŃCZENIE ZE STRONY 3
- Nie kalkulowała Pani chłodno: teraz jest polityka, sprawy wagi państwowej, a potem zastanowimy się
nad innymi rzeczami? Nie byłoby to
wygodniejsze?
- Pewnie byłoby wygodniejsze,
ale kiedy się człowiek zakocha,
to nie kalkuluje chłodno. Trzeba umieć znaleźć w życiu zdrową
równowagę – obowiązki wobec
państwa i obywateli, którzy są
moimi pracodawcami, to rzecz
bardzo ważna, ale to nie znaczy,
że życie posła staje się przez to
jednowymiarowe.
- Wyobrażała sobie Pani, że podczas
tej kadencji zostaje matką i musi Pani
sobie zrobić przerwę w sprawowaniu mandatu. Zna Pani posłanki na
macierzyńskim?
- Myślę, że można to pogodzić
i były na to przykłady w Sejmie.
Praca posła w jakiejś części jest
elastyczna i nawet opiekując się
w domu dzieckiem można przygotować interpelację. Jest możliwa
praca zdalna z dzieckiem na kolanach. Pochodzę z rodziny wielodzietnej – mam czterech braci –
i wiem, że wiele rzeczy da się pogodzić. Kobiety posiadają zdolność łączenia wielu życiowych ról
i prac bez uszczerbku dla którejś
z nich. Jeśli więc w moim życiu pojawi się dziecko, to jestem pewna,
że roli matki również podołam.
- Tradycyjny model rodziny jest Pani
bliski?
- Jeżeli chodzi o rodzinę, to jestem tradycjonalistką. Dla mnie

duża rodzina jest istotną wartością, bo kiedy jest nam źle, to możemy na nią liczyć. Kiedyś sama
doświadczyłam mocnego wsparcia rodziców. Kiedy jeszcze nie
byłam posłem, różnie w życiu bywało, choćby z pracą. Był czas,
kiedy mocno wspierałam brata
i był czas kiedy on wspierał mnie.
Rodzina powinna trzymać się razem, bo zawsze wspólnie jesteśmy
w stanie zaradzić problemom, jeśli się takie pojawią. Moja mama
jest silną osobowością, ale u nas w
domu obowiązywał model mocno
partnerski z wyraźnym podziałem
ról i ja też mam takie podejście.
- Silną osobowość ma Pani po mamie?
- Jeśli chodzi o charakter to jestem tak mieszanką. Mam wiele
cech mojej babci, mamy mojego
taty. Mam upór i niektóre zdolności po tacie, ale silna osobowość mamy też miała duży wpływ
na moje wychowanie.
- W swoim małżeństwie będzie Pani
stroną dominującą?
- Myślę, że naszym związku jestem mniej dominująca.
- Ale zawsze Pani może tupnąć nogą:
„to ja jestem posłem!”.
- W domu posłem nie będę,
będą żoną i matką. Potrafię być
spolegliwa.
- Jednak na pierwszej telewizyjnej
debacie wyborczej odważnie się Pani
postawiła legendzie KOR-u, posłowi
Piotrowi Naimskiemu.
- No może trochę się postawiłam, ale w debacie zawsze staram
się koncentrować na przedmiocie, a nie kierować się w stronę

podmiotu. W polskiej polityce panuje taka forma dyskusji, w której
przede wszystkim chcemy uderzyć w przeciwnika. Podejmujemy różne tematy, ale zazwyczaj
przy tej okazji koncentrujemy
się na tym, co druga strona zrobiła źle, zapominając o temacie
dyskusji. Byle przywalić drugiemu. Niemal całe społeczeństwo
tak dyskutuje, ale ja bym wolała
tego uniknąć.
- Uciekamy w politykę, a nic nie powiedziała Pani o narzeczonym.
- I chyba niewiele tutaj powiem. Chcę chronić swoją
prywatność.
- Zmieni Pani nazwisko po ślubie?
- Zmienię, ale na razie nie powiem jak się będę nazywać.
- To co Pani powie?
- Mój narzeczony jest pracownikiem Sejmu…
- I nastała cisza…
- No dobrze, może nie jestem
jakoś szczególnie zadowolona, że
mamy jedno miejsce pracy, ale
z czasem może się to zmieni.
- Zna Pani jakieś małżeństwa
parlamentarne?
- Osobiście nie, ale pamięta,
że takie były. Np. Nelly i Jan Rokita, małżeństwo Łyżwińskich
z Samoobrony.
- Słyszała Pani o wielkiej miłości
w Sejmie?
- Chyba nie, choć romanse się
chyba zdarzają. Ale żeby była jasność, jestem zdania, że nie należy nikomu zaglądać w życie
prywatne.
- Paparazzi chodzą za posłami?

- Chodzą, choć za mną akurat nie. Raz moja fotografia trafiła do „Faktu”, kiedy poseł Jakubiak poprawiał mi włosy, podczas
gdy ja rozmawiam z Pawłem Kukizem. Zrobiła się z tego wielka
„afera” czy to nie był seksizm,
a może molestowanie. Prawdę
mówiąc nie zwróciłam na całą
sytuację uwagi, choć fotoreporter zwrócił w tę stronę obiektyw.
Nie przywiązuję jednak do tego
szczególnej wagi, bo gdybym się
nie uodporniła, mogłabym szybko od takich rzeczy zwariować.
- To kiedy ślub?
- Właśnie zaczął się Wielki Post, więc mogę powiedzieć, że
w tym okresie wesel się nie urządza.
- Gdyby Pani teraz ujawniła, gdzie
posłanka Borowska będzie brała ślub
i gdzie goście będą się bawić na weselu, to zjadą się tłumnie paparazzi.
- Pewnie mogłoby to komuś
wpaść do głowy, dlatego datę
i miejsce zachowam dla siebie. To
jest zdecydowanie uroczystość
rodzinna, sakrament, a nie wydarzenie polityczne czy medialne.
- Czyli swojego lidera Pawła Kukiza nie
zaprasza Pani na wesele?
- Oczywiście, że zapraszam!
W końcu do mojego małżeństwa
doszło trochę za jego sprawą. Nie

wiem jeszcze czy będzie na weselu, ale mam taką nadzieję. Na liście gości mocno ograniczyliśmy
ilość osób z życia publicznego.
- Co byłoby dla posłanki dobrym prezentem ślubnym?
- Wow, nie wiem, w ogóle
o tym nie myślałam. Nie mamy
jeszcze wspólnego mieszkania,
więc nie mam pojęcia co mogłoby się nam przydać.
- Ale jest już Pani podekscytowana
zamążpójściem, przymierzała już Pani
suknię ślubną?
- No właśnie nie, jestem w lesie ze sprawami organizacyjnymi. Generalnie nigdy nie lubiłam
wielkich wesel, sama marzyłam
o skromnym przyjęciu, ale to marzenie chyba mi się nie spełni, bo
rodzina jest liczna.
- Niedawno zdała Pani egzamin na
prawo jazdy, szykuje się kolejna zmiana w Pani życiu. Przesiądzie się Pani
z autobusu do samochodu?
- Częściowo, na bliskich odcinkach w okręgu wyborczym, bo
do Warszawy zdecydowanie wolę
dojeżdżać pociągiem, gdzie mogę
trochę popracować. Auta jeszcze
nie kupiłam, choć chyba już coś
wybrałam.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Elżbieta Joanna Borowska (ur. 13 października 1988 w Gorlicach) – polityk i
politolog, posłanka Kukiz 15 na Sejm VIII kadencji - otrzymała 8115 głosów.
Absolwentka I LO w Gorlicach oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

REKLAMA

Zadbaj o swoją sylwetkę i zdrowie z Naturhouse w Krynicy-Zdrój
Za oknem robi się coraz cieplej. Najwyższy czas, by pomyśleć o przygotowaniach do lata, szczególnie, że po zimie większość
z nas boryka się z dodatkowymi centymetrami w talii. Jak w zdrowy i skuteczny sposób pozbyć się zbędnych kilogramów?

Dlaczego warto udać się do specjalisty?
Ludzie w zależności od wieku, potrzeb, wykonywanego zawodu, trybu życia i przebytych chorób znacznie
różnią się od siebie. Dieta każdego z nas powinna więc
być dobrana indywidualnie do naszych potrzeb. Poszukiwanie niesprawdzonych informacji na forach internetowych niekoniecznie musi być dobrym pomysłem. Naszych oczekiwań nie spełnią gotowe, ogólnie dostępne
kuracje, gdyż nawet te najpopularniejsze mogą być nieodpowiednie dla naszego organizmu.
Odpowiedni jadłospis ułożyć może jedynie wykwalifikowany dietetyk, po przeprowadzonych dokładnych pomiarach oraz wywiadzie na temat dotychczasowego trybu życia. Specjalista zawsze udzieli
odpowiedzi na nurtujące pytania oraz jasno i przejrzyście wyjaśni zasady postępowania w trakcie kuracji. Dietetyk jest źródłem pewnej, fachowej i sprawdzonej wiedzy.
Czy restrykcyjne diety są bezpieczne?
Schudnąć szybko, nie znaczy wcale zdrowo. Ponadto dieta nie musi wiązać się z restrykcyjną głodówką. –
mówi Joanna Maciuszek, dietetyk z Centrum Naturhouse w Krynicy-Zdrój. Niedostarczanie do organizmu
wszystkich niezbędnych witamin i mikroelementów
może powodować zmęczenie, pogorszenie się stanu
skóry, włosów oraz paznokci, a także anemię. Zbilansowane posiłki i odpowiednio dobrane suplementy zapewniają zdrowe i skuteczne chudnięcie bez uczucia

głodu i efektu jo-jo. Dieta wcale nie musi być więc pasmem wyrzeczeń.
Dlaczego kuracja z dietetykiem jest skuteczniejsza niż
ta stosowana na własną rękę?
Utrzymywanie motywacji ma istotny wpływ na proces odchudzania. Początkowy entuzjazm z czasem
może maleć. Gdy mimo podjętych wysiłków waga
ani drgnie, często porzucamy nasze początkowe postanowienia i wracamy do dawnych nawyków. Wracamy, ponieważ zmiany nie przynosiły upragnionego
skutku. Jest to problem wielu odchudzających się na
własną rękę osób. Nie mają one wsparcia kogoś, kto
ciągle podtrzymywałaby ich motywację na wysokim
poziomie. Doskonałym źródłem zachęty do dalszego
odchudzania są postępy, które zaobserwować można podczas kuracji pod okiem fachowca. Spotkania z
dietetykiem powinny odbywać się regularnie, aby móc
rozmawiać na temat pojawiających się w trakcie stosowania diety pytań i wątpliwości. Specjalista, oprócz
ułożenia odpowiedniego jadłospisu, służy wsparciem
psychicznym, gdyż rozumie, że proces odchudzania
nie jest łatwy i wymaga zmian dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków.

Gdzie szukać wsparcia?
Nadwaga i otyłość to problemy, z którymi często
borykają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ich
przyczyną może być niewłaściwy sposób odżywiania. W celu ustalenia, czy wina leży po stronie nieodpowiedniego jadłospisu, warto zgłosić się do specjalisty. Jeśli nigdy jeszcze nie miałeś okazji spotkać się
z dietetykiem, a chcesz znaleźć sposób, aby na zawsze pożegnać zbędne kilogramy, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Centrum Dietetycznym Naturhouse. Podczas wizyty, dietetyk wykonuje
wszelkie niezbędne pomiary ciała i ocenia dotychczasowy sposób odżywiania, a także w razie problemów,
proponuje rozwiązanie. Zastanów się, może warto poradzić się specjalisty, aby wakacje przywitać w pozytywnym nastroju bez zbędnych kilogramów!

Dietetyk
Joanna Maciuszek

Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Kraszewskiego 38
33-380 Krynica Zdrój
tel. 791711776
email: krynica.zdroj@naturhouse-polska.com

Zapraszamy na bezpłatną konsultację!
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Kobieta na wybiegu

Piękno można umiejętnie wykorzystać
stroju casual, podkreślającym sylwetkę. Po wstępnej selekcji umawiamy wybrane kandydatki na
prezentację w kostiumach kąpielowych . Odbywa się wtedy druga
selekcja. Na próbach z choreografką dziewczyny oswajają się do wystąpienia przed szerokim gremium
jury i publiczności, ćwicząc układy choreograficzne w strojach kąpielowych, dlatego podczas finału są już odważne, swobodne. To
cały proces.

Rozmowa
z JOANNĄ DURLAK
– organizatorką
wyborów Miss Ziemi
Sądeckiej
- Sądeczanki są najpiękniejsze
w Polsce?
- Kasia Krzeszowska jest tego
przykładem. Została najpiękniejszą Polką w 2012 roku.

- Żeby wziąć udział w castingu na Miss
Ziemi Sądeckiej, trzeba jednak mieć
określony wzrost, wagę, wiek?
- Trzeba mieć rocznikowo 18
lat i nieukończone 26 lat, wzrost
minimum 168 cm, odpowiednią
wagę - proporcjonalną do wzrostu. Należy być bezdzietną panną.
Takie są wymogi konkursu.
REKLAMA

- Z roku na rok coraz więcej dziewczyn zgłasza się na castingi? To znaczy, że młode sądeczanki są coraz odważniejsze? A może mają coraz mniej
kompleksów?
- Obserwuję tendencje wzrostowe z roku na rok. Oznacza to, że
sądeczanki bardziej wierzą we własne piękno, są odważniejsze. Widzą
te sukcesy, koleżanek co przekonuje je, że udział w konkursie miss
daje wiele możliwości.

FOT. Z ARCH. JOANNY DURLAK

- Co to właściwie znaczy „piękna
kobieta”?
- Kanony piękna zmieniały się
na przestrzeni wieków. W rzeczywistości nie ma jednych idealnych kształtów, czy rysów twarzy. To tylko stereotyp. Są różne
kobiety o proporcjonalnej budowie ciała. Ich sylwetki mogą wyglądać bardzo rozmaicie i trudno
byłoby wskazać tę najpiękniejszą.
Według mnie piękna kobieta powinna łączyć w sobie zalety ciała i ducha. Musi być urodziwa, ale oprócz tego powinna
także wyróżniać się inteligencją, mądrością i pewną zaradnością życiową. Dobrze byłoby, aby
miała poczucie humoru, bo wtedy jest łatwiej żyć. Kobieta jest
piękna, kiedy sama ze sobą dobrze się czuje. Ze szczęśliwej kobiety, pewnej siebie i uśmiechniętej wewnętrznie, promieniuje
blask. Ta nieuchwytna siła i dobra
energia, otwartość na ludzi, którą
widać w oczach, nadają kobiecie
piękno. Piękna kobieta to kobieta pewna swoich atutów. Świadoma tego, co jest w niej atrakcyjne. To kobieta, która jest dumna
z bycia kobietą.

