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Druga strona

A TO CIEKAWE

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Stopy się nie zbuntowały

CZYTELNICY WIERSZEM

Może nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że sądecki maratończyk biega bez butów.
- Odkąd pamiętam, po domu i wokół niego chodziliśmy boso. Ale takim
bezpośrednim bodźcem, żeby biegać
boso, była kontuzja, którą odniosłem
jesienią, a która uniemożliwiła mi
start w maratonie w Poznaniu. Skoro musiałem się pogodzić z tym, że
po roku przygotowań nie wystartuję
w maratonie, zacząłem zastanawiać
się nad kolejnym celem. Czy postawić
na polepszenie czasu, czy na coś innego? Tak pojawiła się idea wprowadzenia czegoś nowego, biegania na bosaka – tłumaczył w listopadzie na łamach
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
Karol Trojan postawił sobie za zadanie bose zdobycie Korony Polskich
Półmaratonów, czyli przebiegnięcie w tym roku przynajmniej pięciu
z możliwych dziesięciu półmaratonów.
Oczywiście bez butów. Drugi cel, którego realizację zacznie w październiku
od biegu w Poznaniu, to bosa Korona
Maratonów Polskich.
Na razie idzie dobrze. 19 marca wystartował w ONICO Gdynia Półmaraton, a 27 w 10. PKO
Poznań Półmaraton. W pierwszych zawodach był jednym
z trzech bosonogich biegaczy, w Poznaniu był jedynym. Oba półma-

OBLICZA FACEBOOKA

Tadeusz Basiaga
Możliwość
znów idę na Makowicę
słowa wplatają się
w trawy drzewa
język poezji
językiem aniołów
natura
językiem Boga

FOT. FB TOMASZ MICHAŁOWSKI

Tadeusz Basiaga urodził się 1960 r.
w Nowym Sączu. Jest autorem
siedmiu tomików wierszy.

REKLAMA

ratony przebiegł z czasem poniżej
2 godz., choć łatwo nie było.
- Parę dni wcześniej biegłem
w Gdyni taki sam dystans… I właśnie,
paradoksalnie, z tej racji nie mogłem
przewidzieć, jak do końca zachowają
się zmęczone stopy… Czy na tyle zdążyły się zregenerować, aby bez problemu przebiec przeszło 21 km, czy
może wręcz przeciwnie „zbuntują
się” i zapewnią mi „wielkopostną
drogę krzyżową” do mety… - pisze na
swoim blogu. Wynik 01:57:05 wskazuje, że stopy jednak się nie zbuntowały.
Bose zmagania Karola Trojana można śledzić na bieżąco na blogu biegambo.pl.
(JOMB)

Modowe wydarzenie z koronami

nie poszliśmy
razem tym szlakiem
nie mogę cię na nim
przywołać
ale w myślach
jesteś tu przy mnie
i inaczej otwiera się życie
i wspólna prowadzi nas droga

POD PATRONATEM SĄDECKIEGO
KLUBU LITERACKIEGO I „DOBREGO
TYGODNIKA SĄDECKIEGO”

FOT. ŁUKASZ MRZYGÓD

Karol Trojan jest już po drugim etapie zdobywania bosej Korony Polskich Półmaratonów. W ciągu tygodnia zaliczył dwa półmaratony z czasem poniżej dwóch godzin.

Dyrektor Tomasz Michałowski: obiektyw każdego pogrubia

Szykuje się nie lada gratka dla
pasjonatów mody i miłośników
piękna. 17 maja w Nowym Sączu
odbędzie się niepowtarzalny event
modowy. Okazją będzie otwarcie
Joanna Muzyk Atelier z kolekcją sukien wieczorowych.
- 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 – zapowiada projektantka Joanna Muzyk.

Swoją obecność na otwarciu sądeckiego atelier potwierdziły: Paulina
Maziarz - Miss Polski 2016, Patrycja
Pabis - Miss Polski Nastolatek 2016,
Katarzyna Krzeszowska – Miss Polski 2012 oraz wokalista Mateusz Mijal, który zapewni muzyczną oprawę wydarzenia.
- To będzie jedyny w swoim rodzaju event modowy w Nowym Sączu , na którym zaprezentowane zostaną kolekcje JoMu i Joanna Muzyk
Atelier – zapowiada właścicielka obu
marek.
(JB)
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Ważny temat

Helena odseparowana, czyli co dalej
To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Nowym Sączu. A jednak , choć
budowa ma ruszyć lada miesiąc, do tej
pory nie wiadomo jakie rozwiązania komunikacyjne mieszkańcom i przyjezdnym
zaproponuje miasto.
Sam projekt uzyskał zielone światło dzięki sporej dotacji finansowej
z Ministerstwa Rozwoju wynoszącej
przeszło 77 mln zł i pokrywającej 85
proc. kosztów całej inwestycji.Według wstępnych założeń, budowa mostu miała ruszyć w maju lub czerwcu.
Tymczasem, choć powoli zbliża się
połowa kwietnia, mieszkańcy miasta skarżą się na brak konkretnych
informacji dotyczących zarówno samego początku rozpoczęcia prac, jak
i sposobów rozwiązania różnych problemów komunikacyjnych wiążących
się z tak poważną inwestycją drogową.
- Od lat wynajmuję firmom lokale na Helenie – mówi Andrzej Tamioła, lokalny przedsiębiorca. – Zarówno ja, jak i moi sąsiedzi nie mamy
żadnych informacji dotyczących terminu rozpoczęcia budowy, chociaż
orientacyjnego harmonogramu prac,
czy też przewidywanych usprawnień komunikacyjnych. Trudno prowadzić biznes w takich warunkach,
cokolwiek planować. Co mam powiedzieć ewentualnej firmie, która

Mieszkańcy mają
różne obawy, pytają
mnie o szczegóły
ewentualnych rozwiązań
komunikacyjnych,
ale Urząd Miasta nie
przedstawia żadnych
konkretów i nie wiem, co
mam mówić ludziom
będzie chciała wynająć ode mnie lokal? Nic w tej sprawie nie wiadomo.
O zaniepokojeniu mieszkańców
Heleny tą ciszą informacyjną mówi
także Tadeusz Potoczek, przewodniczący zarządu osiedla Helena.
– Mieszkańcy mają różne obawy,
pytają mnie o szczegóły ewentualnych rozwiązań komunikacyjnych,
ale Urząd Miasta nie przedstawia
żadnych konkretów i nie wiem, co
mam mówić ludziom. Jak tylko będę
coś wiedział, natychmiast zwołam
zebranie, żeby poinformować mieszkańców o poczynionych ustaleniach.
Skąd ten brak konkretów dotyczących zarówno momentu rozpoczęcia samej inwestycji jak i komunikacji w trakcie budowy nowego mostu?
- Obecnie trwa opracowywanie

dokumentacji przetargowej – tłumaczy Krzysztof Witowski, rzecznik
prezydenta miasta Nowego Sącza. –
Po jej zakończeniu zostanie ogłoszony
przetarg, ale trudno w tym momencie podać konkretne terminy, choć
oczywiście zależy nam, aby było to
jak najszybciej.
Brak wykonawcy i przedłożonego przez niego harmonogramu prac
sprawia, że nie ma też koncepcji rozwiązań komunikacyjnych. - Dopiero po przyjęciu harmonogramu prac
będziemy mogli mówić o konkretnych objazdach, a także o zastępczej
komunikacji zbiorowej – wyjaśnia
Krzysztof Witowski.
Również w sprawie proponowanego przez władze miasta szynobusu
nie ma na razie żadnych konkretów.
– Negocjacje w tej sprawie wciąż
trwają, i trudno przewidzieć, jaki
będzie ich efekt – informuje rzecznik prezydenta. Wspomniany szynobus miałby kursować między Marcinkowicami a Dworcem Głównym
w Nowym Sącz. Według koncepcji
Przewozów Regionalnych, każdego
dnia wykonywałby 36 kursów, po 18
w każdą stronę. Miasto nie jest w stanie pokryć całości kosztów utrzymania szynobusu, a mowa tutaj o kwocie
3,5 mln zł w okresie półtorarocznej budowy nowego mostu, i wciąż

Jak wybrać obóz lub kolonię dla dziecka?
Dzieci niecierpliwie wyczekują wakacji, ich
pracujący rodzice nieco mniej. Wielu, przy
ograniczonej ilości urlopu, zastanawia się
jak sprawić aby dzieci były szczęśliwe, zajęte ale przede wszystkim bezpieczne.
Pierwsza kolonia to ważne wydarzenie w życiu dziecka, stąd jej wybór niejednokrotnie wiąże się z dużym stresem dla rodziców. Ofert na
rynku jest sporo, wybór niełatwy. Co
należy wziąć pod uwagę aby kolonia
spełniła oczekiwania dziecka i rodziców? Przede wszystkim warto zastanowić się czy dziecko jest już gotowe
do samodzielnego wyjazdu. Jeśli nigdy nie spędziło nocy poza domem
- u babci, kuzynów czy przyjaciół może warto podjąć taką próbę i zobaczyć jak sobie poradzi. W przypadku
pierwszych kolonii dobrze jest rozważyć ofertę, która obfituje w zajęcia
w ciągu dnia, tak, aby dziecko nie miało czasu na nudę ani na tęsknotę za domem. Istotne jest aby dzieci w grupie
były możliwie jak najbardziej zbliżone
do siebie wiekiem – będą się razem lepiej czuć, pomoże to też zminimalizować ryzyko niepożądanych zachowań.
Wybierając miejsce pobytu naszej
pociechy warto skorzystać ze sprawdzonej oferty doświadczonego organizatora, który zgłasza wypoczynki
do kontroli.
Małgorzata Stone, prowadząca szkołę językową Perfect English
w Nowym Sączu, wspomina: - Zaczęliśmy organizować pierwsze kolonie na prośbę rodziców naszych
młodych kursantów. Ponieważ nasze własne dzieci zaczynały wtedy

szkołę podstawową, rozumieliśmy
jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo dzieci i zaufanie do organizatora. W czasie kolonii opiekun
zastępuje dziecku rodziców i dlatego, przede wszystkim, musi być
osobą odpowiedzialną. W związku
z tym, że większość dzieci w wieku 8-12 wyjeżdża z nami z Nowego
Sącza, organizujemy obozy językowo-rekreacyjne w Białym Dunajcu.
W ten sposób dzieci nie są narażone
na długi i męczący dojazd do ośrodka, a rodzice są spokojniejsi.
Jesteśmy szkołą językową, więc od
lat w czasie naszych obozów łączymy
rekreację w plenerze z angielskim na
wesoło. Oprócz wyjazdów na basen,
wycieczek, ognisk i innych ‘typowo
kolonijnych’ zajęć, dzieci przez kilka godzin dziennie wraz z rówieśnikami mogą pobawić się angielskim.
Gry ruchowo-językowe, konkursy,
warsztaty na różne tematy pozwalają miło i pożytecznie spędzić czas.