- W tym roku wybory odbędą się
po raz 11., więc jest to już impreza z tradycją. Z Pani obserwacji wynika, że jakie dziewczyny najbardziej
się podobają?
- Cieszy mnie fakt, że już po
raz 11. mogę organizować konkurs w Nowym Sączu. Mam tu
wspaniałych otwartych, pomocnych ludzi, którzy co roku fundują wartościowe nagrody i sprawiają, że oprawa konkursu jest
atrakcyjna. Z moich obserwacji wynika, że podobają się piękne i mądre dziewczyny, zarówno
blondynki, brunetki jak i rude.
Nie ma jednego kanonu piękna.

- Jurorzy wyborów Miss Ziemi Sądeckiej
oceniają nie tylko to co na zewnątrz?
- Kandydatki będą musiały zaprezentować swoja urodę, wdzięk
i osobowość. Jury będzie oceniało
nie tylko fizyczne aspekty ale również inteligencję i grację.
- Żeby stanąć na wybiegu, na oczach
nie tylko jurorów, ale dużej publiczności, przemaszerować choćby w kostiumie kąpielowym, trzeba chyba mieć
sporą odwagę?
- Na pierwszym spotkaniu catingowym nie wymagamy prezentacji w strojach kąpielowych.
Dziewczyny prezentują się w

- Kandydatka zdobywa tytuł miss, tytuły wicemiss i co dalej?
- Podczas finału Miss Polski Ziemi Sądeckiej, który odbędzie się 20
maja w Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu, zostaną wybrane: Miss
Ziemi Sądeckiej, Wicemiss, II Wicemiss, Miss Galerii Trzy Korony,
Miss Foto, Miss Gracji, Miss Publiczności. Kolejnym etapem będzie ćwierćfinał w czerwcu, do
którego zakwalifikują się kolejno
Miss, Wicemiss i II Wicemiss oraz
dziewczyny, które otrzymają dziką
kartę od organizatorów Miss Polski. Następnie będzie półfinał również w czerwcu, w którym wezmą
udział dziewczyny wybrane podczas ćwierćfinału i ostatni etap to
Finał Miss Polski, który odbędzie
się w grudniu.
- Warto się odważyć? Warto wziąć
udział w takich wyborach?
- Oczywiście, że warto.
Udział w wyborach miss pozwala dziewczynom przełamać nieśmiałość, uwierzyć we własne
piękno. Atrakcyjne dziewczyny często mają niskie poczucie

wartości, nie wierzą, że uroda
umiejętnie wykorzystana może
im pomóc w realizacji skrywanych często marzeń. Udział
w konkursach miss wzmacnia
pewność siebie. Wszelkie imprezy, festiwale, uroczystości i inne
wydarzenia, w których finalistki biorą później udział, to dobra
okazja do ciekawych spotkań i nawiązania nowych kontaktów z interesującymi, wpływowymi ludźmi. Konkurs otwiera wiele drzwi
i daje mnóstwo możliwości.
- Pani jest tego przykładem
- Miałam krótką przygodę
z konkursem w 1994 roku. Brałam
udział w konkursie Miss Polonia.
Wybory odbywały się wówczas
w Teatrze Słowackiego w Krakowie, była to piękna gala. Wygrałam tam konkurs regionalny, zostałam również Miss Dziennika
Polskiego. Zakwalifikowałam się
do kolejnego etapu, jednak postanowiłam wtedy, że zajmę się organizacją takich konkursów, by
móc umożliwić pięknym dziewczynom realizację swoich marzeń
i planów. Bardzo miło wspominam ten czas.
- Pięknym kobietom jest w życiu
łatwiej?
- Myślę, że bycie pięknym
może stać się w pewnych okolicznościach wyzwaniem. To co
ładne przeważnie nam się dobrze
kojarzy. Nasz mózg lubi chodzić
drogami na skróty i czasem po
prostu stawia szybki znak równości: ładne równa się dobre, ładne
równa się miłe, ładne równa się
osiągające sukces. Żyjemy w czasach bardzo skoncentrowanych
na estetyce, nie tylko jeśli chodzi
o urodę ludzi, ale również piękno otaczającej nas rzeczywistości.
Piękno kojarzone jest z sukcesem
i dostatkiem. Uroda, wygląd są
integralną częścią naszego „bycia”, jeśli umiejętnie to wykorzystujemy, na pewno jest w życiu łatwiej.

ROZMAWIAŁA: JOLANTA BUGAJSKA
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Kobieta w kinie

Gdy pojawia się przystojny aktor, słychać na sali westchnienia
Rozmowa z MARCELINĄ
GARGULĄ – kierowniczką
kina Helios

FOT. KAMIL BERNADY

- „Babski film” to jaki film?
- To bardzo trudne pytanie. Komuś może się wydawać, że to komedie romantyczne jak „Porady na
zdrady” czy melodramaty w stylu
„Ciemniejszej strony Greya”. Babski film to przede wszystkim film
podczas którego kobieta zapomni o
zmartwieniach i problemach dnia
powszedniego. Kino z założeniu ma
być rozrywką, dzięki której odpoczniemy. Filmy i przedstawiane historie najczęściej przenoszą nas do lepszego świata.
- Mężczyźni takiego kina nie lubią?
- Niekoniecznie. Mężczyzn, którzy idą na typowy babski film można
podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to „osoba towarzysząca kobiecie”
– chłopak, narzeczony, mąż - namówiony przez swoją kobietę na wyście
do kina. Druga grupa to „mężczyzna
ciekawy”, który chce zobaczyć jakie
filmy interesują kobiety. Dzięki temu
poznają zachowanie płci pięknej – co
lubią, w których momentach śmieją się czy płaczą. Oglądanie filmów to
ogromne emocje czasami nawet bardzo skrajne.

- Spróbujmy jeszcze doprecyzować, na
czym polega kobieca specyfika oglądania
filmów? Bardziej emocjonalnie reagujemy?
Głośniej się śmiejemy? Otwarcie płaczemy?
- Idealnie tutaj wpisuje się Kino
Kobiet i to jak panie czują się swobodnie na seansach w ramach tego projektu. Nie ukrywają emocji. Gdy pojawia się przystojny aktor, słychać na
sali westchnienia i komentarze na temat jego urody. Gdy jest wzruszająca
scena, wyjmują chusteczki. Nie powstrzymują głośnego śmiechu. Kobiety są pełne emocji, a filmy pozwalają im te emocje pokazać bez
skrępowania.
- Na Kino Kobiet do Heliosa przychodzą panie w wieku od lat 20 do... 70. Czyżby „babskie kino” nie znało pojęcia wieku?
- Rzeczywiście Kino Kobiet nie
zna ograniczeń w kwestii wieku
i dobrej zabawy. Z tego co pamiętam, najstarsza uczestniczka Kina
Kobiet miała osiemdziesiąt kilka lat i
przyszła na seans z córką i wnuczką.
Śmiało możemy powiedzieć, że łączymy pokolenia.
- Jakie tytuły w ostatnich miesiącach
szczególnie podobały się kobietom?
- Przekrój jest spory. Sądeczankom
spodobały się: „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, „Bridget Jones 3”, „La La
Land”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” oraz „Ciemniejsza
strona Greya”. Sporo pań obejrzało

również „Nice Guys”, „Legion samobójców” czy „Jason Bourne”.
- Pani osobiście woli film w kinie czy jednak w domowym zaciszu?
- Oczywiście, że w kinie, uwielbiam klimat Heliosa. Staram się być z
filmami na bieżąco. To komfort móc
w swoim miejscu pracy zrelaksować
się i obejrzeć najnowsze produkcje te
polskie jak i zagraniczne.
- A filmy, które na Pani ostatnio wywarły
największe wrażenie to...?
- „La La Land” oraz „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Pierwszy oczywiście głównie ze
względu na Ryana Goslinga cudownie
grającego na pianinie. To przepiękna
historia o marzycielach, którzy pomimo przeciwności losu dążą do wyznaczonego celu. Natomiast historia
Wisłockiej pokazała mi poświecenie
się głównej bohaterki dla innych. Pomagała wszystkim i walczyła o swoje
poglądy, choć sama do końca nie miała
łatwego i szczęśliwego życia.
- Polecimy Czytelniczkom coś szczególnego
do obejrzenia z okazji Dnia Kobiet?
- Idealna propozycja na Dzień Kobiet to oczywiście film o Marii Skłodowskiej-Curie. Historia polskiej noblistki, w którą wciela się rewelacyjna
Karolina Gruszka, na pewno przyciągnie tłumy Sądeczanek.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Salon Odzieżowy

Salon Odzieżowy

Salon Odzieżowy

N. Sącz Rynek 17

manowej 1

N. Sącz Rynek 10

Sklep patronacki

TOREBKI BIŻUTERIA
Francja Włochy
TOREBKI BIŻUTERIA
Francja Włochy

TOREBKI BIŻUTERIA
Francja Włochy

RABAT

20 proc.

dotyczy trzech Salonów

Asortyment Salonów dostosowany do obecnie panujących trendów na rynku mody. Stworzony dla kobiet ceniących sobie oryginalny styl i dobrą jakość.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział "Beskid" w Nowym Sączu
Sobieskiego 14a lok. 2
33-300 Nowy Sącz
KRS: 0000343564
PODARUJ NAM 1%!
POWĘDRUJ W DOBRYM TOWARZYSTWIE!

W ramach projektu "3rd Cup of V4 Towers" realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w partnerstwie z Školský športový klub Jána Ámosa Komenského
oraz Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa ze Słowacji w okresie od 09.2016
do 12.2016 zorganizowano cztery turnieje szachowe: w Bardejovie (SK), Rytrze (PL), Starej
Lubovni (SK) oraz Muszynie (PL). W turniejach udział wzięło ok 300 uczestników z Polski
i Słowacji. Dla najlepszych zawodników zapewniono nagrody i upominki.
Szczegóły na stronie www.tmzm.nsacz.pl .
Projekt współﬁnansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
(Visegrad Fund).
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Kobieta strażak

Mundur zrobił na mnie wielkie wrażenie
Jestem osobą, której zawsze jest
wszędzie pełno. Kółka zainteresowań,
konkursy, chór, grupa teatralna – nigdzie mnie nie mogło zabraknąć. Dlatego, kiedy w szóstej klasie pojawili się
w mojej szkole w Korzennej strażacy,
zachęcając do zasilenia szeregów, nie
trzeba mnie było długo namawiać.
Zrobili na mnie duże wrażenie swoimi mundurami i szybko zapragnęłam mieć taki sam. Z mojego rocznika
zapisało się do OSP sporo osób, przeszliśmy szkolenie i egzamin przed zarządem. Do dzisiaj w straży pożarnej
aktywna jest garstka z tamtej grupy.
Nigdy nie brałam udziału w prawdziwej akcji strażackiej. Raz próbowałam biec, ale… nie zdążyłam. To nie
dlatego, że chciałam coś jeszcze poprawić przed lustrem. Najaktywniejsi strażacy dostają SMS, zanim syrena zacznie ich wzywać, dlatego kiedy
dotarłam do remizy, już ich nie było.
Ale posiadam uprawnienia do udziału w akcjach gaśniczych. Przeszłam
nawet specjalne szkolenie w komorze dymnej z aparatem powietrznym
na plecach i w butach o kilka numerów za dużych. Nie ukrywam, że jest
we mnie pewna obawa przez akcjami,

bo odczuwam niepokój, co tam mogę
zobaczyć. Gdybym wiedziała, że jedziemy do palących się śmieci, to nie
ma problemu, ale strażacy ochotnicy
często jeżdżą do wypadków drogowych i boję się drastycznych widoków, które mogą czekać na miejscu.
Zamiast w akcjach, aktywna jestem w prowadzeniu szkoleń młodzieżowych i organizacji zawodów
strażackich. Sama też w nich startuję,
a moje miejsce jest przy tzw. rozdzielaczu, czyli w newralgicznym punkcie akcji. Czy swoją strażacką przygodą chciałem obalić jakiś stereotyp?
Raczej nie. Czuję się silną kobietą i niczego nie muszę sobie udowadniać.
Próbuję się sprawdzać się w każdej
sytuacji – jeszcze do niedawna grałam
w miejscowej drużynie w piłkę nożną,
ale jest we mnie również artystyczna nuta – maluję, rysuję, fotografuję, udzielam korepetycji, opiekuję się
dziećmi. Nie boję się wyzwań, lubię
je, a gdybym jakiegoś nie podjęła, to
pewnie potem bym żałowała.
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ
STUDENTÓW EDUKACJI MEDIALNEJ
PWSZ W NOWYM SĄCZU.
Więcej zdjęć Kingi Nikiel zobacz na:

www.dts24.pl
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Elegancko? Z klasą? Zmysłowo?....EstheticSkin!
Kosmetolog, dermatolog, chirurg plastyczny czy lekarz medycyny
estetycznej?
Kto jest najlepszy do rozwiązywania problemów estetycznych? Nikt konkretnie i wszyscy razem. Ich wiedza, doświadczenie powinny się uzupełniać.
Podobnie jak narzędzia terapeutyczne.
Wiele osób błędnie wrzuca do "jednego worka" technologię IPL E-light
i co gorsza SHR.
Wynika to po prostu, z niewiedzy nad zasadą działania i braku doświadczenia z tymi technologiami.
Sama metoda IPL to już przeszło 20 lat powszechnego wykorzystania,
od kiedy FDA zaaprobowała tą technologię do medycznego i kosmetologicznego wykorzystania. Główna zasada? Emitowanie wiązki terapeutycznej o określonej długości fali, aby zadziałać na wybrane chromofory. Energia porcjowana jest jednym impulsem z małymi mikro impulsami o dużej
mocy, w krótkim przedziale czasu.
SHR to efekt rozwoju technologii i badań nad skutecznością terapeutyczną w fototerapii. Badania dowiodły, że dla uzyskania oczekiwanego przez
klientów komfortu i zwiększenia skuteczności, konieczne jest porcjowanie
energii w zupełnie inny sposób.
Prace nad nowymi konstrukcjami generatorów, elementy optyczne
o dużo lepszych parametrach, wydajne układy chłodzenia, badania nad skutecznością terapeutyczną – to wszystko poskutkowało opracowaniem SHR.
Finalnie, nie zagłębiając się w różnice konstrukcyjne, wyglądają one
następująco:
W SHR porcjowanie energii jest w trybie ciągłym, mamy długie impulsy
mniejszej mocy podawane z częstotliwością od 3 do 10 Hz. Pojedyncze impulsy są mniejsze, ale średnia dawka energii terepeutycznej, która dociera
do skóry jest większa, co znacząco poprawia skuteczność. Ponadto ograniczona zastała długość wiązki z 640-1200nm do przedziału 690-950nm,
która bardziej skupiona jest w tym momencie na chromoforze melaniny
w włoskach i cebulkach włosa.
Wszystkie te elementy spowodowały że SHR od IPL odróżnia niespotykana wcześniej skuteczność i komfort zabiegu.
Dlatego EstheticSkin dysponuje najlepszą profesjonalną aparaturą na
rynku wykorzystującą technologię SHR i zabiegi klasy PREMIUM. Dzięki depilacji laserowej cieszysz się na co dzień gładką skórą. Komfortowo i bez
skrępowania spędzasz czas.
Zabieg przynosi dużą ulgę osobom borykającym się z podrażnieniami
po goleniu i wrastającymi włoskami....
Depilacja laserowa SHR to metoda nowoczesna i niezwykle skuteczna.
Dodatkowo bezbolesna i bezpieczna dla skóry wrażliwej. Zabieg depilacji
i wiele innych znajdziesz w EstheticSkin przy ul. Długosza 19, Nowy Sącz.
Umów się na konsultację z doświadczonym personelem i odbierz zniżkę
-25% na zabieg. Tel. 788 788 842. Parking możliwy na ulicy lub przy budynku sklepu komputerowego. Do zobaczenia. www.estheticskin.pl

FOT. JOANNA KORZEŃ

Kinga Nikiel: - Co prawda nie czytałam
bajki „Jak Wojtek został strażakiem”, ale
spróbuję wyjaśnić, dlaczego Kinga została strażakiem.
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Kobieta mechanik

Maluch to świetne auto terenowe
Mam trzech dużo starszych braci, a na podwórku firmy taty pełno było samochodów, więc jako
kilkulatka biegałam wśród nich
z młotkiem i śrubokrętem. Zdecydowanie też wolałam bawić się z chłopakami, którzy wydawali mi się prości

w obsłudze, w przeciwieństwie do
dziewczyn, które obgadywały za plecami. Poza tym z chłopakami można było rozmawiać o samochodach.
Z tą samochodówką to był trochę przypadek, bo nie dostałem się na wymarzoną biochemię.

FOT. JOANNA KORZEŃ

Alicja Augustyn: - Od dziecka kocham samochody. Polubiłam je do tego stopnia,
że aby zostać mechanikiem, wybrałam
się do sądeckiej samochodówki. Dopiero tam uświadomiono mi, że dziewczyny nie bywają mechanikami i musiałam
wybrać spedycję.

REKLAMA

W tamtym okresie nawet nauczyciele nieufnie podchodzili do dziewczyn
w samochodówce, bo była nas garstka. Początkowo bardzo żałowałam
wyboru, martwiłam się „co ludzie powiedzą” – dziewczyna w samochodówce! Ale ostatecznie niczego nie
żałuję, bo do dzisiaj jestem w szkole
mile witana. Myślałam, że moją miłość do samochodów uda się umocnić
na studiach, więc wybrałam mechatronikę. Jednak egzamin z matematyki okazał się silniejszy niż miłość. Całki
ostatecznie zakończyły moje marzenia
o mechanice samochodowej, skończyłam resocjalizację, ale na pocieszenie kupiłam sobie małego fiata. Za 900
zł, stan idealny, czerwony, wersja elegant, rocznik 1998, więc sporo młodszy ode mnie. To była świetna cena, bo
dzisiaj za te pieniądze można kupić egzemplarz nadający się najwyżej do zepchnięcia na złom. Teraz, żeby kupić
klasycznego malucha z lat 70., trzeba wyłożyć co najmniej pięć tysięcy.
Właśnie przymierzam się do kupna drugiego malucha – koniecznie
musi być fioletowy i mieć w środku

fioletowe futerko. Maluch sprawdza
się w każdych warunkach. Mieszkam
w trudnym górzystym ternie, rodzina
zostawia zimą samochody na głównej
drodze, albo zakłada łańcuchy na koła,
a ja deptam gaz i już jestem na górze!
Bardzo dobre auto terenowe. Idealne dla dwóch osób, choć nikomu nie
życzę podróży na tylnym siedzeniu,
bo kolanami zatyka się własne uszy.
A może to zaleta, bo trzeba pamiętać,
że to bardzo głośne auto.
Co potrafię sama zrobić przy samochodzie? Czasami muszę ratować
się telefonem do męża, ale ostatnio
sama założyłam kabel od obrotów,
posiłkując się taśmą izolacyjną. Dzisiaj większą przyjemność niż majstrowanie przy silniku, co bardzo brudzi
ręce, sprawia mi podglądanie napraw.
Dlatego kiedy jestem w męskim towarzystwie domorosłych mechaników, bez problemu mogę włączyć się
w dyskusję.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ
STUDENTÓW EDUKACJI MEDIALNEJ
PWSZ W NOWYM SĄCZU.

Więcej zdjęć Alicji Augustyn zobacz na:

www.dts24.pl
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Kobieta na deskach

Mam doskonałego mentora
artystycznego Miejskiego Ośrodka
Kultury Janusza Michalika.
Dziś aktorka chciałaby z „Edukacją Rity” wystąpić na deskach
MOK.
- I nie tylko! Chciałabym odwiedzać Nowy Sącz nie tylko przy okazji Jesiennego Festiwalu i nie tylko z „Edukacją Rity”. Jak mówią:
dom jest tam, gdzie twoje serce.
Moje serce jest rozdarte pomiędzy
Warszawą a Nowym Sączem, bo w
Warszawie pracuję w ukochanym
zawodzie, a w Sączu mam ukochaną rodzinę i wspomnienia. Gdyby
chociaż na jeden dzień można było
to połączyć, byłoby to spełnienie
moich marzeń! – podkreśla.

FOT. OFICJALNY PROFIL KATARZYNY UCHERSKIEJ NA FACEBOOKU.

Dwie sądeczanki w jednym
serialu

Ona – Rita. Ambitna, niepokorna młoda fryzjerka, która za wszelką cenę
pragnie nadrobić braki w edukacji. On
– Frank. Uniwersytecki profesor literatury, niedoszły poeta, mężczyzna z
przeszłością, często topiący swe troski
w alkoholu. Tych dwojga dzieli niemalże
wszystko, a jednak… z czasem nawiązuje się między nimi nić porozumienia.
To ogólny zarys sztuki pt. „Edukacja Rity”, w której tytułową rolę
gra pochodząca z Nowego Sącza Katarzyna Ucherska.
- Wisimy na jednej linie wzdłuż
wielkiej skalnej ściany. Dla mnie

to Mount Everest, dla pana Piotra
pewnie Rysy, ale i tak dość wysoko – opowiada o spektaklu. - To
pierwsza moja tak duża teatralna rola, dodatkowo jeszcze u boku
mistrza, a to wymaga specjalnego
rodzaju motywacji. Ponieważ jesteśmy we dwójkę, bardzo od siebie zależymy. Nie powstanie doskonała kreacja Franka, jeśli Rita
nie będzie wystarczająco dobrze
przemyślana, zinterpretowana
i zagrana. Gdy jedno z nas ma gorszy dzień, wtedy drugie podwójnie wytęża swoją czujność i umysł.
Nie mam żadnej taryfy ulgowej.

W takiej konfiguracji ogromnym
ułatwieniem, a jednocześnie rzeczą
niezbędną, jest wzajemna sympatia i szacunek, którymi się darzymy. Mam wrażenie, że jesteśmy dla
siebie dobrymi partnerami.
Jak przyznaje Kasia Ucherska,
współpraca z mistrzem polskiej sceny jest dla niej cennym doświadczeniem i świetną lekcją.
- Ja jestem trochę mniej dokładna, więc mam świetną motywację.
Ostatnio próbuję rozgryźć jak można być tak piekielnie skupionym na
scenie, nie dać się niczym rozkojarzyć, odwrócić na chwilę uwagi od

tematu. Dojdę do tego, bo mam doskonałego mentora! – mówi.

Z rozdartym sercem
Katarzyna Ucherska na co dzień
gra w Teatrze Ateneum im. Stefana
Jaracza w Warszawie.
Nie ukrywa, że za swoim rodzinnym miastem bardzo tęskni. To tutaj uczęszczała do 11 Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza, gdzie polonistka, Barbara Margasińska, zaraziła ją miłością do teatru. Potem
ukończyła I Liceum Ogólnokształcące. Aktorską pasję rozwijała pod czujnym okiem kierownika

Ostatnio Katarzyna Ucherska
wystąpiła w popularnym serialu
telewizyjnej Dwójki, „Barwy szczęścia” z inną znaną aktorką pochodzącą z naszego regionu, Katarzyną Zielińską.
- Nasz wątek nie jest zbyt słodki, bo póki co obsypujemy się przykrymi dla obu stron wyrzutami,
głównie ja to robię. Moja bohaterka
Hanna straciła narzeczonego podczas wyprawy w Himalaje, którą zorganizował mąż Marty, czyli
Kasi Zielińskiej. Hanna dochodzi
swego, Marta broni męża jak może
i oto cały konflikt. Zobaczymy co
będzie dalej.
Czy obie Kasie mają czas na
ploteczki?
- Na planie raczej nie mamy
czasu na pogaduszki, ale sama
praca idzie bardzo sprawnie, sympatycznie i często z dużą dozą humoru. Kasia jest bezpośrednia,
otwarta i kontaktowa. Zaczęło się
od tego, że ktoś na planie krzyknął,
że samochód o rejestracjach KN...
jest źle zaparkowany. Odkrzyknęłam, że zaraz przestawię. Na co Kasia: Ja też dopiero niedawno przerejestrowałam samochód.... Chyba
obie mamy te same sentymenty –
uśmiecha się Katarzyna Ucherska.

AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Stowarzyszenie TĘCZA działające na rzecz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego
Ośrodka SSzkolno-Wychowawczego oraz podopiecznych Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka w Nowym Sączu

KRS 0000213810 NIP 734 27 39 019 REGON 492008658
KREDYT BANK 88 1500 1559 1215 5002 3997 0000

KRS: 0000375906 nr konta: 38 1240 4748 1111 0010 3801 2715
bezpłatny program do rozliczenia PIT-u na: www.okazdedziecko.pl
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T E K S T P R O M O C YJ N Y

Historyczny kamień milowy w walce o czystość miasta
10 powodów, dlaczego warto instalować STACJE ECO DOG TOILET
Już 5000 lat temu człowiek musiał rozwiązać kwestię odchodów i moczu, które po nim zostawały
i uprzykrzały mu życie. Dlatego wymyślił toaletę. Jedne z pierwszych toalet zaczęto używać już trzy tysiące lat przed naszą erą, dzisiaj toaleta jest dla ludzi
oczywistością.
Historia powtarza się i obecnie mamy podobną sytuację. Psy, jako zwierzęta domowe są nieodłączną częścią naszego życia i z tego powodu potrzebujemy koniecznie rozwiązać problem psich odchodów i moczu.
W XXI wieku jest przecież nie do pomyślenia, aby odchody psów pozostawiane były w byle jakim miejscu.
Mamy rozwiązanie. Jest nim STACJA ECO DOG TOILET – Ekologicznie i efektywnie rozwiązuje ona likwidację i neutralizację psich odchodów w przestrzeni publicznej i w strefach mieszkalnych. Nie dochodzi tutaj
do kontaktu psiego moczu oraz odchodów ze środowiskiem i jego zanieczyszczenia.
STACJA ECO DOG TOILET służy do prostego i higienicznego wyprowadzania psów. Urządzenie jest wyjątkowe nie tylko dzięki swojej unikalności, ale przede
wszystkim pomaga zachować czyste środowisko dla
nas wszystkich.

5. Zdrowsze psy dzięki obniżonemu ryzyku przenoszenia zakażenia z innych psów,
6. Minimalizowanie ryzyka skażenia wód podziemnych,
cieków wodnych i plaż niebezpiecznymi odchodami
psimi, które spłukiwane są przez wodę deszczową,
7. Obniżenie ryzyka zanieczyszczenia gleby,
8. Właściciele psów mają obowiązek zbierania psich
odchodów lub muszą płacić wysokie mandaty, za
swoje zwierzęta płacą również podatki, jednak państwo w zamian nic im nie oferuje.
9. Czystość ulic i parków podnosi jakość życia, podnosi kulturę narodu i atrakcyjność miast oraz miejscowości dla ruchu turystycznego,
10. Odchodzi kosztowne usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego i zabytków kulturalnych przez psie odchody,
„Wiedzieliście, że odchody psie należą do kategorii
infekowanego i wywołującego alergie odpadu i agencja ochrony środowiska przyrodniczego USA (EPA)
kwalifikuje psie odchody do jednakowej kategorii jak
plamy ropy?„
STACJA ECO DOG TOILET pomoże zachować czyste miasto.

10 powodów, dlaczego warto instalować
STACJE ECO DOG TOILET
1. Koniec wnoszenia nieprzyjemnych „prezentów“ na
butach do domu, do samochodu, do pracy…
2. Świat jest od razu bardziej pachnący – rozwiązany
zostaje problem nieprzyjemnych zapachów,
3. Czyste parki i place zabaw pełne rodziców, którzy się nie martwią o zdrowie swoich dzieci i bawiących się dzieci,
4. Znika zagrożenie zakażenia się ludzi, przede wszystkim dzieci i kobiet w ciąży, przez miliony bakterii i pasożytów w psich odchodach,

Więcej informacji na stronie www.ecodogtoilet.com
j.gasiorowska@ecodogtoilet.com
tel. 600 618 719

REKLAMA
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Kobieta projektująca

Zmieniam szpilki na obuwie sportowe
Pomysł na stworz nie własnej marki zrodził się… z zapotrzebowania.
- Prowadząc gabinet kosmetyczny, zawsze starałam się dobrze wyglądać. Potrzebowałam wygodnych, ale modnych, kobiecych
ubrań. W sklepach sportowe ubrania to były ciężkie, dresowe bluzy. Podróżując po Polsce trafiłam
na hurtownię, w której producenci zaopatrują się w dzianiny. Kupiłam materiał dla siebie, uszyłam
kilka modeli, w których zaczęłam
chodzić. Moim klientkom z gabinetu kosmetycznego tak się spodobały, że poprosiły o uszycie takich
ubrań dla nich. Tak się zaczęło –
wspomina Joanna Muzyk, twórczyni marki JoMu.
Wkrótce powstała kolekcja, która
została zaprezentowana w konkursie „Moda i styl”. W rywalizacji brało udział 20 firm, wygrała kolekcja
z Nowego Sącza, zdobywając tytuł
Marka Polska 2013. Potem potoczyło się szybko, pojawiły się ciekawe
propozycje współpracy i artykuły
w magazynach modowych „Avanti”, „Glamour”. Niemałą rolę w promocji marki miały też media społecznościowe, w tym modowe blogi.
O JoMu pisała choćby Jessica Mercedes, obecnie najpopularniejsza polska blogerka modowa.