Starsze dzieci i młodzież zwykle
w wakacje zabieramy nad morze.
W związku z tym, że trudno o gwarancję pogody nad polskim morzem, od kilku lat wyjeżdżamy za
granicę. W tym roku, po raz kolejny
organizujemy obóz językowo-rekreacyjny w Cesenatico we Włoszech. Trasa podobna jak nad polskie morze, pogoda na plażowanie
zwykle lepsza a ponadto młodzież
ma okazję aktywizować angielski
podczas wycieczek czy zakupów
za granicą.
Ta druga propozycja kierowana
jest do młodzieży w wieku 11 do 16 lat.
Obóz będzie trwał 10 dni. Codziennie zaplanowano plenerowe zajęcia
językowe o zróżnicowanej tematyce
w formie projektów i warsztatów.
Każdy dzień będzie miał inny temat
przewodni, tak aby przy okazji rozszerzyć słownictwo i poprawić komunikację w różnych dziedzinach.
Ponadto, uczestnicy obozu będą mogli skorzystać z pobytu w Parku Wodnym Atlantica, dyskoteki, zajęć sportowych i innych atrakcji.
- Ponieważ zależy nam na bezpieczeństwie naszych obozowiczów
i lubimy wszystkiego dopilnować,
w każdą z lokalizacji zabieramy
tylko jeden autokar dzieci, zatem
ilość miejsc jest ograniczona. Osoby wstępnie zainteresowane wysłaniem swoich pociech na nasze obozy,
prosimy o kontakt a chętnie udzielimy informacji i wyjaśnimy wątpliwości - zaprasza Kamila Hejmej z Perfect English.
AGNIESZKA MAŁECKA

nie wiadomo, czy ościenne gminy,
w tym Chełmiec, zgodzą się przyjąć na
siebie połowę wydatków.
Na razie konkretów brak, optymizmu nie kryje jednak Janusz Kwiatkowski, nowosądecki radny, reprezentujący dzielnicę Helena. – Jako
radny jestem w stałym kontakcie zarówno z prezydentem, jak i mieszkańcami Heleny. Wiem, jakie są ich
pytania, obawy i na bieżąco informuję o nich Ratusz. A zresztą zastępca prezydenta miasta Wojciech
Piech sam jest mieszkańcem Heleny i ma świadomość problemów tej
dzielnicy. Jestem przekonany, że da
się je rozwiązać i mieszkańcy wkrótce będą się cieszyć nowym mostem.
Przypomnijmy, że nowy most
heleński będzie budowany tuż przy
dotychczasowej przeprawie. Według zapowiedzi Urzędu Miasta piesi
w trakcie budowy nowego mostu
będą przechodzić tym już istniejącym. Jak będzie wyglądać komunikacja samochodowa, nie wiadomo.
Po zakończeniu prac nowy most, posiadający cztery pasy ruchu, zostanie
przesunięty na miejsce swojego poprzenika. Cała inwestycja czyli most
oraz układ komunikacyjny w postaci dwóch rond może kosztować nawet 91 mln zł.
TATIANA BIELA

Regionalna Telewizja Kablowa
w ramach żartu na prima aprilis podała informację, że na
wysokości mostu będzie kursował prom taki jak na Jeziorze Rożnowskim. Pomysł bardzo się spodobał mieszkańcom.
Niestety 2 kwietnia informacja
okazała się nieprawdziwa.
REKLAMA

Zmobilizowali
i dostali
Dzięki Facebookowej akcji „Czy wiesz
czym oddychasz” Nowy Sącz znalazł się
w gronie trzech miast, które otrzymają
7 dodatkowych darmowych czujników
powietrza. Sądeczanie, i nie tylko, oddali
łącznie 5520 głosów. Oprócz Nowego Sącza sensory otrzymają Sosnowiec (5816
głosów) oraz Gliwice (4876 głosów).
Przez tydzień mieszkańcy mieli czas, aby za pośrednictwem internetowej sondy zagłosować na Nowy
Sącz.
- Udało się! Mamy 7 czujników
jakości powietrza na rok! – cieszy się Bartłomiej Orzeł z Sądeckiego Alarmu Smogowego. - Co innego
jest jednak dla mnie ważne - pokazaliśmy, że potrafimy się, jako
Sądeczanie, zmobilizować i podjąć skuteczną walkę z dużo większymi miastami - w gronie konkursowiczów mniejszy od Nowego
Sącza był tylko Żywiec, a przecież
w pokonanym polu zostawiliśmy
dużo większe Gliwice, Rybnik czy
Bielsko-Białą.
Kiedy sensory, które będą informować o stężeniu szkodliwych
dla zdrowia pyłów trafią do naszego miasta?
- Wymaga to trochę czasu. Musimy najpierw wytypować lokalizacje. W tym celu zwrócimy się z prośbą do dyrektorów szkół, przedszkoli,
proboszczów sądeckich parafii o zamontowanie sensorów. Chodzi o to,
aby czujniki były zamontowane w
miejscach użyteczności publicznej.
Co prawda najpierw powinna być
wybrana lokalizacja, a dopiero potem organizowanie konkursu, ale
i tak ważne jest to, że miasto czujniki otrzyma - cieszy się Orzeł.
(AM)
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Informacje

Wyłudzenia na czujki
Do sądeckich szkół, przedszkoli i innych instytucji dzwonią osoby podające się za inspektorów Naczelnej Organizacji Kominiarskiej. Proponują kupno
czujników gazu lub tlenku węgla. - To
oszuści - ostrzega sądecki kominiarz
Tomasz Szołdrowski.
- W ostatnich dniach otrzymałem sporo takich sygnałów. Dzwoniący podaje się za inspektora i
twierdzi, że w posiadanym przez
niego protokole kominiarskim jest
zapis o wymaganym przez prawo
zakupie czujnika gazu lub tlenku
węgla - mówi Tomasz Szołdrowski. - Tymczasem taki protokół kominiarski ma tylko odbiorca i kominiarz, a kopia trafia do Urzędu
Miasta. W protokołach nie ma ponadto ani słowa o jakichkolwiek
czujnikach. Dodam też, że ci „inspektorzy”, sprzedają czujniki za
kilkaset, a nawet za ponad tysiąc
złotych, podczas gdy najprostsza
czujka tlenku węgla kosztuje niecałe sto złotych.
Fałszywi „inspektorzy” zadzwonili między innymi do sądeckiego

Winus Club, do Przedszkola nr 14
przy ul. Nawojowskiej oraz Szkół
Podstawowych nr 3, 7 i 18 w Nowym Sączu.
- Mieliśmy u nas w szkole taki
telefon. Byliśmy jednak czujni i do
transakcji nie doszło - przyznaje
sekretarka SP nr 7.
- Niewiele jednak brakowało,
a dyrektor zakupiłby tę czujkę.
Na szczęście zadzwonił ponownie
i anulował zamówienie. Jesteśmy
akurat na etapie przeglądów kominiarskich w szkołach i na bieżąco mamy informacje o telefonach
z dziwnymi ofertami - dodaje Tomasz Szołdrowski.
- Do Winus Club, który prowadzi mój kolega, zadzwoniła pani,
stwierdzając, że z protokołu, który ponoć leży przed nią na biurku,
wynika, że w piwnicy jest butla
gazowa i w związku z tym należy zamontować czujki - opowiada
Szołdrowski.
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Nowego Sącza został poinformowany o tego
typu ofertach i ma wysyłać do szkół

pisma informujące o możliwości
wyłudzenia.
- Wiemy o tym procederze. Będziemy przestrzegać przed osobami, które chcą się w ten sposób
wzbogacić - zapowiada dyrektor
wydziału Tomasz Łuczkiewicz.
Już w ubiegłym roku przed fałszywymi oferentami czujek podającymi się za strażaków ostrzegała
Sądecka Straż Pożarna.
- Zgłaszali się do nas mieszkańcy
otrzymujący telefoniczne oferty zakupu czujek tlenku węgla od osób,
które powoływały się na straż pożarną. W trakcie rozmowy podawana była informacja, że w straży
pożarnej powstała komórka, która sprzedaje czujki, jak również,
że straż pożarna będzie prowadzić
kontrole w mieszkaniach sprawdzające, czy urządzenia są zamontowane – mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu Paweł Motyka.
- To nic innego jak próba wyłudzenia - ostrzega sądecki
kominiarz.
(AM)

Tomasz Brzeski walczy o życie
Trwają najważniejsze w życiu zawody sądeckiego sportowca Tomasza Brzeskiego, kolarza i narciarza górskiego. Brzeski
miał wypadek. Prosto z sobotnich zawodów narciarskich w Zakopanem został
przetransportowany helikopterem do
szpitala w Krakowie. Znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej.
Stan sportowca, który wielokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium w wielu dyscyplinach
(między innymi w niebezpiecznym
narciarstwie górskim) jest bardzo
poważny.
- W sobotę Tomek brał udział
w zawodach w Zakopanem. Wypadek zdarzył się na Zawracie. Tomasz uderzył głową w skałę. Jest po
trepanacji czaszki, ma zmiażdżoną
twarzoczaszkę. Sam oddycha, serce ma mocne, zresztą zawsze miał...
Nie ma złych rokowań. Jego stan jest
REKLAMA

poważny, ale stabilny. Decydujące
będą najbliższe dni, tygodnie. Najważniejsza jest w tym momencie
modlitwa. Bardzo o nią prosimy mówi Tomasz Baliczek, przyjaciel Tomasza Brzeskiego.
Na Facebooku zawiązała się akcja
wsparcia dla Tomasza.
- Dziękujemy za modlitwę. Nie
przestawajcie! Tomek jest silny,
ma stabilny oddech. Jego serce bije,
cały czas walczy z narastającym
obrzękiem mózgu. Jest po jednej
operacji, ale widać, że ma w sobie
jeszcze dużo energii. To najważniejsze. Przed nim jeszcze długa
droga. Najważniejsze zawody jego