Ubrana ale nie przebrana
Dziś firma JoMu ma dobrze prosperujący sklep internetowy i własną
REKLAMA

szwalnię. Nadal jednak wszystkie
projekty tworzy Joanna Muzyk, ona
też dobiera materiały.
- To ważne, bo naszą firmę musi
wyróżniać nie tylko jakość projektu, ale też jakość produktów i szycia. Szyjemy tylko z polskich materiałów, najlepszych jakościowo.
Zresztą my polscy producenci musimy się wspierać. Powinniśmy
kupować od polskich projektantów, od polskich producentów, polskie dzianiny, żeby nasz rynek rósł
w siłę – zauważa Joanna Muzyk.
Jej kolekcja adresowana jest właściwie do każdej kobiety ceniącej sobie elegancję i wygodę.
- Jestem kobietą, lubię prezentować swoje wdzięki, ale cenię też
wygodę. Stąd sportowy szyk i nowoczesny fason przy równoczesnym zachowaniu prostoty, żeby być
ubranym a nie przebranym. W tych
rzeczach można spędzić cały dzień,
zmieniając szpilki na obuwie sportowe. Naszymi klientkami są nastolatki, ale też kobiety dojrzałe, które
uwielbiają nasze bluzy, spodnie dresowe i spódnice, bo można w nich
wyglądać sportowo ale stylowo i kobieco – mówi projektantka.
Dodatkowo jak zauważa, zważywszy na jakość produktu, ceny
ubrań z JoMu nie są wygórowane.

Zmysłowe choć nie odkrywają
wiele
Już w maju Joanna Muzyk zaskoczy Nowy Sącz czymś nowym.
Będzie niecodzienny event, z uroczystym otwarciem nowego atelier, z udziałem kilka sławnych osób
i ciekawym występem. Przygotowania trwają od roku. A wszystko dlatego, że wkrótce Joannę Muzyk będzie się kojarzyć nie tylko ze

sportową elegancją, ale też wieczorowymi sukniami.
- Jest już przygotowana cała kolekcja tworzonych z pasji zmysłowych sukien na wielkie wyjścia.
Chcę, żeby każda suknia była wyjątkowa, żeby klientka czuła się niepowtarzalnie, dlatego też istnieje
możliwość personalizacji każdego zamówienia. Lubię w tych sukniach, że podkreślają sensualność,
nie odkrywają za dużo, ale są bardzo zmysłowe. To proste, klasyczne a zarazem nowoczesne kreacje,
z wyjątkowym elementem, wykonane z oryginalnych tkanin. Każda ma
w sobie coś, co sprawia, że suknia
jest szczególna – mówi projektantka.
Joanna Muzyk na razie nie zdradza zbyt wiele. Wiadomo, że premierowa prezentacja sukien będzie miała miejsce 27 maja w Opolu
w czasie gali miss, którą poprowadzi Krzysztof Ibisz. Później odbędzie
się otwarcie atelier w Nowym Sączu.
Projektantka została też zaproszona
na dwa pokazy z emisją w telewizji na żywo - Miss Polski Nastolatek
oraz półfinały Miss Polski.

Uwielbia swoją pracę
Sama Joanna Muzyk też niewiele
mówi o sobie, bo jak podkreśla, ceni
swoją prywatność. Od kilkunastu
lat prowadzi gabinet stylizacji i pielęgnacji paznokci w Nowym Sączu.
Projektowanie ubrań nigdy nie było
dla niej problemem.
- Zawsze lubiłam projektować,
tworzyć coś to dla siebie. Uwielbiam swoją pracę, to moja pasja,
a że mam miliony pomysłów na minutę, na pewno dla każdej klientki mogę zaproponować coś innego – puentuje.
(JOMB)

FOT. Z ARCH. JOANNY MUZYK

Joanna Muzyk ceni sportowy styl, ale
podkreślający kobiecość. Stworzona
przez nią marka od czterech lat jest na
polskim rynku, podpijając serca nie tylko młodych dziewczyn. Wkrótce sądecka projektantka zaskoczy klientki czymś
nowym.
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Kobieta lejąca wodę
Lanie wody zwykle wpisuje się w poczet wad, ale nie w przypadku Tereski
Kosibianki. Za jej pomnikiem na rynku tęsknią gorliczanie, którzy wołają: „Wróć, Teresko!”. I piszą petycję do
burmistrza.
Tereska zdobiła gorlicką starówkę od lat 70-tych XX wieku. Kobieca postać z wiadrem w rękach miała
intrygować odwiedzających Gorlice turystów i skłaniać ich do pytań o
powód jej obecności w sercu miasta.
Nieodłączny niegdyś element starówki był traktowany jak gdański
Neptun, warszawska Syrenka czy
Smok Wawelski. Każdy, kto odwiedzał miasto, robił sobie zdjęcie przy
energicznej dziewczynie, lejącej bez
wytchnienia wodę.
Aż tu nagle przyszedł rok 2011,
na miasto spadł deszcz unijnych
pieniędzy i dla Tereski zabrakło już
miejsca. Nie uwzględnił go projekt
rewitalizacji starówki. Nadjechał

Tereska symbolizuje
kobiety, które podczas
najazdu Rakoczego
z murów miasta lały
z wiader wrzątek na
wojska najeźdźców
REKLAMA

ciężki sprzęt i przewiózł monument
w nowe miejsce, o wiele mniej zaszczytne. Od tej pory Tereska oddaje się swemu zwykłemu zajęciu na
placu Dworzysko.
– Wstyd i hańba, jak tak można
traktować bohaterkę – już sześć lat
temu rozlegały się takie głosy protestu. O jej zasługach wszak krążą legendy. – Tereska symbolizuje
obronę Gorlic przez kobiety podczas najazdu Rakoczego, gdy z murów lały z wiader wrzątek na wojska najeźdźców. Kolejna legenda
głosi, że kobieta o imieniu Tereska
uratowała miasto od najazdu Tatarów upijając ich i ścinając mieczem - opowiadają autorzy petycji,
którzy apelują do władz samorządowych o przeniesienie pomnika
w dawne miejsce.
W sieci odżyły bowiem dawne
tęsknoty. Mnóstwo sygnałów od
mieszkańców odebrał Mateusz Mucha, twórca facebookowego fanpage
Stare Gorlice. Głosy mieszkańców
stały się inspiracją do zaplanowania
spotkania na gorlickim rynku. Inicjatywę poparł m.in. sądecki historyk Łukasz Połomski. – Uważam,
że wszystko co jest świadectwem
historycznym, powinno zostać
na swoim miejscu. Rynek stracił
ważny element, który mógłby być
atrakcją dla Gorlic – tłumaczył.

Akcja w mediach społecznościowych nabrała rozmachu. – Hola,
hola! Historii się nie zmienia grzmieli w internecie rozjuszeni na
nowo mieszkańcy. Łącznie pod apelem do władz Gorlic podpisało się
blisko sto osób opłakujących eksmisję słynnej ikony miasta. Już zbliżał
się wyznaczony na 3 marca termin
spotkania na gorlickim rynku, gdy
wtem okazało się, że należy odłożyć zwołane w sieci spotkanie. I to
na całe dwa lata. - Dostaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta, że Tereska musi stać na placu Dworzysko, jest to związane z rewitalizacją
rynku - tłumaczy Mateusz Mucha. Projektant w trakcie rewitalizacji
zaplanował przeniesienie pomnika. Obowiązuje nas pięcioletnia
trwałość projektu rewitalizacyjnego, która kończy się w 2019 roku.
Dopiero po tej dacie władze miasta
mogą rozważyć ewentualną zmianę lokalizacji pomnika Tereski uzupełnia Marcin Gugulski, koordynator Biura Informacji i Promocji
w Urzędzie Miejskim w Gorlicach.
Okazuje się więc, że sporo wody
upłynie, zanim symbol miasta wróci na dawne miejsce. Mieszkańcy
zapowiadają jednak konsekwencję
w działaniach. - Cierpliwie poczekamy…- zapewnia Mateusz Mucha.
KRYSTYNA PASEK

FOT. Z ARCH. STARE GORLICE

Gorliczanie tęsknią za Tereską i o nią walczą

6 marca 2017 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

17

Kobieta walcząca

Mąż nie chciał, żebym się biła

Do klubu Fight House prowadzonego przez małżeństwo Dudków, za
pierwszym razem wcale nie jest łatwo trafić. Nie ma wielkich szyldów
reklamowych, banerów, ani nawet skromnej tabliczki informującej przechodnia, że w tym budynku będzie mógł trenować pod okiem
mistrza świata oraz jego żony, licencjonowanej trenerki kickboxingu. Wtajemniczeni wiedzą jednak,
że na drugim piętrze przeszklonej
kamienicy przy ulicy Szwedzkiej,
kryją się dwie duże sale treningowe,
codziennie wypełnione amatorami
tego popularnego w naszym mieście
sportu walki. Mężczyźni, kobiety,
ludzie dorośli ale także dzieci i młodzież. – Nasz klub jest otwarty dla
wszystkich – zapewnia Katarzyna
Dudek. – Obydwoje z mężem kochamy kickboxing, to nasza pasja,
nasz sposób na życie i chcemy się
podzielić nim ze wszystkimi, którzy podzielają naszą fascynację.

Wyżywała się na treningach
No właśnie, fascynacja. Choć
w rozmowie z Katarzyną Dudek nie
sposób uniknąć wątku jej męża, od
razu trzeba zaznaczyć, że mimo iż
obydwoje profesjonalnie zajmują się
kickboxingiem, ich sportowa historia potoczyła się zupełnie innymi torami. – Kickboxingiem zainteresowałam się pod wpływem
Rafała – wspomina Katarzyna Dudek. – Byłam młoda, zakochana,
a mój chłopak trenował kickboxing.
Wiedziałam, że to jego wielka pasja
i że wiąże z nią swoją przyszłość.
Dlatego nie starałam się go od niej
odciągnąć, a kiedy zaproponował mi, żebym przyszła na trening
i zobaczyła, o co w tym wszystkim
chodzi, zgodziłam się. Decyzja ta,
wpłynęła na całe ich dalsze życie,
bo okazało się, że kickboxing wciągnął także dziewczynę Rafała, która
ku ich obopólnemu zdziwieniu, całkiem nieźle radziła sobie na ringu.
Od razu jednak ustalili z przyszłym
mężem, że w jej przypadku kariera
zawodnicza absolutnie nie wchodzi
w grę. – Mąż nie chciał, żebym się
biła, a i ja nigdy nie czułam takiej
potrzeby. Dostatecznie wyżywałam
się na treningach, a same medale
REKLAMA

nie były dla mnie celem czy spełnieniem marzeń. Zresztą poszłam
na studia, miałam inne zainteresowania. Kickboxing był jednak stale
obecny w moim życiu.

Celem była legitymacja trenera
Miłość do tego niezwykle wymagającego sportu walki zaowocowała założeniem pierwszego klubu,
a także doskonaleniem sportowych
umiejętności przez Katarzynę i Rafała. W przypadku żeńskiej połówki
duetu Dudków były to umiejętności trenerskie. – Cały czas chciałam się szkolić, podnosić swoje
kwalifikacje i być prawdziwym,
profesjonalnym trenerem, który
z czystym sumieniem może uczyć
innych, bo wie, że jest profesjonalistą. Moim celem było zdobycie
legitymacji trenera wystawionej
przez Polski Związek Kickboxingu. Nie było to proste, ale dopięłam swego. W międzyczasie Katarzyna Dudek zdobywała kolejne
stopnie w kickboxingu, który podobnie jak chociażby karate, mierzy nimi klasę zawodników.
Czy żałuje, że nie poszła, podobnie jak mąż, drogą kariery zawodnicznej? – Absolutnie nie. Weszłam
do kickboxingu niejako od „drugiej strony” i bardzo się cieszę, że
mogę uczyć innych. Kocham uczyć,
bardzo przywiązuję się do swoich
uczniów i przeżywam, podobnie
jak mój mąż, kiedy z różnych przyczyn rezygnują z treningów. Choć
przez moje ręce przeszło mnóstwo
uczniów, wszystkich pamiętam.
Są dla mnie takimi „przyszywanymi dziećmi”.
Jak podkreśla Katarzyna Dudek, kickboxing to bardzo wymagający sport i nie każdy uczeń, nawet ten bardzo uzdolniony, nadaje
się na profesjonalnego zawodnika. Tutaj bowiem, oprócz predyspozycji fizycznych i talentu, liczy
się także nastawienie psychiczne i odpowiedni system wartości.
– To nie jest sport dla głupków. Buduje on charakter, uczy szacunku
do drugiego człowieka, do przeciwnika i do samego siebie. Jeśli ktoś podchodzi do kickboxingu
w ten sposób, może naprawdę dużo
osiągnąć. Ci, którzy nastawieni są
tylko na medale, często odpadają
dosyć szybko. Staramy się wpływać pozytywnie na dzieci i młodzież, chociaż pamiętamy, że nie
jesteśmy ich rodzicami. Chcemy
też wpływać na rodziców, uświadomić im, że najważniejsze jest
dziecko i jego pasje, a nie niespełnione ambicje rodziców.

FOT. Z ARCH. KATARZYNY DUDEK

Trenerka kickboxingu, współwłaścicielka klubu Fight House, żona kickboxera Rafała Dudka, matka dwóch
małych córek. Katarzyna Dudek to kobieta, która bardzo dobrze wie, co to
znaczy godzić osobiste ambicje z obowiązkami, które niesie rola żony, matki, trenerki grup dziecięcych i juniorów,
a ostatnio także aktywnych mam.

Zmęczenie i wątpliwości
Choć Katarzyna Dudek wspólnie
z mężem prowadzi klub i oczywiście podziela jego fascynację kickboxingiem, przyznaje, że życie
z zawodowym sportowcem nie jest
usłane różami. Nawet jeśli doskonale zna się specyfikę danej dyscypliny, i wie „na co się pisało”, poczucie zmęczenia i wątpliwości co
do sensowności wybranej drogi to
częsty towarzysz partnerki sportowca. - Tak się akurat składało,
że kiedy dzieci chorowały, były
jakieś trudne sytuacje życiowe,
mąż był akurat poza domem. To
oczywiście nie było jego widzimisię - miał zakontraktowaną walkę, musiał na nią jechać, to było
ważne zarówno dla niego samego
jak i dla nas. Nie zmienia to jednak faktu, że często było mi naprawdę ciężko, zwłaszcza, że nasza młodsza córeczka bardzo dużo
chorowała.
W najgorszych momentach
zmęczenia czy zwątpienia Katarzynę Dudek ratował kickboxing. Pozwalał na odreagowanie
wszystkich frustracji i pomagał
„zachować pion”. Podobnie jak
prowadzenie treningów, które wymaga od instruktora absolutnej

koncentracji i bycia „tu i teraz”
z podopiecznymi. – Uczymy
wszystkiego od podstaw, od zera.
Dla mnie poczucie całkowitego
spełnienia wiąże się z faktem, że
to moi uczniowie zdobywają medale. Cieszę się, kiedy widzę efekty swojej pracy, a moi podopieczni lądują np. w kadrze narodowej.
Nie sądzę, aby moje własne medale mogły mi dać tak duże poczucie
zadowolenia i satysfakcji.

Kobietom trudniej znosić porażki
Dzieci, juniorzy wreszcie aktywne mamy, które pragną zrobić coś
dla swojego ciała i ducha. Treningi
dla kobiet prowadzone przez Katarzynę Dudek to efekt jej własnych
zmagań z „oporem materii”, czyli niechęcią do samotnych ćwiczeń
w domu. Zaczęło się od cyklu „Aktywna mama” prowadzonego dla
jednej z lokalnych telewizji, a zaowocowało powstaniem grupy ćwiczeniowej dla kobiet i nawiązaniem
współpracy z Klubem Aktywnych
Mam. – Chodziło nam o znalezienie w naszym mieście miejsc, gdzie
kobiety mogą coś dla siebie zrobić.
I choć sama uprawiam kickboxing,
pociągały mnie także inne formy
aktywności ruchowej i szukałam

czegoś dla siebie. Ostatecznie zawsze wracałam do kickboxingu,
ale rozumiem, że kobiety są różne
i pociągają je różne rzeczy.
Kobieca grupa ćwiczy jedynie
pewne elementy kickboxingu, ale
w klubie Dudków walczyć mogą
także kobiety. Czy to dobry sport
dla płci pięknej?
- Jeśli mówimy o karierze zawodowej na ringu, to niekoniecznie.
Poza tym kobiety inaczej podchodzą do tego sportu. Sama świadomość przegranej i porażki jest dla
nas o wiele bardziej miażdżąca niż
dla mężczyzn. Oni zwykle szybciej
się zbierają po przegranej, a kobiety mają w sobie coś takiego, że
chcą „już”, „teraz” i najlepiej żeby
zawsze były numerem jeden. A tak
się nie da.
Katarzyna Dudek nie musi być
numerem jeden, satysfakcję sprawiają jej sukcesy innych. A jej marzeniem jest, aby klub dalej się
rozwijał, nawet kiedy mąż odwiesi zawodowe rękawice na kołku.
Bo choć bywa bardzo ciężko i czasami naprawdę ma się wszystkiego dosyć, jednego jest na 100 procent pewna: – Ja po prostu kocham
ten sport.
TATIANA BIELA

18
REKLAMA

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 6 marca 2017

19

6 marca 2017 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Kobiety z piłką

W grach zespołowych w Nowym Sączu to one dotarły najdalej
ale także studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, które łączą naukę z kontynuacją
swojej przygody z piłką ręczną.

Piłkarki ręczne to jedyna drużyna w historii sportów zespołowych
w Nowym Sączu, która występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. W tym sezonie
utrzymanie Superligi będzie bardzo trudne. Młody, perspektywiczny zespół na parkietach przegrywa
głównie przez brak doświadczenia.
Jednak ambitne sądeczanki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa
w ligowej batalii.

Liceum z klasą dla piłkarek
ręcznych

FOT. ANNA DĘBIŃSKA Z ARCH. KLUBU

Wiceprezesem klubu i jednocześnie trenerką Olimpii-Beskid
Nowy Sącz jest Lucyna Zygmunt.
Dzięki głównie jej zaangażowaniu nowosądecki szczypiorniak
kilka lat temu wrócił na krajowy
szczyt. Lucyna Zygmunt jest nauczycielką wychowania fizycznego i od 1999 roku dyrektorką
Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu.

Pod okiem Zygmunt
Sama w piłkę ręczną na poważnie grywała w Akademickim Zespole Sportowym w Krakowie,
w czasach gdy była studentką.
Jednak zamiłowanie do tego sportu sprawiło, że jako nauczycielka wychowania fizycznego mocno stawiała na piłkę ręczną. Gdy
została dyrektorką Gimnazjum nr
5 w Nowym Sączu zaproponowała m.in. utworzenie klas sportowych dla dziewcząt. Tak powstał
Uczniowski Klub Sportowy Olimpia. Na początku była to głównie
oferta dla młodzieży w celu zagospodarowania wolnego czasu
i propagowanie sportowego stylu życia. Kolejne sukcesu, głównie w rozgrywkach młodzieżowych, sprawiły, że aspiracje były
coraz większe.
REKLAMA

Fuzja była nieunikniona
W Nowym Sączu stuletnią historią prowadzenia sekcji piłki ręcznej mógł pochwalić się miejscowy
Beskid. Funkcjonowanie dwóch
klubów piłki ręcznej kobiet stawał się dla miejskich władz coraz
bardziej kosztowny. We wrześniu
2011 roku z inicjatywy prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka doszło do połączeniu kobiecych
zespołów występujących w I lidze piłki ręcznej MKS Beskid oraz
Olimpii. O utworzeniu w Nowym
Sączu jednego, mocnego zespołu
piłki ręcznej kobiet mówiło się od
wielu lat. Fuzja była podyktowana
względami sportowymi - większymi szansami na awans do Superligi i ekonomicznymi. Gorącym orędownikiem takiego rozwiązania był

m.in. nieżyjący już trener Franciszek Wolak, twórca potęgi kobiecej
piłki ręcznej w Nowym Sącz.
Na efekty takiej decyzji nie trzeba było długo czekać. W kwietniu 2012 roku szczypiornistki MKS
Olimpia-Beskid Nowy Sącz po
zwycięstwie nad SRS Olkusz awansowały do Superligi. Podopieczne trenerki Lucyny Zygmunt w 20
meczach odniosły 18 zwycięstw,
jeden raz zremisowały i doznały
tylko jednej porażki. Był to pierwszy przypadek w sportowej historii
Nowego Sącza, by jego przedstawiciel w grach zespołowych wystąpił
w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju. W czerwcu 2012 roku
nowym trenerem piłkarek ręcznych MKS Beskid-Olimpia-Gór-Stal, współpracownikiem Lucyny Zygmunt, został Zdzisław Wąs.

Nie składają broni
Z występami na najwyższym
szczeblu rozgrywkowym w Polsce
od początku związane były problemy finansowe. W obecnym sezonie sądeczanki czeka ciężka walka o utrzymanie. Po 19 kolejkach
Olimpia-Beskid Nowy Sącz zamyka ligową tabelę z pięcioma punktami na koncie.
REKLAMA

- Wiele aspektów złożyło się na
to, że obecny sezon jest dla naszej
drużyny bardzo ciężki – mówi Lucyna Zygmunt. – Główną przyczyną są oczywiście ograniczone możliwości finansowe. Dysponujemy
wąską kadrą, do tego skład zespołu
jest bardzo odmłodzony. Młode zdolne zawodniczki bardzo dobrze rokują na przyszłość, ale na obecnym
etapie swojego sportowego rozwoju czasami brakuje im odpowiedniego doświadczenia, aby wygrywać
spotkania w Superlidze. W porównaniu do minionego sezonu pozostało tylko pięć zawodniczek, które
występowały na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce.
Nie zawsze wola walki i duża ambicja wystarczy, aby wygrywać spotkania. Nie składamy jednak broni,
przed nami jeszcze trzy spotkania
drugiej rundy, potem po podziale na
grupę mistrzowską i grupę walczącą
o utrzymanie czeka nas kolejna faza
rozgrywek. Do zdobycia pozostało
zatem jeszcze wiele punktów, motywacji do walki nam nie brakuje
i wierzę, że mimo problemów z jakimi boryka się nasz klub, zapewnimy sobie utrzymanie w Superlidze.
Młode zawodniczki to głównie
wychowanki nowosądeckiego klubu,

W wyniku reformy oświaty wygaszone do 2019 roku zostanie m.in.
Gimnazjum nr 5, gdzie funkcjonują klasy sportowe. Jednak już od
września w tym budynku rozpocznie działalność Liceum Sportowe.
Otworzone zostaną przede wszystkim klasy piłki nożnej (współpraca
m.in. z Sandecją, ale także z innymi
klubami), klasa dla siatkarek, piłkarek ręcznych jak również licznych
sportów indywidualnych (m.in. pływanie czy kajakarstwo). – Oferta liceum sportowego jest przede
wszystkim wynikiem oczekiwania
środowiska rodziców i młodzieży –
podkreśla Lucyna Zygmunt. – Priorytetem jest połączenie nauki ze
sportem dla zawodników różnych
dyscyplin, którzy w wieku 14 czy 15
lat nie musieliby podejmować trudnych decyzji o wyjeździe do ośrodków szkoleniowych bardzo odległych od ich miejsca zamieszkania.
Chcemy stworzyć odpowiednie warunki, przy współpracy z różnymi klubami, aby uczniowie mogli
kontynuować edukację i jednocześnie nadal rozwijać swoje sportowe umiejętności.

Grają w reprezentacji Polski
Wychowanki sądeckich klubów
są również powoływane do reprezentacji Polski. W Mistrzostwach
Świata, które odbyły się w 2015
roku udział wzięła Iwona Niedźwiedź (wielokrotna uczestniczka
zawodów rangi mistrzostw świata
i Europy - wychowanka MKS Beskid Nowy Sącz) oraz Joanna Gadzina (wychowanka UKS Olimpia
Nowy Sącz). Natomiast na niedawnych Mistrzostwach Europy wystąpiła Alina Wojtas (wychowanka
UKS Olimpia Nowy Sącz) i Kamila
Szczecina (wychowanka Beskidu
Nowy Sącz). Wszystkie wymienione zawodniczki grają już w innych
klubach.
JACEK BUGAJSKI
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REKLAMA

KONSOŻYCZKA W ALIOR BANKU, CZYLI JAK ZAMIENIĆ KILKA RAT NA JEDNĄ, NISKĄ
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze
i łatwiejsze. Dzięki ofercie „Konsożyczka” dostępnej w placówkach Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu
konsolidacyjnego i jego zaletach mówi Aneta Natkowska, doradca ds. klientów kluczowych w oddziale Alior Banku w Nowym Sączu,
przy ul. Rynek 16.
Aneta Natkowska
Doradca ds. klientów kluczowych

Czym właściwie jest kredyt konsolidacyjny
i komu może opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo dobre
rozwiązanie dla osób, które korzystają
z jednego lub wielu kredytów. Bank spłaca
wszystkie poprzednie zobowiązania klienta,
zamieniając je na kredyt z jedną, korzystną ratą.
Na tym właśnie polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można przenieść
w ramach oferty Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie różnych
kredytów. Mogą to być np. pożyczki
gotówkowe, kredyty ratalne, samochodowe,
karty kredytowe, itp.

A czy można przenieść tylko jeden kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle atrakcyjna,
że może rozwiązać problemy nie tylko osób
zmęczonych spłacaniem wielu kredytów, ale
również tych, którzy po prostu chcą, aby ich
miesięczne wydatki związane z regulowaniem
zobowiązań kredytowych były niskie.
Jakie są warunki skorzystania
z „Konsożyczki”?
- Minimalna kwota kredytu to 30 tys. zł, w tym
przynajmniej 25 tys. zł muszą stanowić przenoszone zobowiązania. Warto podkreślić,
że oferujemy niskie oprocentowanie – tylko 7,77% .
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z innego banku

klienci mogą się ubiegać o kredyt
konsolidacyjny nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów można
otrzymać dodatkową gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty „Konsożyczka”
można otrzymać dodatkowe środki na
dowolny cel. Przydadzą się zwłaszcza
w przypadku niespodziewanych wydatków
lub gdy chcemy zrobić sobie lub najbliższym
małą niespodziankę – np. wspólny wyjazd.
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić naszą
placówkę i złożyć odpowiedni wniosek. Nie
jest to trudne, a pracownicy placówki chętnie
odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wszelkie

wątpliwości. Po otrzymaniu pozytywnej
decyzji, środki zostaną wypłacone nawet w ciągu
jednego dnia od chwili podpisania umowy.
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o akceptowane przez
bank źródła dochodu. Jest ich wiele, w tym
umowa zlecenia i umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów zapraszam
do oddziału Alior Banku:

Nowy Sącz
ul. Rynek 16
723 684 355
KREDYT KONSOLIDACYJNY

RRSO 10,26%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
wynosi 10,26%, całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do
zapłaty: 116 333,54 zł, oprocentowanie nominalne: 7,77%,
całkowity koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja:
6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych,
miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym
przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata
minimum jednego zobowiązania spoza Alior Banku na
łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie
kredytu w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne
warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej
raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.
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Gloria Artis z żartem i wirtuozerią w sądeckim SOKOLE
Luty, najkrótszy miesiąc, upłynął
w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ
pod znakiem kilku ważnych wydarzeń.

A oto tekst laudacji:
Liliana OLECH pracę zawodową rozpoczęła w naszej instytucji w 1985 r. Od roku 1998 pełni
w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ funkcje kierownicze.
Od 2014 roku jest dyrektorem
oddziału Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. Odpowiada
w instytucji za realizację wszystkich wydarzeń artystycznych
w trzech dziedzinach sztuki profesjonalnej: teatr, muzyka i sztuki wizualne. Od 1985 r., czyli od
początku organizacji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari,
jest kierownikiem organizacyjnym tego wydarzenia. Konkurs
im ADY SARI, w polskim i międzynarodowym środowisku muzycznym cieszy się uznaniem
i opinią drugiego najważniejszego konkursu wokalnego w Polsce.
Jest to fakt o tyle wart podkreślenia, że konkurs nieprzerwanie odbywa się w 85-tysięcznym
Nowym Sączu, podczas gdy drugi polski, międzynarodowy konkurs wokalny, Konkurs Moniuszkowski, organizowany jest przez
Teatr Wielki-Operę Narodową
w Warszawie.
Liliana OLECH była autorką oraz
kierownikiem 3 projektów, które
otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 – 2013. W imieniu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ
współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami i artystami z Małopolski, Polski i Europy. Koordynuje organizację najważniejszych
przedsięwzięć w zakresie sztuki profesjonalnej: cykl WIECZORY

MAŁOPOLSKIE, Sądecki Festiwal
Muzyczny IUBILAEI CANTUS, Koncerty Noworoczne, Wiosenny Festiwal Artystów Piosenki PAMIĘTAJCIE O OGRODACH, Sądecki Festiwal
Organowy L’ARTE ORGANICA.
W latach 2004 – 2006 (przez 3 edycje), prowadziła biuro organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu
Dziecięcych Zespołów Regionalnych
ŚWIĘTO DZIECI GÓR.
Z inicjatywy Liliany OLECH Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
zostało przyjęte, jako trzecia polska instytucja (po Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie oraz –Teatrze Wielkim
w Łodzi), do europejskiej sieci skupiającej największe opery, teatry i festiwale muzyczne OPERA EUROPA.
W wyniku realizowanego przez Lilianę OLECH kolejnego projektu
unijnego pn., „Małopolskie instytucje kultury w sieci współpracy
OPERA EUROPA” włączone zostały do tej europejskiej sieci, oprócz
MCK SOKÓŁ, jeszcze dwie małopolskie instytucje kultury: Opera Krakowska oraz Capella Cracoviensis.
Dzięki ponadtrzydziestoletniemu doświadczeniu i współpracy
z polskimi i zagranicznymi artystami
i środowiskami muzycznymi, Liliana
Olech nabyła nie tylko umiejętności
organizatorskich, ale przede wszystkim zdobyła wiedzę i świetną znajomość polskiego i zagranicznego środowiska artystycznego.