życia trwają. On wie, że jesteście
z nim w modlitwie i trzymacie kciuki. „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” - napisała na Facebooku
żona Tomasza.
- Wierzymy, że z tego wyjdzie.
Wracaj do zdrowia! - pisze Krzysztof Szkaradek z klubu K.S Start Nowy
Sącz, a Maciej Rogóż dodaje: - Ty szefie walcz, bo przed nami jeszcze wiele wspólnych działań!
Tomasz Brzeski pochodzi z Rytra.
Był mistrzem świata w nordic walking i mistrzem Polski w narciarstwie
wysokogórskim. W biegach górskich
zadebiutował w wieku 34 lat.
(AM)

Więcej codziennych informacji znajdziesz na:

www.dts24.pl
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Informacje
Kres marzeń o dyspozytorni Związkowiec Józef W. skazany za kostkę
We wrześniu ubiegłego roku wojewoda małopolski miał dać „zielone
światło” powrotowi dyspozytorni
pogotowia do Nowego Sącza. Okazało się jednak, że odtworzenie zlikwidowanej za rządów koalicji PO-PSL placówki nie jest możliwe.
Poinformował o tym na konferencji prasowej senator PiS Stanisław
Kogut.
- Trzeba mówić szczerą i brutalną prawdę , żeby wiedzieć na
czym stoimy. Stanowisko ministerstwa w tej sprawie jest nieugięte i jeżeli ktoś twierdzi, że
dyspozytornia pogotowia będzie,
to znaczy, że oszukuje – twierdzi senator Stanisław Kogut podkreślając, że osobiście rozmawiał
w tej sprawie z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.
– Jak powiedział minister - na trzy
miliony mieszkańców wystarczy
jedna dyspozytornia pogotowia,

dlatego nie przewiduje powrotu
placówki do Nowego Sącza.
- Powoli oswajam się z myślą, że dyspozytorni jednak
w Nowym Sączu nie będzie –
przyznaje Józef Zygmunt, dyrektor sądeckiego Pogotowia
Ratunkowego. – Razem ze starostą Markiem Pławiakiem bardzo staraliśmy się o ten powrót, przeprowadziliśmy liczne
rozmowy z decydentami, także w ministerstwie zdrowia, ale
ostatecznie wygrała chyba koncepcja centralistyczna.
Dyrektor Zygmunt zapewnia, że nawet jeśli dyspozytorni w Nowym Sączu nie będzie,
nie wpłynie to na poziom usług
ratowniczych.
– Już od kilku lat pracujemy
w tym systemie, wciąż go udoskonalamy, dlatego też nie przewiduję większych problemów.
(TB)

Na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł
oraz obciążenie kosztami sądowymi na
rzecz Skarbu Państwa Sąd Okręgowy w
Nowym Sączu skazał Józefa W., byłego
przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
w spółce PKP Cargo zakład południowy
w Nowym Sączu.
Wieść o gigantycznych zarobkach sądeckiego związkowca rozeszła się w lipcu 2013 r. Jako pomocnik maszynisty miał on zarabiać
dziesięć razy więcej niż inne osoby
na tym samym stanowisku - nawet
ok. 38 tys. zł miesięcznie. Wyszło
wtedy na jaw, że związkowiec miał
fałszować karty pracy. Zarząd PKP
zarzucił mu także poświadczanie
nieprawdy oraz kradzież materiałów budowlanych, między innymi
kostki brukowej. Nieprawidłowości
stwierdzono podczas audytu, który
zleciła spółka PKP Cargo. W sierpniu 2013 r. związkowca dyscyplinarnie zwolniono z pracy. Pomimo

REKLAMA

Gmina Chełmiec
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Chełmiec – etap II
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji Chełmiec, co przyczyni się do
poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia
mieszkańców Gminy Chełmiec

W zeszły czwartek 30 marca Józef W. otrzymał karę grzywny za wyłudzenie kostki brukowej z terenu
zakładu.
- Wyrok zapadł 30 marca. Dotyczył wyłudzenia od PKP Cargo kostki brukowej o wartości 8019 zł. Sąd
uznał Józefa W. za winnego i nałożył karę grzywny w wysokości 3 tys.
zł a także obciążył go kosztami sądowymi na rzecz Skarbu Państwa
w wysokości 2,5 tys. zł - mówi sędzia Bogdan Kijak, rzecznik prasowy
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
do spraw karnych.
- Nie śledziłem tego na bieżąco. Wiem, że toczyły się łącznie
trzy postępowania. Z panem Józefem kontaktuję się tylko w sprawach
związkowych, sporadycznie, tyle ile
trzeba. „Solidarność” jako tako go
nie reprezentuje - komentuje szefem
miejscowej delegatury NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz.
W sprawie związkowca toczą się
jeszcze dwa odrębne postępowania,
w których wyrok jak do tej pory nie
zapadł. Wyrok odnośnie wyłudzenia
kostki brukowej jest nieprawomocny.
AGNIESZKA MAŁECKA

to, w marcu 2014 r. ponownie został
wybrany szefem zakładowej „S”.
Zwolniony walczył o powrót na
stanowisko. Odwoływał się dwukrotnie do Sądu Pracy. Podczas rozprawy 19 lutego 2014 r. udowadniał,
że jego zwolnienie było bezzasadne.
- Uważam, że materiały dowodowe zostały spreparowane. Zlecone były firmie detektywistycznej - mówił wówczas. - Zarząd
PKP Cargo chciał zwolnić dwa tysiące pracowników, w tym ponad
pięćset w zakładzie południowym.
Jako głównego negocjatora chciano mnie zastraszyć tuż przed przygotowywaniem strajku ostrzegawczego w zakładzie - tłumaczył.
Do pracy nie powrócił. W grudniu 2015 r. w Sądzie Okręgowym
w Nowym Sączu zapadł prawomocny wyrok zakazujący mu powrotu
do zakładu.
- Według sądu wyłudzenie wynagrodzenia i poświadczenie nieprawdy oraz zasłanianie się przy
tym ochroną związkową to rażące
przewinienie - komentował wtedy
rzecznik prasowy PKP Cargo, Mirosław Kuk.

Krynica wypięknieje
oraz kluczowym znaczeniu dla
promocji Małopolski na arenie
krajowej i międzynarodowej mówi Dariusz Reśko, burmistrz
Krynicy-Zdroju.
- Wybrane do dofinansowania
projekty obejmują rewitalizację
centralnej historycznej przestrzeni Krynicy-Zdroju, w tym między
innymi remont Deptaku, muszli
koncertowej, alejek spacerowych,
ulic Bulwary Dietla i Nowotarskiego, rewitalizację zieleni, remont i modernizację fontann oraz
koryta potoku Kryniczanka wraz
z kładkami dla pieszych - wylicza
burmistrz. Łączny koszt projektów opiewa na ponad 29,6 mln zł.
(AM)

Samorząd Krynicy-Zdroju wywalczył
pieniądze na renowację Bulwarów
Dietla, Parku im. Mieczysława Dukieta, Deptaku oraz na przywrócenie zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka.
Gminie udało się wygrać konkurs zorganizowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Władze Małopolski dofinansują
10 zgłoszonych wniosków. Połowa
z nich pochodzi z Krynicy-Zdroju.
- To świetna wiadomość dla
naszego miasta. Pozyskane pieniądze umożliwią dalszy wzrost
atrakcyjności Krynicy-Zdroju
jako miejsca o dużych walorach
turystyczno-uzdrowiskowych

SUKCESY
Sądecki artysta Ryszard Miłek zdobył drugą nagrodę na Światowym
Biennale Sztuki w Londynie.

FOT. FB/RYSZARD MIŁEK

Dofinansowanie projektu z UE: 14 432 480,90

- Wielkie zwycięstwo! Druga
nagroda! W 2013 roku też była
druga nagroda, a w 2015 specjalne wyróżnienie Jury za „Mistrzostwo”. Światowa stolica
sztuki ukochała moją sztukę cieszy się artysta.
Ryszard Miłek słynie z pasteli, ale świetnie czuje się także
w malarstwie olejnym i w rysunku. Był wykładowcą w nowosądeckiej WSB, PWSZ oraz nauczycielem w szkołach średnich.
Wspólnie z Jerzym Pazdanem gospodarzył w Galerii „Cechowa”
w Nowym Sączu.

(AM)
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Biznes i gospodarka

Nierówna konkurencja w Europie
Rozmowa z BOŻENĄ
DAMASIEWICZ - dyrektorem
Biura Zarządu firmy Fakro
- Kilka dni temu w Brukseli uczestniczyła Pani w konferencji prasowej, podczas której firma Fakro z eurodeputowanym Ryszardem Legutko zadała publicznie
pytanie: Czy Komisja Europejska jest nam jeszcze potrzebna, jeśli nie działa w naszym interesie?
- To była bardzo ważna konferencja. Ważna nie tylko dla Fakro, ale również dla Polski
i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tłem konferencji jest skarga, jaką firma
Fakro złożyła pięć lat temu, w 2012 r., do Komisji Europejskiej, na nadużywanie pozycji
dominującej przez naszego głównego konkurenta. Chodzi o to, że na przestrzeni wieków,
kiedy gospodarka się rozwijała, społeczeństwa
wypracowały wspólnie pewne zasady. Społeczeństwa na podstawie doświadczeń doszły
do pewnych uzgodnień, które mówią, że najważniejsze dla rozwoju danego kraju i konsumentów jest wolna konkurencja. To wolna
konkurencja sprawia, że przedsiębiorcy ulepszają swoje produkty. A jeśli mamy jeden dominujący podmiot na rynku, to nie jest on zainteresowany innowacjami, bo klient i tak jest
skazany właśnie na ten produkt.
- I w ramach reguł, na które umówiły się społeczeństwa, pewna firma z Nowego Sącza konkuruje z pewną firmą z Danii.
- Tak, ale to nie jest tylko kwestia firmy
z Nowego Sącza, czy też firmy z Danii. Mamy
taką sytuację, gdzie kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, dołączyły do
wspólnego rynku z pewnym opóźnieniem.
Kiedy dwadzieścia lat temu rozpoczęliśmy
działania w ramach gospodarki wolnorynkowej, to polskie przedsiębiorstwa były małe,
dopiero się rozwijały i przyszło nam od razu
konkurować z dużymi podmiotami.
- Ale gramy według tych samych zasad, co
przedsiębiorstwa z krajów o lepiej rozwiniętych
gospodarkach?

- Oczywiście, musimy konkurować na
rynku. Mamy dziś jednak taką sytuację,
że wiele polskich firm konkuruje z firmami dużo od siebie większymi, a czasami nawet takimi, które mają pozycję dominującą.
Chodzi głównie o firmy z Europy Zachodniej
i Ameryki Północnej - są to firmy duże, które
mają bardzo duży udział w rynku. Ale prawo Unii Europejskiej, czy też prawo amerykańskie, nie pozwala na pewne działania
podmiotom, które mają pozycję dominującą, bardzo dużą siłę rynkową i mogą łatwo
zniszczyć konkurencję. Im nie wolno stosować pewnych praktyk, które mogą być
dozwolone w przypadku, gdy konkurują ze
sobą równorzędne firmy.
- Państwo wyłapaliście niedozwolone praktyki?
- Tak i właśnie o tych praktykach już
w 2007 r. poinformowaliśmy polski Urząd
Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Urząd
się temu przyjrzał, ale stwierdził, że ponieważ
te praktyki dotyczą nie tylko Polski, ale całej
Unii Europejskiej, to jedynym organem, który może się zająć problemem, bo ma do tego
kompetencje, jest Komisja Europejska.
- Na czym te praktyki polegają?
- Zarzucamy tam konkurentowi ponad
dwadzieścia zakazanych praktyk. Po pierwsze sprzedaż produktów poniżej kosztów.
- Takiego samego produktu?
- Tak. Drugi temat, to nierówne traktowanie klientów. Mamy taką sytuację, gdzie jakiś
dystrybutor na rynkach Europy Zachodniej
chce się zaangażować w sprzedaż produktów Fakro. W tym momencie od razu nasz
konkurent przychodzi i mówi do niego: Jak
będziesz to robił, to my wtedy albo w ogóle nie będziemy z tobą współpracować, albo
damy ci gorsze rabaty. Musimy pamiętać, że
firma Velux w Europie Zachodniej jest „produktem obowiązkowym”. Czyli dystrybutor
nie będzie mieć znaczącej pozycji na rynku,
nie może dobrze działać, jeśli tego produktu
nie ma w ofercie, bo klienci o niego pytają.

Komisja przez pięć lat w ogóle nie zajęła się sprawą,
w ogóle nie pochyliła się nad naszymi argumentami
i dowodami. W sumie złożyliśmy czterysta różnych
dowodów na to, że nasz konkurent nadużywa swojej
dominującej pozycji
PAT R O N AT M E D I A L N Y

Unia jest nam potrzebna, powinniśmy być w Unii, bo
jest dla nas dużym dobrodziejstwem. Tylko, być może,
powinniśmy się więcej zaangażować w to, żeby zmieniać
pewne rzeczy, które nie są dla nas dobre
- Państwo złożyli skargę do Komisji Europejskiej
i na długie lata zapadła cisza?
- Faktycznie zapadła cisza w sprawie. Dodajmy, że kierujemy do Komisji Europejskiej
cztery główne zarzuty. Pierwszy taki, że Komisja przez pięć lat w ogóle nie zajęła się sprawą, w ogóle nie pochyliła się nad naszymi
argumentami i dowodami. W sumie złożyliśmy czterysta różnych dowodów na to, że
nasz konkurent nadużywa swojej dominującej pozycji.
- A w podobnych przypadkach KE reaguje szybciej?
- Przed złożeniem skargi przeglądnęliśmy wszystkie wcześniejsze orzeczenia Komisji Europejskiej i takie same bądź podobne praktyki były stosowane przez inne firmy
wcześniej. I były przez Komisję Europejską
surowo karane. Komisja zabraniała ich stosowania i nakładała wielomilionowe kary.
Natomiast w naszej sprawie minęło pięć lat
i dalej czekamy na decyzję Komisji, czy ona
w ogóle otworzy sprawę, czy ją zamknie bez
zbadania. Przy tej okazji posługujemy się raportem pt. „Nieuczciwa konkurencja - czy
unijne prawo konkurencji sprzyja niektórym państwom”. Jest to raport przygotowany przez uznane centrum analiz rynkowych
i prawnych - Polityka Insight i z tego raportu wyraźnie widać, że Fakro nie jest wyjątkiem w dyskryminowaniu przez KE. W raporcie wskazanych jest wiele firm z Europy
Środkowo-Wschodniej, czyli państw, które
później dołączyły do Unii Europejskiej. Autorzy raportu wskazują, że od 2004 r., czyli od momentu poszerzenia Unii, Komisja
ani raz nie wydała decyzji, która byłaby korzystna właśnie dla przedsiębiorstw z nowych członków Unii.
- W Brukseli mieliście Państwo wsparcie polskiego eurodeputowanego Ryszarda Legutki, który powiedział m.in.: „Nie może być tak, że Komisja Europejska nie ocenia wpływających skarg pod kątem
merytorycznym, a jedynie ze względu na kraj pochodzenia autorów. Europa Zachodnia - rozpatrzyć,
Europa Wschodnia - odrzucić”.
- Bo taki nasuwa się wiosek po lekturze
raportu, którego autorzy wyraźnie wskazują, że KE odrzuca skargi, które pochodzą

z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To
nie jest dobre.
- Organizując konferencję osiągnęliście efekt,
który zamierzaliście? Czy Wasz głos został
usłyszany?
- Na pewno został usłyszany. Dziękujemy dziennikarzom, którzy potem zwrócili się też do rzecznika prasowego Komisji
Europejskiej z pytaniami w naszej sprawie.
M.in. dlaczego nie jest ona tak długo rozstrzygana? O efekcie będziemy mogli mówić dopiero wówczas, kiedy KE zdecyduje
się otworzyć sprawę. Te procedury unijne są bardzo skomplikowane, my czekamy już pięć lat.
- Z praktyki wiecie, ile to może potrwać?
- Różnie bywa, może się nawet okazać,
że Komisja nie jest zobligowana żadnymi
terminami, że nawet za 10 lat będzie prowadziła postępowanie. Dopiero kiedy Komisja postępowanie zamknie, będziemy
mogli ewentualnie odwoływać się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Więc nie są to krótkie procedury. Jak widać dochodzenie swoich racji przez mniejsze podmioty na rynku jest bardzo trudne
proceduralnie i bardzo kosztowne. To nie
są dobre praktyki. Myślę, że jeżeli chcemy
budować silną Unię, która może konkurować z gospodarkami Ameryki Północnej,
z gospodarkami azjatyckimi, z gospodarkami Ameryki Południowej, to musimy zmienić te zasady. Myślę, że wszyscy
co do jednego jesteśmy zgodni - Unia jest
nam potrzebna, powinniśmy być w Unii,
bo jest dla nas dużym dobrodziejstwem.
Tylko, być może, powinniśmy się więcej
zaangażować w to, żeby zmieniać pewne
rzeczy, które nie są dla nas dobre.
- Nie obawiacie się Państwo, że pokazanie jak została potraktowana polska firma przez Komisję Europejską, będzie argumentem dla eurosceptyków:
zobaczcie jak stara UE nas źle traktuje.
- Unia faktycznie przeżywa kryzys. W raporcie jest takie zdanie, że być może nawet te
działania Komisji Europejskiej przyczyniły się
do Brexitu, ale trudno mi to oceniać. Myślę

7

FOT. PIOTR SZALAŃSKI

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

jednak, że nie powinniśmy tak tego odbierać.
Większość Polaków ceni sobie nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej. To jest naprawdę dobre dla Polski. Powinniśmy być aktywnym członkiem Unii, żeby nie stało się tak, że
jesteśmy w grupie państw, która nie ma prawa głosu i jej zdanie nie jest brane pod uwagę.
Myślę, że naszym obowiązkiem jest składać te
zastrzeżenia, jeżeli mamy uwagi do funkcjonowania pewnych unijnych struktur.
- Jakie rysują się dalsze scenariusze? Pozostaje czekać?
- Podejmujemy wszelkie możliwe kroki prawne, żeby troszeczkę nacisnąć - mówiąc kolokwialnie na Komisję Europejską.
Zgłosiliśmy swoje zastrzeżenia do Rzecznika Praw Obywatelskich w Unii, złożyliśmy też petycję do Parlamentu Europejskiego na opieszałość Komisji.
- Telefon do Donalda Tuska?
- Powiem tak: szukamy pomocy wszędzie gdzie możemy, po prawej stronie

sceny politycznej i po lewej. Wszędzie tam,
gdzie widzimy jakąś możliwość, że będziemy mogli oczekiwać tego wsparcia. Tak się
to robi w Unii. Proszę sobie wyobrazić, że
w zespole, który naszą skargę rozpatruje, początkowo był urzędnik z Danii, a nie
było żadnego ekonomisty z Polski, pomimo
iż w Unii są przyjęte praktyki, że zawsze
się angażuje urzędników z krajów zainteresowanych stron. My wielokrotnie bezskutecznie prosiliśmy o urzędnika z Polski. W tym czasie, kiedy nasza skarga jest
rozpatrywana, komisarzem ds. konkurencji, czyli szefem tego departamentu, który zajmuje się naszą sprawą, została Dunka
pani Margrethe Vestager, co nie wydaje się
przypadkiem. Pozwoliliśmy sobie prześledzić oficjalną agendę spotkań pani Vestager
i okazało się, że dwie trzecie jej spotkań, to
są spotkania z duńskim biznesem i przemysłem. Ponadto dotarliśmy do wywiadu, którego udzieliła w 2013 r. na łamach
„Bloomberga”. Powiedziała tam m.in.:

„Z naszego doświadczenia wynika, że nie
da się chronić duńskich interesów nie będąc blisko rdzenia Europy. Nie będąc tam,
nie ma się wpływu na skutki jej działań”.
Dlatego myślę, że to jest też naturalne
w Europie Zachodniej, iż te państwa się
wspierają nawzajem i my też tego wsparcia szukamy wszędzie tam, gdzie wierzymy, że możemy je uzyskać.
- To jest wzorzec dla polskich polityków i lobbystów? Tak się powinni zachowywać w Europie, tak powinni reprezentować polskie interesy?
- Myślę, że może aż tak skrajnie to nie.
Jednak nie chcielibyśmy Europy, gdzie
każdy kraj ciągnie w swoją stronę.
- Duńska komisarz dała przykład.
- Dała przykład, może nie do końca pozytywny, ale na pewno powinniśmy się
więcej interesować własnymi sprawami.
Społeczeństwo polskie, w tym biznes, powinno wymagać więcej od europosłów,

od rządzących, od polityków, którzy piastują wysokie stanowiska unijne, żeby
w większym stopniu angażowali się
w sprawy polskie. Dzisiaj mamy pewną
skrajność. Nasi politycy uznają, że teraz
wszyscy jesteśmy Europejczykami i nie
możemy faworyzować Polski, co jest jedną
skrajnością. Być może postępowanie pani
komisarz jest drugą skrajnością. Myślę, że
naturalnym jest wypośrodkowanie miedzy
jedną a drugą postawą.
- Ciąg dalszy dziesięcioletniego sporu Fakro –
Velux nastąpi niebawem?
- Mamy nadzieję, a ja głęboko w to wierzę, że jednak nasze argumenty zostaną
wysłuchane, że Komisja otworzy postępowanie, a wtedy różne scenariusze jeszcze przed nami.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY WYWIADU
DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
W NOWYM SĄCZU.
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Opinie

Siedząc pod palmą wielkanocną
Jerzy Wideł
Z kapelusza

K

iedy patrzy się na tę postać w telewizorze, wydaje się, że to twarz pospolita. Niewiele mająca wspólnego
z profesorską elegancją, galanterią.
Z drugiej strony ten sam człowiek
klęcząc podczas modlitwy obok
ojca Rydzyka przybiera sylwetkę frasobliwego rodem z kapliczki
przydrożnej. Ale to pozory, bo to
mocny człowiek w obecnym rządzie. Pierwszy leśniczy i pierwszy
„sztucer” Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Minister środowiska Jan
Szyszko. Bohater ostatnich miesięcy za sprawą lex Szyszko - prawa Szyszki, które pozwoliło i nadal
pozwala na rzeź drzew.
Temat jest wałkowany na wszelkie sposoby, wręcz stałby się nudny, gdyby nie wywołał prawdziwego poruszenia społecznego.
I to nie tylko cyklistów, wegetarian, genderystów, lewaków, komunistów, złodziei a nawet Żydów.