****
Za nami XVI Festiwal Wirtuozerii
i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC
(23-28 lutego br.). W powszechnej
opinii melomanów - wydarzenie
bardzo udane. Każdy koncert był
inny, każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Było dużo dobrego humoru
i sporo prawdziwego mistrzostwa
muzycznego.

Oddajmy głos dyrektorowi
artystycznemu Waldemarowi
Malickiemu:

****

Zgodnie z przewidywaniami
Adam Ziemianin okazał się znakomitym gawędziarzem. W rozmowie
z Witoldem Kalińskim (prezesem
Towarzystwa Literackiego im. Cypriana Norwida) opowiadał o swojej twórczości, o przyjaźni z Wojciechem Bellonem i Wolną Grupą
Bukowina, dla której napisał wiele tekstów i z którą przejechał całą
Polskę wzdłuż i wszerz. Mówił też
o współpracy z zespołem Stare Dobre Małżeństwo, z Piwnicą pod Baranami, Elżbietą Adamiak i Jackiem Wójcickim. Wspominał swoją
Muszynę i Kraków, Sądecczyznę
i inne zakątki kraju. Czytał fragmenty utworów, odpowiadał na
pytania sądeczan. Wieczór przepełniony był nie tylko literaturą, poezją
i prozą, ale też humorem i dowcipem, jakimiś zabawnymi wydarzeniami sprzed wielu lat.
Nie zabrakło też muzyki. Wystąpili: Barbara i Aleksander Porzuckowie oraz ich podopieczni: Justyna Kuciel i Anna Kożuch (śpiew),
Justyna Zawiślan (skrzypce), Emil
Kiełbasa (instrumenty perkusyjne). Usłyszeliśmy m.in. „Wychodzimy z zimy”, „Zobacz Anno”, „Pod
wspólnym dachem” (z muzyką
Wojciecha Jarocińskiego) oraz „Pejzaże harasymowiczowskie” Wojtka
Bellona. Po spotkaniu Adam Ziemianin długo składał autografy na
swoich książkach.

Wieczór autorski Adama Ziemianina (21 lutego br.), czyli dwie
godziny z dobrą literaturą, poezją
i prozą oraz liryczną piosenką, opowieścią pełną ciekawych anegdot –
tak można streścić to wydarzenie.
Słuchaliśmy m.in. fragmentów najnowszej książki muszyńsko-krakowskiego twórcy pt. „OKRAWKI. Opowieść o Isi, Wojtku Bellonie
i o tamtym Krakowie” oraz wierszy
z ostatniego tomiku pt. "Zakamarki".

"Światło - niewidzialna struktura" – taki tytuł nosi wystawa prac
ks. Seweryna Puchały, którą można oglądać do 12 marca. Wernisaż
w Galerii SOKÓŁ zgromadził sporą grupę miłośników artystycznej
fotografii. Licznych gości powitali: dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ Liliana Olech
oraz autor prezentowanych zdjęć.

- Obywatele! Rodacy! Mieszkańcy Nowego Sącza, Ptaszkowej
i innych starożytnych miejsc kultu sztuki w jej najwyższym wymiarze! Na tegoroczne święto sztuki
przygotowaliśmy dla Was 3 (trzy)
wieczory z muzyką. Koncert tworzących pięcioosobowy kwintet
pięciu saksofonistów z przeróżnych krajów (Five Sax). Na szczęście wszystkie te kraje istnieją,
więc można już ustalać terminy spotkań ich ministrów spraw
zagranicznych z naszym. Drugi
z wieczorów wypełniła Filharmonia Dowcipu. Wbrew nazwie wykonawcy są poważni. Proszę się
z nich nie śmiać, bo będzie im
przykro. Trzeci wieczór (Janoska
Ensemble) to… wirtuozeria, czyli
opanowanie swojego instrumentu
w sposób maksymalny, ma wpisaną w to pojęcie radość. Radość
czyli FUN. To najbardziej wirtuozowski koncert w historii naszego festiwalu. Niech mi Państwo
uwierzą. Wyobraźnia, praca, konsekwencja, szalone pomysły, czyli prawdziwa twórczość cechuje
wszystkich wykonawców festiwalu. Dzięki nim powstają prawdziwe dzieła.

****

FOT. PG

Podczas inauguracyjnego koncertu XVI Festiwalu Wirtuozerii
i Żartu Muzycznego Fun and Classic
(23 lutego br.) Liliana Olech, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA
SOKÓŁ, została uhonorowana Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA
ARTIS”. GRATULUJEMY!!! Laudację
na cześć Pani Liliany wygłosił dyrektor Antoni Malczak. Przyznane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie wręczył członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek
Zegzda.

Wśród uczestników wernisażu pojawiło się wielu uczniów, absolwentów i profesorów Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym
Sączu, gdzie bohater tego wieczoru pracuje.
- Fotografia bez światła jest niemożliwa - podkreśla ks. Seweryn
Puchała. - Patrząc na fotografie,
rzadko zdajemy sobie z tego sprawę. W dzisiejszym świecie fotografie atakują nas na każdym niemal kroku, przed dwustu laty było
to nie do pomyślenia, choć znano już camera obscura – pierwowzór dzisiejszego aparatu fotograficznego, nie potrafiono obrazów
w ten sposób uzyskanych zatrzymać. Dzisiaj, kiedy fotografujemy
już telefonami komórkowymi, zupełnie o tym nie myślimy, dla nas
w XXI wieku fotografia jest oczywistością, bez której nie wyobrażamy sobie naszego życia. Wystawa: "Światło – niewidzialna
struktura" jest fotograficzną metarefleksją. Jest zatrzymaniem się
w miejscach, gdzie współczesny
świat nie widzi niczego interesującego, niczego godnego uwiecznienia na fotografii.
Dwoje młodych i zdolnych artystów wywodzących się z Sądecczyzny gościliśmy w sobotę 18 lutego
w sali im. Romana Sichrawy.
Utwory Ludwiga van Beethovena
i Edwarda Griega wspaniale zagrali skrzypaczka EWELINA LISTWAN
i pianista KRZYSZTOF DZIURBIEL.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy
V Sonatę F-dur “Wiosenna” i III
Sonatę c-moll.
Ewelina Listwan urodziła się 1992
roku w Nowym Sączu. Naukę gry
na skrzypcach rozpoczęła w wieku
4 lat w klasie Krzysztofa Biela. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną
I i II st. im. Fryderyka Chopina
w Nowym Sączu, w klasie Krzysztofa Michalika oraz Akademię Muzyczną w Krakowie, w klasie Roberta Kabary. W br. ukończyła
studia magisterskie w Madrycie,
w klasie Marianny Vasilevey. Krzysztof Dziurbiel pochodzi z Krynicy-Zdroju. Swą muzyczną edukację
rozpoczął w rodzinnej miejscowości
2000 r. pod okiem mgr Danuty Jarząbek. Od 2011 r. studiował w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula
w krakowskiej Akademii Muzycznej.
Obecnie studiuje w Akademii w Grazu w klasie prof. Ayami Ikeby. Muzycy są uczestnikami i laureatami kilku
konkursów.
(PG)
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Samorząd

Nowy Sącz chce mieć udział w rewolucji
Rozmowa
z WOJCIECHEM PIECHEM
- zastępcą prezydenta
Nowego Sącza
- Zbliżająca się wiosna to dobry moment,
żeby sobie powiedzieć jak wygląda stan
powietrza w Nowym Sączu. Stacje monitorujące spełniły swoje zadanie?
- Uważam, że to był genialny pomysł ze stacjami monitorującymi jakość powietrza. Dowodzą tego reakcje mieszkańców. Domagają się
oni uruchomiania kolejnych punktów pomiaru w innych dzielnicach.
Przypomnę, że do tej pory uruchomiliśmy pięć stacji monitorujących
jakość powietrza w cyklu dobowym,
gdzie co godzinę są podawane aktualne wskazania. Można powiedzieć,
że to nasz pionierski eksperyment,
bo niewiele jest miast w Polsce, które
wdrożyły tego typu systemy. U nas
przyniosły konkretne efekt w postaci uświadomienia mieszkańców
o stanie jakości powietrza w Nowym Sączu.
- Ale powietrze nie stało się od tego
lepsze.
- Nie stało się, ale została zwiększona świadomość mieszkańców.
Świadczą o tym głosy ludzi z poszczególnych dzielnic, którzy chcą,
aby uruchomić kolejne. Nie wykluczam również umiejscowienia stacji
pomiaru jakości powietrza na Starej Kolonii. Więc tych punktów będziemy mieć już w niedługim czasie
osiem. Powietrze jest zanieczyszczone w całej Polsce, nie tylko w Nowym Sączu. Ciekawostką jest to, że
w 2011 r. mieliśmy 168 dni ze średniodobowym przekroczeniem jakości powietrza w Nowym Sączu, natomiast w 2016 roku tych dni było
już tylko 78, a w tym sezonie grzewczym było takich dni tylko 44.
- Sytuacja zdiagnozowana?
-Tak, jest ewidentna poprawa
jakości powietrza. Oczywiście cały
czas jest to wyzwanie dla nas, ale
Nowy Sącz ma coraz mniejszy udział
w niskiej emisji z tytułu opalania paliwem stałym w Kotlinie Sądeckiej.
REKLAMA

Jest ewidentny postęp. Około 25
proc. to nasz udział w niskiej emisji
w Kotlinie Sądeckiej.
- Poprawia to nasze samopoczucie, że to
inni są sprawcami zanieczyszczeń?
- Poprawia samopoczucie o tyle,
że widać ewidentną poprawę i efekt
działań, które są podejmowane już
od wielu lat.
- Jeśli 75 proc. zanieczyszczeń przychodzi do nas spoza granic miasta, to znaczy, że w samym Nowym Sączu nie warto
inwestować w nowoczesne technologie,
w poprawę jakości powietrza, bo to i tak
do nas przyjdzie z zewnątrz?
- Absolutnie warto i my to robimy. Głównie z tego powodu będziemy w tym roku aplikować do
marszałka województwa o przyznanie środków w kwocie 62 mln zł na
transport publiczny. Dzięki pozyskanym środkom unijnym chcemy
zakupić trzydzieści dwa nowe autobusy, w tym dwa lub trzy elektryczne i to jest nasz dobry wkład
w początek elektromobilności
w Polsce. W ramach tego projektu wybudujemy i wyposażymy nasz
system upłynniania ruchu i preferencji dla transportu publicznego.
W ramach tego projektu wybudujemy również nowy dworzec MPK.
Na końcu wybudujemy wspólnie
z gminą Stary Sącz parking Park and
Ride na rogatkach Nowego Sącza. Za
tydzień będzie składany wniosek
o środki unijne, decyzji spodziewamy się w czerwcu.
- Jak teraz przekonać sądeczan, aby zostawili część swoich samochodów na
parkingach albo w garażach i żeby zaczęli korzystać z transportu publicznego lub z rowerów. Jak uświadomić im,
że będzie nam się lepiej żyło i oddychało
w czystszym powietrzu?
- Apel ten jest nieustający
i w wielu miastach wciąż aktualny.
Sieć połączeń, jeśli chodzi o transport publiczny, jest niezwykle bogata i warto korzystać z autobusów
komunikacji miejskiej. Tym bardziej, że niedługo będziemy dysponować wieloma nowoczesnymi autobusami, w tym dwoma lub trzema
elektrycznymi. Natomiast w ciągu
ostatnich lat było już wymienionych

ponad dwadzieścia tych autobusów. Przy okazji mamy zamiar wyposażyć miasto w sieć pantografów,
czyli stacji szybkiego doładowania
dla autobusów. Jestem przekonany,
że w jakimś czasie pojawi się stacja
szybkiego doładowania pojazdów
elektrycznych dla indywidualnych
użytkowników.
- Ile takich samochodów elektrycznych
jeździ po Nowym Sączu?
- Jest to osiem lub dziewięć pojazdów, a w skali całego kraju jest
ich około tysiąca. Znamy niektórych
użytkowników osobiście i dobrze,
że są tacy ludzie, którzy wytyczają pewne kierunki myślenia i określają pewne cele. Ja osobiście myślę, że trzeba stawiać sobie ambitne
cele. Premier Morawiecki stawia
sobie cel w strategii rozwoju elektromobilności w Polsce: zwiększenie liczby pojazdów napędzanych
elektrycznie do 2025 roku z poziomu tysiąca pojazdów do miliona
pojazdów. My, jako miasto Nowy
Sącz, chcemy mieć udział w tej rewolucji technologicznej dotyczącej
elektromobilności.
- Jakbyśmy chcieli sądeczan namawiać,
aby siadali na rowery nie tylko latem, kiedy to powietrze jest wystarczająco dobre,
żeby rowerem dojeżdżali do prac, sklepu,
ale przez cały rok, a Nowy Sącz w zamian
wybuduje im ścieżki rowerowe? Nie chodzi tu o EuroVelo.
- Aby spowodować motywację,
by korzystać z tego rodzaju transportu, trzeba zapewnić odpowiednią do tego infrastrukturę. My aktywnie działamy w tym kierunku.
Chciałbym jednak poruszyć sprawę
EuroVelo. Jako miasto Nowy Sącz
jesteśmy już gotowi do przyjęcia tej
inwestycji, którą będzie realizował
marszałek województwa we współpracy z gminami takimi jak: Nowy
Sącz, Stary Sącz, Rytro, Piwniczna i Muszyna. Jesteśmy najbardziej
zaawansowaną gminą, jeśli chodzi
o przygotowania do tej inwestycji - mamy zarezerowowany teren, podobnie Stary Sącz. Myślę, że
pierwszy etap inwestycji w postaci budowy ścieżki rowerowej wałami Dunajca i dalej przez Poprad

drogami Starego Sącza mógłby być
realizowany po przygotowaniu dokumentacji i przy dobrej woli i zrozumieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich jeszcze w tym roku.
- Ale to w ciągu tej wielkiej trasy EuroVelo. A co z innymi ścieżkami rowerowymi
w Nowym Sączu?
- Kolejne nowe odcinki ścieżek
rowerowych mają szansę pojawić
się w ciągu ulicy Witosa, to jest jeden z priorytetów pana prezydenta. On osobiście to deklarował i jest
zdeterminowany, aby ten projekt
zrealizować. Czyli chodzi o przedłużenie ścieżki rowerowej z obwodnicy północnej w ciągu ulicy Witosa. Wtedy w dużej mierze będziemy
mogli rowerami przemieszczać się
w poprzek miasta i chcielibyśmy
zrealizować to jeszcze w tym roku.
W dodatku chcemy zrobić pętlę rowerową między kładkami na rzece Kamienica na wysokości Białego Klasztoru, a kładką na wysokości
Realu. Zatem ta infrastruktura ścieżek rowerowych wzbogaca się w dynamicznym tempie.
- Czy da Pan przykład społeczeństwu
i będzie Pan przejeżdżał rowerem do
pracy?
- Deklaruję, że z chwilą wybudowania nowego mostu heleńskiego,
do którego przebudowy intensywnie się przygotowujemy i prawdopodobnie tę budowę rozpoczniemy na
przełomie maja i czerwca, będę jeździł rowerem do pracy.
- Wyobraża Pan sobie ten dzień, kiedy
dotychczasowy stary most heleński zostanie zamknięty?
- Wyobrażam to sobie, bo mamy
już za sobą budowę mostu północnego i obwodnicy północnej. Przeżyliśmy. Gdzieniegdzie ogłaszano Armagedon na okoliczność budowania
ul. Królowej Jadwigi i ul. Kolejowej.
Armagedon nie nastąpił. Chciałbym
uspokoić opinię publiczną i mieszkańców, że wcale nie będzie tak źle.
Oczywiście musimy liczyć się z pewnym dyskomfortem. Musimy ten
przyszły komfort życia w mieście
okupić pewną dozą dyskomfortu na
czas budowy. Myślę, że każdy rozsądny człowiek to zrozumie.