Otóż Szyszko wprowadzając w życie ustawę o wycince drzew uruchomił wśród wielu naszych rodaków atawistyczny wręcz wstręt
do przyrody. Pewnie nie mieli autorzy tego projektu świadomości,
że nagle drzemiące w społeczeństwie prawo do świętej własności
prywatnej obierze taki obrót. Można rżnąć wszystko, co nadaje się
pod piłę, czy trzeba, czy nie trzeba.
Heroldem takiej postawy na pięknej ziemi sądeckiej stał się, a jakże,
wójt Chełmca Bernard Stawiarski.
Wyznawca teorii, że wszystko mu
wolno, na co prawo pozwala. Bez
oglądania się na etykę, o estetyce
nie mówiąc. Dlatego wydał decyzję
o wycince na cmentarzu marcinkowickim ponad 100 drzew. Zresztą od stycznia w Chełmcu można
wycinać drzewa o obwodzie pnia
do 1000 cm, nie starszych niż 200
lat, czyli praktycznie wszystkie. To
odbiło się szerokim echem w środowisku naukowców - przyrodników zrzeszonych w ruchu Nauka
dla Przyrody, którzy napisali do
wójta list, podsuwając do przeczytania broszurę „Znaczenie drzew i
krzewów na terenach nieleśnych”.
Pojeździłem sobie ostatnio
po ziemi sądeckiej i limanowskiej. Ślady po rzezi drzew nieco

usunięto. Nie rażą oczu. Mimo to
tu i ówdzie pokotem leżą dorodne
dęby, lipy, akacje (bardzo przydatne na oryginalne deski do boazerii). W samym mieście Nowym
Sączu na prywatnych posesjach
też widać ślady masakry. A przecież, kiedy obowiązywała stara
ustawa, z wycięciem drzew na
swojej posesji nie było większych

list od znanej i uznanej sądeckiej
malarki na szkle Ewy Skrzypiec.
List, jak przystało na artystkę, niemal poetycki. Oto jego fragment:
„Wiem, że tematów u Pana dostatek, szczególnie w obecnych
czasach. Ja, choć nie fachowiec,
mogłabym spisywać wołowe skóry, tylko kto by to czytał i wcielał
w życie? Ale do rzeczy.

Nie chcę żyć na ogołoconym,
martwym terenie, niestety
nastała w Polsce era niszczenia
wszystkiego, co popadnie,
więc i drzewom się nie upiekło
problemów, oprócz pewnej mitręgi urzędniczej, co trochę pożerało czasu. Teraz rżniemy bez tej
zbędnej mitręgi i fala dalszej wycinki narasta nawet u ludzi, którzy mieszkają w blokach.
Na temat tego obłędu przyrodniczego otrzymałem wiele telefonów
od naszych Szanownych Czytelników zaniepokojonych sytuacją.
Szczególnie jednak wzruszył mnie

Mieszkam w bloku. Przed blokiem drzewa już nieliczne, zasmrodzone spalinami, ale żywe.
Radość dla oka, przystań dla
ptaków itd. Niestety jednej z lokatorek chyba szyszka boleśnie
na głowę spadła, a że IQ na niczym przysłowiowe darwinowskie
stworzenie, podjęła dość skuteczną krucjatę przeciw drzewom. Wyciąć! Do cna! I tu stek bzdurnych

argumentów. Lokatorzy piszą pisma zbiorcze pełne sprzeciwu, ale
Bóg raczy wiedzieć, czy się nam
uda, bo STBS (Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
– przyp. red.) bierny a Sita chętna
do wycinki, bo przecież na tym zarabiają. I tak trwa wojenka w skali
mikro, a czas ucieka. Pracuję przy
biurku na wprost okna. Przez lata
widziałam ptasie cuda. A to sowę,
którą wściekle atakowały gawrony,
a to sokoła wędrownego odpoczywającego na gościnnej gałęzi. Podziwiałam nieliczne synogarlice,
zawsze latające parami i wróble,
sikorki, nawet dzięciołek się trafił.
Na sercu robi się jakoś cieplej i chyba lepsza się staję. Nie wspominam
już o wiadomych korzyściach, które ludziom dają drzewa. Nie chcę
żyć na ogołoconym, martwym terenie, niestety nastała w Polsce era
niszczenia wszystkiego, co popadnie, więc i drzewom się nie upiekło.
Do urzędników mam apel: Sadzić
panowie, a nie rżnąć! Mam głęboko zakodowane ratowanie wszystkich i wszystkiego, co chce żyć.”
Wątpię, czy te słowa trafią do
osób pokroju ministra Szyszki.
Ale może najdzie je jakaś refleksja, kiedy będą święcić palemki
wielkanocne.

REKLAMA

Stacja paliw MOYA zawitała do Nowego Sącza

W połowie marca Nowy Sącz wzbogacił się
o pierwszą stację paliw pod szyldem polskiej
sieci MOYA. Właścicielami nowej inwestycji jest małżeństwo Moniki i Jacka Pietryga.
Nowa stacja benzynowa to ich kolejny biznes, który będą prowadzili w Nowym Sączu.
Jak sami przyznają, o posiadaniu stacji paliw marzyli od dawna.
Nowo wybudowany obiekt znajduje się
przy ul. Lwowskiej 236 przy wyjeździe z
miasta w stronę Gorlic, Jasła i Przemyśla.
Funkcjonuje pod marką MOYA - polskiej
sieci stacji paliw, działającej od 2009 roku.
„O otwarciu własnej stacji paliw myśleliśmy z żoną już od dawna. Zdecydowaliśmy
się na wybór marki MOYA, bo to najszybciej rozwijająca się sieć stacji w Polsce i rzetelny partner biznesowy, który współpracę

z Partnerami opiera na prawdziwych relacjach. Ponadto zapewnia najwyższej jakości paliwa i jednolite standardy wyposażenia obiektu. Wierzę, że nasza stacja
w szybkim czasie zyska uznanie wśród Sądeczan” - przyznaje Jacek Pietryga.
Nowy obiekt został zaprojektowany
z uwzględnieniem wysokich standardów
sieci. Na stacji działa punkt Caffe MOYA koncept gastronomiczny sieci, w ramach
którego serwowane są kawy, gorące przekąski (hot-dogi, zapiekanki, panini) oraz
ciastka. Na terenie sklepu znajduje się również wydzielona strefa ze stolikami do komfortowej konsumpcji gorących przekąsek
i kawy. Podróżni mogą dodatkowo skorzystać z dostępnej sieci Wi-Fi.
Na terenie obiektu kierowcy mają natomiast do dyspozycji kompresor. W ciągu

najbliższych miesięcy planowane jest uruchomienie bezdotykowej myjni dla aut
osobowych.
Na stacji prowadzona będzie sprzedaż wszystkich rodzajów paliwa - Pb 95,
Pb 98, ON, LPG oraz uszlachetnionego
diesla pod marką ON MOYA Power, którego regularne tankowanie zmniejsza
zużycie paliwa, zapewnia wzrost mocy
silnika oraz utrzymuje układ paliwowy
w czystości. Paliwa dostępne na wszystkich stacjach MOYA, w tym również na
nowej nowosądeckiej, spełniają najwyższe normy jakości gwarantowane niezależnym programem badania jakości i sygnaturą znaku TankQ.
Wszyscy klienci stacji mogą liczyć na
stałe rabaty dzięki dołączeniu do programu MOYA VIP, którego karta uprawnia

do zniżek za każdorazowe tankowanie.
Z kartą klienci płacą zawsze 5 groszy taniej na litrze benzyny lub ON oraz 2 grosze taniej na litrze LPG. Karty MOYA VIP
dostępne są również w wygodnej wersji mini - w rozmiarze 1/3 karty płatniczej
w formie breloka.
Firmy z Nowego Sącza i okolic mogą
z kolei przystąpić do programu flotowego MOYA Firma, który ułatwia zarządzanie wydatkami na paliwo i ich rozliczanie.
Wydawana do niego karta umożliwia zakupy z pełnego asortymentu paliwowego, a także AdBlue i płyny do spryskiwaczy. Do programu przystąpić może każdy
przedsiębiorca.
Obiekt w Nowym Sączu jest szóstą stacją w barwach MOYA w województwie
małopolskim.
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Losy

Jak Irena i Jacek znaleźli dom blisko nieba
Irenie i Jackowi Świcarzom prima
aprilis kojarzy się z nowym domem.
1 kwietnia w 1986 wprowadzili się do
harcerskiego schroniska Bene pod
Turbaczem. 1 kwietnia 1993 powitali Halę Łabowską. Tego samego dnia
w 2001 roku zostali gospodarzami Stacji Narciarskiej Wierchomla.
1 kwietnia 2003 roku był ich pierwszym dniem na Cyrli: 844 metry nad
poziomem morza, 467 metrów nad
poziomem Rytra, dwie i pół godziny
piechotą z Hali Łabowskiej. W prima
aprilis 2017 roku nadal tam byli. Zawsze już chyba będą.
- Przywiał nas tutaj halny
wiatr, kobiece marzenia i męska determinacja - mówi Jacek. - Szukaliśmy swojej polany
i w końcu znaleźliśmy. Sprzedaliśmy nasze miejskie mieszkania ryzykując bezdomność i kupiliśmy opuszczone od pięciu lat
gospodarstwo rolne.
Zanim jednak znaleźli polanę,
znaleźli siebie. Jacek był mieszczuchem z Dolnego Śląska zmęczonym miejskim gwarem. Ciągnęło go do lasu, więc wybrał
stosowne studia - leśnictwo. Irena to Biała Góralka z pogranicza
Beskidu i Gorców. Jako dziewczę
z warkoczami była głodna wiedzy
i pracy, której ideą jest niesienie
kaganka oświaty pod strzechy.
Zdobyła wszystko, po co poszła
na studia - została nauczycielką geografii, a później dyrektorką szkoły.

Między nimi zagrało
Gdy Jacek, będąc jeszcze na
studiach, dowiedział się, że poszukiwany jest gospodarz chatki Poznańskiej Akademii Rolniczej, nie zastanawiał się długo
nad decyzją o urlopie dziekańskim. Uciekł z miasta w Gorce.
Irena trafiła do tej samej chatki wraz ze swoimi uczniami. Był
wieczór. Pełnia. Chatar Jacek nie
mógł spać. Usiadł na progu chatki i grał na flecie. Nikt nie mógł
spać, gdy tak grał. Podopieczni Ireny namówili ją, żeby poszła
do muzykanta, bo inaczej grać

nie przestanie… Tak zrobiła. No
i między nimi też zagrało.
Irena śmieje się, że zagrało dlatego, że w chatce nie było prądu,
a blask świec i ogniska, przy którym siedzieli do rana, jest łaskawy dla urody.

Bene czyli dobrze
Ciut później w Tatrach na Rusinowej Polanie zdecydowali, że
będą wędrować przez życie razem. Akurat pojawiła się oferta
poprowadzenia górskiej stanicy
harcerskiej Bene, a Jacek chciał
uciec przed wojskiem. Bene było
idealne na ucieczkę i na początek wspólnej drogi. Na rozmowę
w sprawie pracy pojechali prosto z Tatr.
- Wyglądaliśmy jak para kloszardów – uśmiecha się Jacek do
tego wspomnienia.
Irena chyba uratowała kiepską
sytuację wizerunkową. Zostawiając rekruterom swój numer telefonu uprzedziła, że choć może nie
wygląda na dyrektorkę, połączenie odbierze sekretarka kierowanej przez nią szkoły.
Bene oznacza: dobrze. Świcarzowie spędzili tam siedem
dobrych lat. Gospodarząc, mając czas dla siebie, spacerując po
szlakach, ucząc się gór, które
mieli tuż za progiem i ucząc się
ludzi. W Bene było wszystko, czego potrzeba do szczęścia.
– Nawet telewizor na agregat, ale nigdy nie wystarczyło nam ropy, żeby obejrzeć film
do końca – śmieje się Jacek. Nie
rozpaczali z tego powodu. Zawsze
byli bardziej ciekawi świata, który jest poza telewizorem i ludzi,
którzy przychodzili pod gościnny
dach Bene zachwycić się wszystkim tym, co wokół i co wewnątrz.

Przydałby się chociaż kot
Młodzież, którą gościli niegdyś
w Bene, wyrosła na dorosłych ludzi. Dziś ci ludzie przyprowadzają
swoje dzieciaki na Cyrlę. Ale, ale…
jeszcze nie pora na Cyrlę.
Gdyby nie bieda, Irena i Jacek pewnie spędziliby w Gorcach

REKLAMA

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!

więcej lat, ale z jednej pensji gospodarza chaty ciężko było się
utrzymać. Irena postanowiła pojechać na jakiś czas do Norwegii,
gdzie w jeden dzień można było
zarobić tyle, ile w Polsce przez
miesiąc.
Jackowi nie było lekko. Siłował się z dwiema myślami: o samotności i o tym, że nie chce
być na utrzymaniu Ireny. Drugie zmartwienie zachował na
później. Pierwszym podzielił się
z Ireną wzdychając, że przydałby się przynajmniej kot… Nic nie
mówiąc, tuż przed wyjazdem zamówiła więc u góralki w Nowym
Targu rude kociątko, które miało
wkrótce przyjść na świat.

Poszli dalej po marzenia
Gdy wróciła, zastała zamówionego kota w Bene. Jak się
okazało - Jacek natknął się na
tę samą góralkę. Gdy okazało się, że rudzielca zarezerwowała dziewczyna z warkoczami,
a mężczyzna wylegitymował się
fotografią tej dziewczyny, kocur
został wydany.
Jacek czekał z jeszcze jedną
niespodzianką.
- Bierzemy schronisko na Hali
Łabowskiej - zakomunikował.
Z płaczem zamykali za sobą drzwi
Bene, ale trzeba było iść dalej po
marzenia…
Na Hali Łabowskiej było swojsko, pięknie i niełatwo. Poprzedni
właściciel zrezygnował. Nie radził
sobie. Było więc wyzwanie. Prąd
tylko z agregatu, a woda od czasu do czasu. Kuchnia bez lodówki! A schronisko bez ludzi. Ludzie
przechodzili obok nie zaglądając.
To było największe wyzwanie.
Irena zabrała się za urządzenie
ogrodu. Turyści chyba wiedzą, że
ludzie, którzy lubią ogrody, zwykle też lubią ludzi, bo pomogło.
Zaczęli zaglądać. Schronisko wypiękniało, wypełniło się gwarem.

Uciekajcie, uciekajcie…
Pewnego dnia zdarzyło się coś,
co zakłóciło bieg zdarzeń. Zaczęło straszyć.

- Nie wiem, czy ta opowieść
nadaje się do gazety - śmieje się
Jacek.
Zapewniony, że „Dobry Tygodnik Sądecki” dobrze wie, że są
rzeczy na niebie i ziemi, o których
nie śniło się filozofom, opowiada
jak o czwartej nad ranem obudził
go niezwykły niepokój i głos dobiegający jakby spod ziemi: Uciekajcie! Irena też słyszała to samo.
Za drugim razem głos powiedział
szeptem: Uciekajcie. Był tuż obok
nich. Gdy zaświecili światło, zobaczyli tylko kota z sierścią najeżoną strachem.
Jacek próbował przekonywać sam siebie i Irenę, że to
było przywidzenie. Ale następnej nocy znów usłyszeli wezwanie do ucieczki. Nad ranem zadzwonili do znajomego Zbyszka,
który działa w Towarzystwie Psychotronicznym. Przyjechał. Swoimi sposobami znalazł prawdopodobną przyczynę. W szufladzie
biurka, pod stertą rachunków leżał nieśmiertelnik znaleziony w
lesie. Gospodarze najzwyczajniej
w świecie zapomnieli o znalezisku,
które wrzucili do szuflady. Blaszka miała wyryte cyrylicą imię, nazwisko i rok: 1915. Zbyszek poradził, żeby zakopać. Tak zrobili.
Głos nie odezwał się więcej.

się wymarzonym domem. Dla Ireny, Jacka, psów, kotów i turystów.
Gospodarze zamieszkali tutaj, gdy
nie było jeszcze ani prysznica, ani
WC, ani podłóg... Po roku Jacek doprowadził wodę, którą trzeba było
ręcznie pompować.

Gościnne miejsce dla
wszystkich
Odmienili stary dom nie do
poznania. Dobudowali więcej niż
drugie tyle. Przed domem jest
ogród pachnący latem ziołami,
a dalej las, w którym rosną grzyby na najlepszą na świecie zupę
borowikową. Między domem,
ogrodem, a lasem plątają się psy
i rude koty - potomkowie Kufla
od góralki z Nowego Targu. Latają oswojone ptaki.
W domu jest duża kuchnia,
w której można zamówić niepodrabialne naleśniki z bajerami, kiełbasę po łabowsku i jagnięcinę, do której przekonał gospodarzy Roman
Kluska. Jest też stołówka, pokoje
z łazienkami i podjazd dla turystów,
którzy zamiast chodzić jeżdżą na
wózku. Bo Cyrla to gościnne miejsce
dla wszystkich. A w starej części są
dwa wyjątkowe pokoiki na poddaszu: Sikornik i Piekarnik. Ulubione
miejsce dzieciaków i tych dorosłych,
w których zostało dużo z dziecka…

Szukali swojej polany

Kochaj a będziesz kochany

Przez osiem lat gospodarzyli na Łabowskiej. Praca dla PTTK
pozwalała tylko na skromne wytrwanie od pierwszego do pierwszego, więc propozycja prezesa
pobliskiej stacji narciarskiej jaką
otrzymali, skusiła ich do zejścia
na dół. Pożegnali się z PTTK, ale
nie wytrzymali długo w Wierchomli. Było tam zbyt tłoczno,
zbyt dużo ludzkich kłótni w kolejce po karnety i zbyt na dole.
W pewnej mądrej księdze napisano: Szukajcie, a znajdziecie. Irena
i Jacek szukali swojej własnej polany. Znaleźli i kupili.
Najpierw Cyrla była dzikim polem namiotowym z cennikiem „co łaska”. Powoli, kosztem mnóstwa wyrzeczeń, stawała

Jacek nauczył się dzięki Cyrli
budować dom. Budować nastrój
obydwoje z Ireną umieli od dawna, od Bene. Już w pierwsze święta na Cyrli pojawili się ludzie poznani w Gorcach. Dziś przychodzą
z każdego zakątka świata. Niektórzy przyjeżdżają. Rowerami. Czasem terenówkami. Jeśli już tu raz
trafią – wracają.
- Ale mieliśmy weekend. Jak
jeszcze Ty coś napiszesz, to się
nie opędzimy - śmieje się Jacek
po primaaprilisowym weekendzie 2017.
Kochają to. Kochają ludzi.
A ludzie odwzajemniają. Takie jest
odwieczne prawo nieba i Ziemi:
Kochaj, a będziesz kochany.
IWONA KAMIEŃSKA
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PAMIĘTAJCIE O OGRODACH W MCK SOKÓŁ
Jeśli marzec, to od trzynastu lat – Wiosenny Festiwal Poetów Piosenki Pamiętajcie o Ogrodach w Małopolskim Centrum Kultury
SOKÓŁ w Nowym Sączu. W przeszłości gościliśmy u nas m.in. Hannę Banaszak, Annę Marię Jopek, Wojciecha Waglewskiego
i VOO VOO, Michała Bajora, Artura Rojka, Katarzynę Zielińska i Kacpra Kuszewskiego, Anię Dąbrowską, Macieja Maleńczuka,
Olgę Bończyk, Mariana Opanię, Andrzeja Poniedzielskiego, Magdę Umer i wielu innych znakomitych wykonawców.