- Jakie będą środki znieczulające na ten
okres?
- Do momentu całkowitej rozbiórki, będzie wykorzystywany
fragment dotychczasowego mostu, który będzie przeznaczony dla
pieszych. Natomiast ci, którzy będą
desperacko chcieli dostać się do
Nowego Sącza samochodem, będą
mogli korzystać z mostu północnego. Teraz możemy podjąć kolejną inwestycję, jaką jest przebudowa
mostu heleńskiego. Rozpoczynamy
rozmowy z wieloma agendami PKP
na temat transportu szynobusowego na trasie Marcinkowice - dworzec PKP. Liczymy również na dobrą współpracę z gminą Chełmiec,
której problem ten w dużej mierze
będzie dotyczył.
- Wójt Bernard Stawiarski na pytanie
o pomysł na komunikację odciążającą
Chełmiec, czyli tramwaj szynowy, odpowiedział, że „to jest nieporozumienie”
i pomysł jest niewykonalny.
- No cóż, mogę tylko uszanować opinię pana wójta i nie będę
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tego komentował. My podejmujemy działania na rzecz uruchomienia wahadłowego połączenia szynobusowego Marcinkowice - dworzec
PKP w Nowym Sączu i doprowadzimy do tego.
- Jaka jest przewidywana data zamknięcia mostu heleńskiego?
- Proces inwestycyjny to pokaże. W dużej mierze będzie to zależało od wykonawcy, kiedy on będzie chciał zamknąć most dla ruchu
samochodowego. Myślę, że najpóźniej budowa rozpocznie się w połowie tego roku i wtedy most zostanie
wyłączony z ruchu.
REKLAMA

- Zamkniecie mostu heleńskiego powiększy różnicę dzielącą Chełmiec od
Nowego Sącza?
- Dajemy konkretne dowody
tego, że rozwiązujemy problemy
komunikacyjne Sądecczyzny. Wybudowaliśmy most północny o wartości 100 mln zł, który przejmuje
znaczną część ruchu tranzytowego przez Nowy Sącz. Jego znaczenie wzrośnie z chwilą wybudowania
łącznika między obwodnicą północną, a obwodnica zachodnią. Budujemy kolejną, czteropasmową
przeprawę przez Dunajec. Wpływamy na poprawę jakości i płynności

przemieszczania się po Nowym Sączu jako głównym węźle komunikacyjnym Sądecczyzny. Jednocześnie stwarzamy dzielnicy Helena,
jak również gminom ościennym po
drugiej stronie Dunajca, możliwość
rozwoju poprzez lepsze możliwości
komunikowania. Dajemy dowody
na odpowiedzialność za rozwój całego regionu.
- Czy brak mostu spowoduje jeszcze
większe różnice w stanowiskach, rozbieżności pomiędzy gminą Chełmiec
a Urzędem Miasta Nowy Sącz?
- My jako władze miasta Nowego
Sącza jesteśmy zainteresowani dobrą współpracą z gminami obszaru
funkcjonalnego Nowego Sącza.
- Piękna, politycznie poprawna odpowiedź, ale na linii Chełmiec-Nowy Sącz
iskrzy.
- Nie chcę wchodzić w ten rodzaj dyskursu, jaki jest w tej chwili obecny. Zależy nam na tym, żeby
rozwijała się dobra współpraca
z gminami. Dajemy dowody tego, że
potrafimy współpracować z miejscami ościennymi. Wystarczy wymienić
wszystkie gminy aglomeracji sądeckiej, które współrealizowały większy projekt regionalny, czyli budowę
i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej o wartości 400 mln zł.
Mam tu na myśli Stary Sącz, Nawojową, Kamionkę, Korzenną. Bardzo
dobrze układa się współpraca z powiatem nowosądeckim, współpracujemy na forach subregionalnych,
forsując i promując projekty sądeckie. Liczymy również zatem na dobrą współpracę z gminą Chełmiec.
- Część dzielnicy Piątkowa chciałaby oderwać się od miasta Nowy Sącz i przyłączyć się do gminy Chełmiec. Technicznie
wyglądałoby to tak, że znak znajdujący

się za mostem na ulicy Lwowskiej, byłby
wkopany 200-300 metrów bliżej rynku sądeckiego.
- Nie część dzielnicy, tylko grupa
mieszkańców zorganizowana wokół
jednej osoby. To jest dopuszczalny
element debaty publicznej. Jest grupa mieszkańców, których interes
jest niezaspokojony z różnych powodów. Jest to element dyskursu publicznego, pewien instrument nacisku. Ja osobiście podchodzę do tego
spokojnie, tym bardziej, że przypominam sobie pamiętne wezwania,
na przykład pana rektora Pawłowskiego, który wzywał do poszerzenia
granic miasta Nowego Sącza kosztem
sąsiednich miejscowości.
- Nigdy nie zostało to zrealizowane.
- Owszem, bo nie są ważne granice administracyjne, najważniejsza
jest współpraca międzygminna, a my
potrafimy współpracować.
- Tytuł na całe dwie strony w poprzednim
numerze „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”: Przyłączyć Chełmiec do Nowego Sącza? Tak, zgodzę się, ale pod jednym warunkiem. Pan zna ten warunek?
- Nie.
- Z wszystkimi miejscowościami gminy
Chełmiec, które by się po takim przyłączeniu znalazły na marginesie wydarzeń.
Może to jest jakaś zachęta do podjęcia
rozmów o połączeniu?
- Moim zdaniem nie jest najważniejsza zmiana granic administracyjnych. Najważniejsza jest współpraca i gotowość do tej współpracy.
W naszym wspólnym interesie jest
to, żebyśmy współpracowali i byli
dobrymi sąsiadami. Dla mnie nagannym jest styl, w którym włodarz
jednej gminy dokonuje oceny pracy
włodarzy innej gminy. My nigdy do
tego poziomu nie zejdziemy.

- A czemu samorządy rozmawiają ze
sobą przez media. Czy Pan zadzwoniłby do wójta Stawiarskiego, po to aby się
spotkać i porozmawiać?
- Nie mam z tym żadnego problemu. Jestem gotów zadzwonić do
każdego i z każdym się spotkać. Proszę zwrócić uwagę, że my nie dyskutujemy przez media o relacjach
międzygminnych. Nie podejmujemy
w ogóle tego wątku i tematu. Aktywnym uczestnikiem lub moderatorem wystąpień jest pan wójt Stawiarski. My nie komentujemy pana
Stawiarskiego, mamy szacunek dla
jego gminy i jego roli w tej gminie.
- Nawet gdy się mówi, że tam się lepiej
żyje jak w Nowym Sączu i są lepsze warunki dla biznesu?
- Oceny są zawsze relatywne. Zależy kogo pytamy, w jakim kontekście, jak są dobierane osoby wypowiadające się. Ja nie oceniam, wierzę
w to, że w gminie Chełmiec żyje się
dobrze. Ale jestem przekonany, że
bardzo dużej ilości mieszkańców
Nowego Sącza żyje się dobrze właśnie tu w Nowym Sączu i są dumni
z tego, że są nowosądeczanami.
- Czy skomentuje Pan odpowiedź wójta Stawiarskiego na pytanie: Panie wójcie, ma pan trzy możliwości, którą Pan
wybierze? A) wójt Chełmca, B) burmistrz
Chełmca, C) prezydent Nowego Sącza.
I którą wybrał?
- Nie wiem.
- Odpowiedź C.
- Trzeba mieć oczywiście szacunek dla ambitnych ludzi. Dlaczego nie?

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY WYWIADU
DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
W NOWYM SĄCZU
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30 uczelni w jednym miejscu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
z dnia 28.02.2017r.

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sacz
www.mord.pl
e-mail: sekretariat@mord.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 16 marca 2017 r.
o godz. 12.30 w sali nr 108 I pietro.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:
- na parkingu przy placu manewrowym MORD Nowy Sącz przy ul. 29 Listopada ,
w dniach 02 – 13 marca 2017 r.
w godzinach od 9.00 do 11.00
Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów można uzyskać nr tel. 18-4490880, osoba do
kontaktu – Kazimierz Król.
4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72001

XMCXNZ34ABF017943

1332ccm

2011

68 tys.

15770,00PLN

1577,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

2.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72016

XMCXNZ34ABF018128

1332ccm

2011

63 tys.

15865,00PLN

1586,5PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

3.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72026

XMCXNZ34ABF017810

1332ccm

2011

47 tys.

16340,00PLN

1634,50PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

4

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72024

XMCXNZ34ABF018011

1332ccm

2011

59 tys.

16055,00PLN

1605,50PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

5.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72021

XMCXNZ34ABF018207

1332ccm

2011

62 tys.

15960,00PLN

1596,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

6.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72015

XMCXNZ34ABF018689

1332ccm

2011

71 tys.

15675,00PLN

1567,50PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

7.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72013

XMCXNZ34ABF018726

1332ccm

2011

47tys.

16340,00PLN

1634,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

8.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72004

XMCXNZ34ABF017760

1332ccm

2011

61 tys.

15960,00PLN

1596,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

9.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72030

XMCXNZ34ABF018125

1332ccm

2011

57 tys.

16055,00PLN

1605,50PLN

Uniwersytet, wyższa szkoła zawodowa, studium policealne, a może zawodowa służba wojskowa? Był sposób
na rozwiązanie dylematów związanych
z wyborem ścieżki kształcenia. Ponad
30 wystawców z całej Polski przyjechało 1 marca do Nowego Sącza, aby w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ulicy Nadbrzeżnej zaprezentować
swoją ofertę edukacyjną.
- Nasze targi będą obchodzić
w przyszłym roku jubileusz 20-lecia – mówi Michał Słowik, reprezentujący Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu. - Celem tej
inicjatywy jest zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną różnych
uczelni w jednym miejscu i o jednym czasie.
- W tym roku kładziemy duży
nacisk na naszą ofertę polsko-amerykańską – mówi Łukasz
Wideł, z Biura Rekrutacji WSB –
NLU. – Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje dwa
dyplomy: polski i amerykański.
Oznacza to także, że program studiów w partnerskiej uczelni National Louis University z Chicago
i uczelni nowosądeckiej jest taki
sam. Jeśli chodzi o tegorocznych
absolwentów szkół średnich, Łukasz Wideł poleca flagowy kierunek WSB- NLU czyli zarządzanie oraz informatykę. W tym

wypadku uczelnia kładzie duży
nacisk na wyszkolenie przyszłych
programistów.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa może pochwalić się w tym
roku nowymi kierunkami: lingwistyką dla biznesu oraz studiami drugiego stopnia na kierunku
mechatronika.
– Mamy już pierwszą rekrutację na mechatronikę zarówno na
studia stacjonarne, jak i niestacjonarne – informuje dr Tomasz
Zacłona, rzecznik PWSZ. – Z kolei lingwistyka dla biznesu kształcić będzie nie tylko specjalistów
od biznesu, ale także osoby, które
świetnie będą się komunikowały
w językach obcych.
Szkoły policealne przygotowały
dla przyszłych słuchaczy swoją tegoroczną ofertę. Obecny był m.in.
TEB Edukacja, Bezpłatne Szkoły
dla dorosłych ŻAK oraz Policealna Szkoła Pracowników Służb Medycznych i Społecznych. Na zainteresowanych czekały również
służby mundurowe - w tym sądecka Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz Policja.
(TB)

POD PATRONATEM

REKLAMA

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wyżej wymienionych kwotach na dany samochód w formie
pieniężnej należy wpłacić do dnia 14 marca 2017 r. na rachunek bankowy
Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 0010 6568 8947
Na przelewie należy zaznaczyć numer rejestracyjny pojazdu/ów jakiego/ch dotyczy wpłacone wadium. Niewłaściwe (niższe od wymaganego) wadium unieważnia ofertę.
Informacja o wpłacie przez dokument potwierdzenie przelewu jest załącznikiem do oferty.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mord.pl.
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Stowarzyszenie Rodziców i Przyjacióų Dzieci Niepeųnosprawnych
„NADZIEJA” w Nowym SČczu wnosi radoƑđ w Ǐycie i nadziejħ
na poprawħ zdrowia dzieci i mųodzieǏy niepeųnosprawnej.

RównieǏ i Paŷstwo
moǏecie przyczyniđ
siħ do przywracania
normalnoƑci w ich
Ǐycie przekazujČc swój

1%

na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy
wpisađ KRS: 0000016044.

Wszystkim, którzy nam zaufali
– dziħkujemy z caųego serca.
Nowy SČcz ul. Freislera 10
www.nadzieja.sacz.pl
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.
Sprzedam lub wynajmę dom w miejscowości Maciejowa k.Krynicy z działką 15ar.
cena zakupu 360 tys. Tel.602-607-794, 608-323-970
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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POD PARAGRAFEM

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Leczył różdżką, pierwiastkami i suszem ZUS specjalnie dla kobiet
Tą sprawą żyła cała Polska. Półtoraroczna Madzia z Brzeznej zmarła
z powodu niedożywienia i skrajnego wyczerpania. Znachor, który zalecił leczenie dziecka dietą, właśnie
został skazany.
Rodzice półrocznego dziecka
Joanna i Michał P. postanowili zrezygnować z usług lekarskich na
rzecz porad znachora. Według jego
zaleceń mała Madzia miała jedynie być karmiona kozim mlekiem
i rozwodnioną kaszką. Dziecko
zmarło w połowie kwietnia 2014
roku. Jak wykazała sekcja zwłok,
przyczyną śmierci było niedożywienie i skrajne wycieńczenie.
Dziewczynka w chwili śmierci
ważyła 3,6 kg.
Prokurator postawił znachorowi dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył
kierowania rodzicami dziewczynki w sposób, który doprowadził
do nieumyślnego spowodowania
śmierci niemowlęcia. Sędzia Grzegorz Król odczytując wyrok, uznał
go za winnego tego przestępstwa.
Marka H. uznano też winnego świadczenia usług medycznych bez wymaganych uprawnień
i za pieniądze. Jak ustalili śledczy, udzielał porad zdrowotnych
od 2005 r. do 13 maja 2014. Jego
praktyki pseudomedyczne polegały na „rozpoznawaniu chorób
i ich leczeniu”. Jak wyjaśniał sędzia, mężczyzna miał bardzo duży
wpływ na osoby, które korzystały

z jego usług. Było to co najmniej 60
osób. Porad u niego szukali zwykli
mieszkańcy Nowego Sącza, ale też
urzędnicy czy biznesmeni.
- Udzielał porad poprzez rozpoznawanie schorzeń, ustalenie
sposobu leczenia zdiagnozowanych „chorób” między innymi
z wykorzystaniem różdżki, substancji określanych przez siebie
jako pierwiastki, a także wiary
tych osób w posiadane przez niego właściwości nadprzyrodzone.
W ramach porad zalecał między
innymi susz roślinny i preparowane przez siebie maści. Z tytułu tych usług osiągnął korzyść
majątkową w kwocie nie mniejszej niż 61 tys. zł - tłumaczył sędzia Grzegorz Król.
Marka H. skazano na 3,5 roku
więzienia, ponadto ma zapłacić
karę grzywny w wysokości 8 tys.
zł i przepadek korzyści uzyskanych z tytułu pseudolekarskich
porad w kwocie 61 tys. 720 zł.
Wyrok nie jest prawomocny. Obrona zapowiedziała złożenie apelacji. Adwokat Piotr Madej
twierdzi, że kara jest zbyt surowa.
- Będę składać wniosek o pisemne uzasadnienie orzeczenia.
Natomiast w oparciu o argumentację, która została przedstawiona przez sąd, mogę wskazać, że
na pewno będziemy składać apelację, bo naszym zdaniem kara
jest zbyt wysoka -mówił po ogłoszeniu wyroku.

Proces toczył się z wyłączeniem jawności. W sumie odbyły się 24 rozprawy, podczas których przesłuchano 55 świadków.
Około dwustu osób złożyło zeznania na piśmie. Na część rozpraw przychodzili zwolennicy
znachora, którzy podczas jego
praktyki korzystali z jego porad.
Nie zabrakło ich również podczas mów końcowych i ogłoszenia wyroku. Ich zdaniem wyrok
jest niesprawiedliwy.
- Jest niewinny, miał dar leczenia i z niego korzystał. Gdyby
lekarze nam pomogli, to byśmy
do niego nie chodzili -krzyczeli w sądzie.
Jeśli zostanie uwzględniona
apelacja, proces znachora ruszy
ponownie. Wcześniej skazano już
rodziców dziewczynki.
W grudniu 2015 roku zapadł
wobec nich wyrok pół roku pozbawienia wolności. Nie trafili jednak za kratki, gdyż areszt
tymczasowy zaliczono na poczet zasądzonej kary. Jak orzekł
sąd, małżeństwo ma pracować
na rzecz osób starszych w wymiarze 40 godzin miesięcznie,
wpłacić razem 26 tys. zł na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej i poddać się psychoterapii. Nie
wolno im też kontaktować się ze
znachorem.

MONIKA CHROBAK

T E K S T P R O M O C YJ N Y

Dobrodziejstwo witaminy D
Właściwe stężenie witaminy D to dobrodziejstwo dla
naszych kości i zębów. Poprawia funkcjonowanie układu krążenia i układu odpornościowego, pomaga zapobiec
cukrzycy, depresji i otępieniu.
Badania naukowe dowodzą
również przeciwnowotworowego działania witaminy D. Dotyczy to raka piersi,
raka jelita grubego i prostaty.
Z badań wynika, że utrzymanie poziomu witaminy D we
krwi powyżej 42 ng/mL o 50%
zmniejsza ryzyko raka piersi
w porównaniu do kobiet u
których ten poziom był poniżej 11 ng/mL.. W raku piersi
właściwe stężenie witaminy D
w momencie rozpoznania raka piersi daje lepsze
REKLAMA

rokowanie, natomiast po
okresie leczenia przeciwnowotworowego związane jest
z mniejszą ilością nawrotów
choroby. Tak więc uczulamy
Panie po leczeniu nowotworów piersi aby stosowały się
do zaleceń lekarskich związanych z suplementacją i kontrolą poziomu witaminy D.
Z badań wynika, że w Polsce średni czas ekspozycji słonecznej jest niewystarczający
dla osiągnięcia pożądanego
stężenia witaminy D w surowicy nawet w miesiącach letnich, w związku z czym należy
suplementować witaminę D.
Z rekomendacji Instytutu Medycyny (IOM) wynika,
że u osób dorosłych właściwa dawka witaminy D to

800 jednostek tak by utrzymać surowiczy poziom powyżej 20ng/mL. W innym badaniu wykazano że 97.5% osób
osiągało surowiczy poziom
30ng/mL witaminy D, przyjmując dzienną dawkę 1600
jednostek.
Niestety trzeba pamiętać
o tym, że witamina D jest jedną
z czterech witamin, które można przedawkować. Jej zbyt wysokie stężenie prowadzi min.
do zwapnienia naczyń krwionośnych, kamicy pęcherzyka żółciowego oraz nerek. Warto więc
kontrolować poziom witaminy D
podczas suplementacji w okresie zimowym oraz po okresie
letnim, aby sprawdzić ile nasz
organizm wyprodukował przy
udziale promieni słonecznych.

13 marca nowosądecki ZUS organizuje szkolenie z specjalnymi prelekcjami dla kobiet. Tematem szkolenia
będzie ustalanie prawa do świadczeń
z ubezpieczenia wypadkowego oraz
obowiązki pracodawcy związane z wypadkami przy pracy. Na spotkaniu będzie można usłyszeć o wypadkach przy
pracy, o dokumentacji, którą należy złożyć w ZUS oraz o świadczeniach
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Na pierwszą część
szkolenia, która zacznie się o godz. 10.,
zaproszeni są również panowie. Natomiast druga część szkolenia przeznaczona jest dla kobiet. Przewidziane są

dwie prelekcje. Panie ze Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna z Nowego Sącza opowiedzą
o profilaktyce i diagnostyce raka piersi. Powiedzą o zagrożeniach tą chorobą
i o potrzebach stosowania profilaktyki
od samobadania począwszy. Następnie
uczestniczki spotkania będą mogły posłuchać porad profesjonalnej brafitterki czyli specjalistki w zakresie doboru
właściwego biustonosza.
Zainteresowani więcej informacji mogą znaleźć na stronie www.
zus.pl w zakładce kalendarium.
(ZS)

W SKRÓCIE
Ziemia z Kosarzysk przy urnie
Danuty Szaflarskiej
28 lutego 2017 r. w Warszawie odbył się pogrzeb Danuty Szaflarskiej.
Wywodząca się z Kosarzysk aktorka zmarła 19 lutego w wieku 102 lat.
Zgodnie z życzeniem rodziny, kondukt
pogrzebowy na warszawskich Powązkach poprowadzili członkowie Zespołu Regionalnego Dolina Popradu.
W imieniu mieszkańców Piwnicznej,
artystkę żegnali Stanisław Źrałka
oraz poetka Wanda Łomnicka - Dulak, która złożyła na urnie jedlinowy
krzyżyk. Tuż po niej dyrektor piwniczańskiego MGOK, Janina Janur,
umieściła na urnie woreczek ziemi pobranej spod domu rodzinnego
Danuty Szaflarskiej w Kosarzyskach.
Córki zmarłej aktorki przygotowały dla niej symboliczną wyprawkę na
drugą stronę doczesności, w której
znalazła się buteleczka jej ulubionego likieru ziołowego, ptaszek do
REKLAMA

gwizdania, zdjęcie księdza Popiełuszki i medalik.

77 mln na most heleński
Zapewnienie o przekazaniu 77 mln
zł na budowę nowego mostu na Dunajcu otrzymał prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak w trakcie wizyty
w Ministerstwie Rozwoju.
- Mówiłem podczas ostatniego spotkania z parlamentarzystami
w ratuszu, że marzenia stają się rzeczywistością. Teraz mogę powiedzieć
więcej: marzenia stały się rzeczywistością. Otrzymaliśmy potwierdzenie
od kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, że dotychczasowe dofinansowanie w wysokości 24,5 mln zł zostało podniesione do maksymalnego
poziomu 85 proc., co przekłada się na
kwotę przeszło 77 mln zł. To doskonały przykład współdziałania rządu
z samorządami – mówi prezydent
Ryszard Nowak.
(DTS24)
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6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające
profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki
atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu
tzw. "brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7
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do 20% wydatków na ogrzewanie;
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• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o
szerokości profilu 105 mm.
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*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

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
Szaﬂ
ul.Zakopiańska
Kościuszki 44,
44,
Kościuszki
ul.
18, tel: 018 275 40 64,
tel:
23
29,
013
445
23
29,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
pl
e-mail: jaslo@tomexokna
jaslo@tomexokna.pl

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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Kultura
Na Dzień Kobiet – argentyńskie tango Emocje i ból w pokoju Maryana
Perfumy, kwiaty, czekoladki… a może muzyczna
uczta? Ciekawą propozycję na Dzień Kobiet przygotował Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
8 marca o godz. 17. zaprasza wszystkie panie na niezwykłe widowisko pt. „Lejdis Tango”.
- Będzie to koncert w wykonaniu naszej Sądeckiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją
Leszka Mieczkowskiego oraz zespołu Tango Attack w składzie: Hadrian Filip Tabęcki, który

zagra na fortepianie, Piotr Kopietz – na barytonie, a Piotr Malicki na gitarze. Pan Hadrian
jest kompozytorem muzyki do filmów, spektakli teatralnych, oratoriów – mówi Marta Jakubowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowy Sączu.
Hadrian Filip Tabęcki jako kompozytor debiutował w 1993 r. na scenie Teatru Dramatycznego
w Warszawie spektaklem muzycznym „Spieszmy się kochać ludzi” do wierszy ks. Jana Twardowskiego, a niedawno, na zakończenie festiwalu filmowego Nowe Kino – Nowy Sącz, zagrał dla
sądeckiej publiczności utwory muzyki filmowej.
- Na tym koncercie zagrała Sądecka Orkiestra Kameralna wraz z gościnnym udziałem
właśnie pana Hadriana. Postanowiliśmy powtórzyć ten udany duet, tym razem na Dzień
Kobiet – dodaje Jakubowska.
Podczas koncertu na scenie wystąpią także
tancerze: Justyna Jędrzejewska, Piotr Woźniak,
którzy tanecznym krokiem przeprowadzą widzów przez ponure zaułki dzielnic portowych
Buenos Aires, czy parkiety milonga z salonów
warszawskich.
- Koncert organizujemy pod hasłem „Bądź
oryginalny i podaruj oryginalny prezent”. Bilety sprzedajemy w eleganckim etui, które będzie można podarować kobiecie zamiast kwiatka. Ten gustowny, elegancki drobiazg na pewno
przypadnie paniom do gustu – podkreśla dyrektor MOK.
Rezerwacja i sprzedaż biletów w cenie 39 zł
w sekretariacie MOK, Al. Wolności 23, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00, tel. (18)
443 89 59 wew.20.
(AM)

Syn ubogiego żydowskiego piekarza urodzony
w Nowym Sączu, stał się cenionym w świecie
ekspresjonistą, a w rodzinnym mieście niewielu o nim słyszało.
W 40. rocznicę śmierci i 90. urodzin
Pinchasa Bursteina z inicjatywy Stowarzyszenia „Maryan” z Nowego Sącza powstał katalog pt. „Pokój Maryana (Pinchas Burstein). Maryan w Nowym Sączu
i Nowym Jorku”. Album zawiera opis
drogi twórczej Pinchasa Bursteina, znanego większości jako „Maryan” oraz fotografie Bernarda Gotfryda, w dużej mierze publikowane po raz pierwszy.
Teksty do książki napisali Anda Rottenberg, Ewa Andrzejewska i Krzysztof
Bojarczuk. Opowiadają w nich o okolicznościach, w jakich rodziła się fascynacja życiem i twórczością Maryana. Katalog
jest klamrą spinającą działania związane
z tworzeniem ekspozycji „Pokój Maryana”,
którą można było zobaczyć w 2012 roku
w nowosądeckiej Galerii Dawna Synagoga.
Pinchas Burstein urodził się 1 stycznia
1927 roku w Nowym Sączu w dzielnicy
Piekło. W czasie okupacji został uwięziony wraz z rodziną w getcie w Rzeszowie. Potem trafił do obozu w Auschwitz.
W czasie ewakuacji „marszem śmierci”
został postrzelony w głowę i w nogę, wylądował na stosie trupów. Uratowany przez
żołnierzy Armii Radzieckiej trafił do szpitala, gdzie amputowano mu nogę. Wojna
zabrała mu prawie wszystko, zostawiając
okaleczenie fizyczne i psychiczne.

Po wojnie w 1947 r. udało mu się wyemigrować do Jerozolimy, gdzie jako
niezdolny do pracy inwalida rozpoczął
edukację w Bezalel Art Institute. W latach 1950–1961 przebywał w Paryżu, studiując w Ecole des Beaux Arts litografię.
W 1960 wyjechał do Stanów Zjednoczonych na ślub brata swojego przyjaciela. Ta podróż zdecydowała o zamieszkaniu na stałe w USA. Funkcjonował tam
jako artysta pod pseudonimem Maryan. Zmarł 15 czerwca 1977 roku w Nowym Jorku na zawał serca, jednak został pochowany na paryskim cmentarzu
Montparnasse.
Syn ubogiego żydowskiego piekarza, inwalida wojenny, stał się cenionym w świecie ekspresjonistą, uznanym za jednego z twórców nurtu Nowej
Figuracji. Na gruzach tragedii jaką przeżył, tworzył dzieła pełne emocji, bólu
i lęku. Jego prace niezwykle przejmujące i oryginalne, prezentują wątki autobiograficzne i mocno odnoszą się do tradycji żydowskiej.
Doceniany w zachodnich i amerykańskich kręgach artystycznych, w rodzinnym Nowym Sączu właściwie jest nierozpoznawalny. Dlatego. Stowarzyszenie
„Maryan” od 2009 roku podejmuje szereg inicjatywy na rzecz promocji artysty
na Sądecczyźnie.
10 marca o godz. 17. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu odbędzie się
spotkanie promocyjne publikacji.
(RS)
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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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