Ten fragment piosenki niezapomnianego Jonasza Kofty (ileż wykonań ma ten
utwór!?) od początku jest przesłaniem dla
naszego festiwalu. Red. Wacław Krupiński
(Dziennik Polski) w swoim eseju, tradycyjnie napisanym na użytek tego wydarzenia, zamieszczonym w folderze, napisał:
„W czasie, gdy drzewa wycina się na potęgę słowa Kofty są ważne. Wspaniale, że
festiwal wciąż trwa”.
Na pierwszy ogień 21 marca poszedł
młody artysta, ale już o długiej estradowej przeszłości, czyli Krzysztof Zalewski,
który przed laty został laureatem „Idola”,
a później poszedł swoją drogą…
W wieczorze zatytułowanym „Złoto” zagrał na gitarze, także na kilku innych instrumentach i – oczywiście – śpiewał.
A towarzyszyli mu: Andrzej Markowski –
bas, instrumenty klawiszowe, Bolek Wilczek – instrumenty perkusyjne i Maciek
Starnawski – chórek, instrumenty klawiszowe, gitara. I było to dosyć ostre granie, ale bardzo czyste i wyraziste.
„To materiał, który skupia w sobie wszystkie jego dotychczasowe doświadczenia,
jako wokalisty, multiinstrumentalisty, kompozytora i tekściarza. Dominują tu utwory bardzo dynamiczne, wręcz drapieżne, ale jest
również puls, groove, czy riff. Obok muzyki

porywającej pojawiają się ballady. Aranżacje
są proste, by podkreślić organiczne brzmienie oraz bardziej bezpośredni przekaz. Warto też zwrócić uwagę na teksty, na tę miłość
w czasach niepokoju. Zalewski wyśpiewuje te lęki i nadzieje, które dziś towarzyszą nam wszystkim. Słowem, pełny wachlarz emocji i muzycznych wrażeń, które
razem układają się w zaskakująco spójny złoty środek”. Dodajmy, że Krzysztof
Zalewski (syn popularnego aktora
Stanisława Brejdyganta) rok temu zagrał tytułową rolę w filmie (i serialu) „Historia Roja”.

****
Bilety na pierwszy koncert RAZ, DWA,
TRZY (25 marca) rozeszły się błyskawicznie. Na szczęście udało się namówić Adama Nowaka i jego przyjaciół do powtórzenia występu późnym wieczorem. W obu
przypadkach sala im. Lucjana Lipińskiego wypełniła się miłośnikami tej grupy. Tak
jest już od ponad ćwierć wieku, od zwycięstwa podczas Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie w roku 1990. Zespół
rozpoczął od dwóch utworów Wojciecha
Młynarskiego, dedykując je Mistrzowi Słowa, który od niedawna tworzy już w „niebiańskich” ogrodach.
Sympatycy RAZ, DWA, TRZY kochają go za kojące rytmy reggae’owe, senne bosanowy, miękko otulające dźwięki
gitar, akordeonu i kontrabasu. Bogactwo instrumentów, technicznie doskonałe
aranżacje, pełna pasja tworzenia i grania

to znaki firmowe zespołu. Teksty Adama
Nowaka są kunsztownie skonstruowanymi opowieściami z głębokim przesłaniem,
w których nie boi się zadawania pytań
o rzeczy trudne i ostateczne. Jego liryka
porusza i pozostaje w słuchaczu. Muzycy są twórcami, ale i równie dobrymi interpretatorami tekstów między innymi
Agnieszki Osieckiej czy właśnie Wojciecha Młynarskiego, które uznawane są za
jedne z najpiękniejszych i najtrafniejszych
spośród dostępnych.
- Mógłbym śpiewać o miłości, ale
po co, skoro większość robi to z lepszym, czy gorszym skutkiem – podkreśla Adam Nowak. - Piszę i śpiewam
o swoich wątpliwościach na temat różnych pewności, których nabrałem do tej
pory. Nie trzeba niczego udowadniać.
Wystarczy szukać i robić to, co ma się
do zrobienia.
Liderowi (gitara, śpiew) przygrywali – i to jak wspaniale! - Grzegorz Szwałek – pianino elektroniczne, akordeon,
Jacek Olejarz – perkusja, Jarek Treliński
– gitara elektryczna i akustyczna, Mirek
Kowalik – gitara basowa, kontrabas oraz
(gościnnie) znakomity młody trębacz
Tadek Kulas.

****
Ostatni akcent „Ogrodów 2017” to popis Edyty Geppert (28 marca). Recital został przygotowany przez Piotra Loretza
(reżyseria, scenariusz i duet na estradzie),

czyli męża wokalistki, która mówiła, że jest
on jej „osobistym personelem”.
Solistce asystowali: Piotr Matuszczyk
– fortepian oraz zespół VASIE w składzie: Marcin Maroszek – akordeon, Bartosz Pydynkowski – gitara i Maciej Regulski – gitara.
Ten wieczór to była znakomita okazja do spotkania z niezwykłym kunsztem
interpretatorskim i z tak rzadką już dziś
umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne
zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. Wśród autorów
tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską,
Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka
Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza
Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja
Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka,
a wśród kompozytorów m.in.: Henryka
Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna
Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego.
„Przyglądając się Jej aktorskiej maestrii,
nie można pozbyć się natrętnych pytań
- napisał Andrzej Lipiński. - Jak to możliwe, że w morzu żenującej przeciętności
pojawia się dojrzały talent, którego wartość jest bezdyskusyjna, niezależna od
klezmerskich układów? Ten lub ci, którzy
ukształtowali tę śpiewającą aktorkę, poza
intuicją, musieli mieć nieprzeciętne zdolności pedagogiczne”.
(PG)

FOT. PG

Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście –
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Ludzie

Rodzinnie uzależniony od aktorstwa
- Gram od czterech lat. Państwową Wyższą Szkołę Teatralną
im. Ludwika Solskiego w Krakowie ukończyłem w 2013 r. Tam
poznałem, czym w gruncie rzeczy jest aktorstwo.

- Jest Pan bratankiem znanego aktora, Jerzego Treli. To pokrewieństwo
wpłynęło na Pana artystyczną drogę?
- Myślę, że na pewno, tego
nie dało się uniknąć. Taka zależność to dla młodego aktora zarówno duży plus, jak i olbrzymia
odpowiedzialność. Konkurencja
w moim zawodzie jest ogromna,
a znane nazwisko budzi respekt.
Wymagania, gusta, czy upodobania widzów oraz twórców teatralnych, filmowych, radiowych
ulegają ciągłym zmianom. Zawód
aktora jest misją bardzo trudną.
Przynosi ona jednak prawdziwą
satysfakcję tym, którzy wiedzą,
jak wiele pracy i wyrzeczeń należy mu poświęcić. W realizacji marzeń z dzieciństwa nazwisko mi
pomogło. Niepokoju dodaje jednak myśl, czy, i jak długo, dobra
passa będzie sprzyjać. Na pewno
wysokość zawieszonej poprzeczki
zmienia się, ale pozostaje na wysokim pułapie.

- Co najbardziej zwraca Pana uwagę, może inspiruje, w grze Pana wuja?
- Jest to pokora, precyzja, odwaga i poczucie humoru. Przytoczę tutaj mądre słowa: „Najlepszy
nauczyciel to nie ten, który potrafi
cię czegoś nauczyć, tylko ten, który potrafi cię zainspirować”. Wciąż
zastanawia mnie, jak to możliwe, aby być jednocześnie szczęśliwym i tak skromnym jak on. Cenię jego samodyscyplinę i spokój
wewnętrzny. Podziwiam też jego
sposób podejmowania decyzji, czyli ten efekt końcowy rzemiosła. Jerzy Trela inspiruje mnie stale.

- Korzystał Pan ze sławnego nazwiska?
- Gdy przyszedł czas na zastanowienie i analizę wielu niepowodzeń i trudów, ale także sukcesów, doszedłem do wniosku,
że warto być aktorem. Warto nie
tyle wykorzystywać, ile posiłkować się posiadaniem takiego
nazwiska. To przecież zobowiązujący powód do dumy. Tak to
teraz widzę. Dawniej, nie ukrywam, bywało to troszkę krępujące. Nie potrafiłem zmierzyć się
z tym problemem, obawiałem się
nieprzychylnej oceny mojej osoby. Teraz wiem, że dzięki pracy
nad sobą, nabiera się pewności
siebie. Z każdym dniem się dojrzewa, zmienia. Wiele rzeczy fascynuje aktora na nowo.
- Od jak dawna występuje Pan na deskach teatru?
REKLAMA

FOT. Z ARCH. W. TRELI.

Rozmowa
z WOJCIECHEM TRELĄ
– aktorem Teatru
Nowego

Warto nie tyle wykorzystywać, ile
posiłkować się posiadaniem takiego
nazwiska. To przecież zobowiązujący
powód do dumy. Tak to teraz widzę.
Dawniej, nie ukrywam, bywało to
troszkę krępujące

- Jerzy Trela jest dla Pana aktorskim
wzorem?
- Myślę, że nie tylko dla mnie.
Skoro to pytanie padło, przewrotnie postaram się odpowiedzieć w imieniu wszystkich tych,
dla których teatr jest ważny. Czasy bardzo się zmieniają, tak samo
jak spojrzenie twórców na bieżące sprawy społeczne, filozoficzne, czy polityczne. Teatr to taka
analiza zjawisk. Próba łączenia
tego, co było, z tym co jest i będzie. Młodzi aktorzy potrzebują
dobrego przykładu, potrzebują
inspiracji. Dziś na przykład wybieram się na spektakl z udziałem
mojego wujka „Kto z nas wyciągnie kartę wisielca, a kto błazna”.
Ten spektakl to pokazanie dwóch
światów: inspiracji i szacunku,
teatru jako hierarchii wartości,
przyjaźni opartej na współpracy
dawnego i obecnego pokolenia.
- A jaki jest Jerzy Trela prywatnie?
- To chyba najtrudniejsze pytanie. Pod powłoką fajnego, równego, bardzo otwartego gościa
kryje się dosyć trudny charakter. Jednak jest to bardzo dobry
człowiek, ciekawy. Fajny wujek
(śmiech).

- Jakie ma Pan aktorskie plany na najbliższy czas?
- Lada moment rozpoczynam
próby do spektaklu pt. „Zbrodnia i kara” w reżyserii Szymona
Budzyka. Potem próby do projektu poświęconego żołnierzom
Powstania Warszawskiego. Poza
tym skupiam się na oglądaniu
fantastycznych spektakli w Krakowie, aby być na bieżąco z tym,
co w teatrze piszczy. Dodatkowo
w planach jest bardzo istotna
akcja charytatywna pod koniec
kwietnia, którą planujemy zrealizować w Nowym Sączu pod patronatem Teatru Nowego, a dzięki
wsparciu Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego i licznych artystów scen polskich.
- Aktorstwo uzależnia?
- Tak, zdecydowanie! Ten ciągły niedosyt, potrzeba rywalizacji
z samym sobą to uzależnia. Warto popełniać błędy i wychodzić
z opresji obronną ręką. Dobrze
jest być czujnym i poświęcić
odrobinę więcej czasu na nasuwające się pytania. Po prostu rozsądnie jest być aktorem uzależnionym od aktorstwa.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

Wojciech Trela – ur.
w 1988. r. aktor teatralny i telewizyjny.
Gra w Teatrze Modrzewiowym w Krynicy-Zdroju i w Teatrze
Nowym w Nowym
Sączu. W ubiegłym
tygodniu w Brzeznej w wieczorze poezji zorganizowanym
przez Teatr Nowy wystąpił razem z wujem
– Jerzym Trelą.
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Ty też możesz pomóc

Zagrają dla ratowania życia Kajtka

Ośrodek dla dzieci z autyzmem
Senator Stanisław Kogut zapowiada
budowę specjalnego ośrodka dla osób
z autyzmem. Ośrodek zlokalizowany
w Stróżach miałby być miejscem pobytu
stałego dla osób autystycznych pozbawionych opieki bliskich.

Kajtka skierowano na leczenie w jednej z warszawskich klinik, ale bliskich chłopca uprzedzano, aby nie
robili sobie nadziei. Po operacji, która ratowała małemu życie, trzeba było walczyć z paraliżem jednej
strony ciała. Udało się. Paraliż ustąpił. Kajetan okazał się bardzo silnym małym mężczyzną, jednak choroba wróciła.
Dziś Kajtek Nowicki ma cztery latka. Jego mama Hanna - studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma na uczelni wspaniałych
przyjaciół. Chcą pomóc.
W piątek 7 kwietnia o godz. 15.30 w auli biblioteki PWSZ organizują koncert charytatywny ze zbiórką
funduszy na leczenie Kajetana.
Chłopiec jest po chemioterapii. Badanie rezonansem magnetycznym, które wykonano w lutym tego
roku, wykazało niestety, że choroba nie ustępuje. Trzeba kontynuować leczenie.
Miesięczne koszty terapii przekraczają możliwości finansowe mamy Kajtka, która wychowuje go samodzielnie. Ani chłopiec, ani Hanna nie zamierzają się poddawać.
- Nie wiem skąd mam tyle siły – mówi mama Kajtusia. - Ale gdybym nie uwierzyła, że jest nadzieja
i nie podjęła trudnych decyzji, pewnie Kajtka by już
z nami nie było...
Jest wzruszona inicjatywą kolegów.
- To bardzo miłe. Podtrzymuje mnie to na duchu. Zawsze starałam się być niezależna, jednak dobrze mieć świadomość, że jest ktoś gotowy spieszyć
z pomocą.
REKLAMA

FOT. Z ARCH. RODZINY.

Gdy Kajtuś się urodził, lekarze powiedzieli jego mamie, że
dziecko prawdopodobnie nie doczeka pierwszych urodzin.
U maleństwa wykryto guz w odcinku szyjnym kręgosłupa.

- Właśnie zakończyliśmy etap
przygotowania projektu ośrodka – mówi senator Stanisław Kogut. - Wszystkie dokumenty zostały
przekazane do Starostwa Powiatowego, bo to ono decyduje w tej sprawie. Gdy uzyskamy pozwolenie na

budowę, natychmiast rozpoczniemy prace.
Zdaniem senatora, Stróże są
znakomitym miejscem na taką inwestycję, zwłaszcza że dysponują
zapleczem w postaci zakładu aktywizacji zawodowej oraz ośrodkiem
rehabilitacyjnym.
Stanisław Kogut ma nadzieję, że
10 czerwca, podczas Spartakiady
w Stróżach, uda się wmurować kamień węgielny pod nową inwestycję.
Budowa ośrodka ma potrwać około
3 lat.
(TB)

Oprócz koncertu w programie imprezy jest również wykład dr hab. Joanny Bonior pt. „Helicobater
pylori – szybko i na temat” oraz kiermasz charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
ALICJA AUGUSTYN
Jeśli nie możesz wziąć udziału w koncercie, masz szansę
pomóc w inny sposób: przekazując 1% podatku na leczenie Kajetana Nowickiego. Aby pieniądze trafiły na jego subkonto, w formularz PIT należy wpisać KRS 0000 249753,
oraz cel szczegółowy: Kajetan Nowicki. Można również
przekazać darowiznę na konto fundacji Nasze Dzieci działającej przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka: 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630
z tytułem przelewu: „Darowizna dla Kajetana Nowickiego”.

Nie czekaj do czwartku na wydanie papierowe swojego
ulubionego tygodnika. Pobierz „Dobry Tygodnik Sądecki"
w wersji elektronicznej z dts24.pl. Czytaj Twój tygodnik
tak jak lubisz, tam gdzie chcesz.
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Sport

W Stróżach efektownie wrócili do gry
Kilka lat temu Kolejarz Stróże zaskoczył
piłkarskie środowisko w Polsce. Drużyna z niewielkiej miejscowości dotarła na zaplecze ekstraklasy i radziła
sobie na tym poziomie bardzo dobrze.
W krótkim czasie wszystko się rozsypało i pozostało poczucie wielkiej
niesprawiedliwości. Okoliczności wyrzucenia Kolejarza z I ligi przez związkowych działaczy do dzisiaj budzą kontrowersje. Zanosiło się na wielki upadek
klubu ze Stróż, ale drużyna powoli podnosi się po piłkarskim nokaucie.
Piękna przygoda Kolejarza Stróże z wielką piłką skończyła się
w czerwcu 2014 r. Wówczas stale
rozwijający się klub, który od wielu
lata ciężko pracował na swoją wysoką pozycję, nie otrzymał licencji
na występy w I lidze i został przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej. Powodem takiej decyzji – zdaniem Polskiego Związku Piłki Nożnej
– były zbyt rozległe niedociągnięcia infrastrukturalne. Na nic zdały się wysiłki mające na celu spełnienie wymogów licencyjnych, czy
prośby o przesunięcie terminu na ich
realizację. Rozstrzygnięcie nie zapadło na piłkarskiej murawie tylko
w czasie spotkania działaczy,
w konfrontacji z bezwzględnymi
i twardymi przepisami. Senator Stanisław Kogut, który od lat angażował się w rozwój Kolejarza i bez wątpienia był ojcem jego sukcesów, nie
mógł się pogodzić z decyzją PZPN.
Szybko ogłosił, że jest rozczarowany i wycofuje się z działalności na
rzecz piłki nożnej - przynajmniej

w wydaniu seniorskim. W krótkim
czasie Kolejarz otrzymał podwójny cios. Klub znalazł się na granicy
upadku, oczywiście nie przystąpił
do rozgrywek II ligi odstępując licencję Limanovii Limanowa. Rezygnował także z kolejnych poziomów
rozgrywkowych, lądując w klasie A.
Jednak Kolejarz Stróże szybko
stanął na nogi i dzisiaj jest mocno
zmotywowany. W kwestii rozwoju
grup młodzieżowych mogą mu pozazdrościć znacznie zamożniejsze
kluby z wielkich miast. Degradacja sprzed trzech lat rozpoczęła kolejny etap i mozolną ciężką pracę,
która przynosi efekty. W sezonie
2014/2015 były pierwszoligowiec
przystąpił do rozgrywek nowosądeckiej klasy A. Już po dwóch latach, w czerwcu ubiegłego roku,
świętował awans do V ligi. Obecny sezon dla beniaminka rozgrywek jest bardzo obiecujący. Zespół

ze Stróż ma realne szanse walki
o awans do IV ligi. Działacze Kolejarza spokojnie podchodzą do
swoich szans. – Przede wszystkim priorytetem jest budowa silnej drużyny w oparciu o własnych
wychowanków lub ewentualnie
zawodników pochodzących z naszej gminy – mówi Bolesław Dywan, prezes Kolejarza. – Czas,
w którym do Stróż ściągana była
tzw. armia zaciężna, już minął.
Wolimy grać w niższych ligach,
ale własnymi chłopakami. Jak na
razie rezultaty są bardzo zadowalające i możemy grać na wyższym poziomie rozgrywkowym.
Walczymy o jak najlepsze miejsce
w lidze, ale nie ma żadnej presji
wyniku, jeśli w tym sezonie nie
awansujemy do IV ligi to nic wielkiego się nie stanie. Nasza praca
jest długofalowa, spokojnie pracujemy na coraz lepsze rezultaty.

W rozgrywkach nowosądeckiej
okręgówki jest kilku faworytów,
wzmocniliśmy nasz zespół i na
pewno nie jesteśmy bez szans, ale
wszystko zweryfikuje boisko.
W Stróżach żartują, że obecnie na
spotkania ligowe chodzi więcej kibiców niż w I lidze. Miejscowi sympatycy piłki nożnej wolą oglądać
w składzie drużyny lokalnych zawodników niż tzw. armią zaciężną. Kolejarz ma znakomitą bazę
sportową, dysponuje stadionem
z nawierzchnią naturalną i drugim
z murawą sztuczną. Jak na lokalny
poziom rozgrywkowym jest to sytuacja niespotykana w skali kraju.
W czerwcu 2014 roku piłkarska
misja senatora Stanisława Koguta
nie zakończyła się całkowicie, tylko
przyjęła inny charakter. Sam nie zabiega, aby nadal kojarzono go z piłką nożną, ale nadal odgrywa kolosalną rolę w futbolowym środowisku.

W Stróżach wspiera Akademię Kolejarz, jego kolejne piłkarskie wyzwanie. Jest to projekt skierowany do
dzieci od 4. do 15. roku życia. Młodzi
zawodnicy mają świetne warunki do
rozwoju swoich piłkarskich umiejętności. Zajęcia odbywają się na naturalnych boiskach trawiastych oraz
ze sztuczną murawą, zimą osłoniętych balonem, a także w hali sportowej. Treningi są prowadzone przez
wykwalifikowanych i licencjonowanych trenerów, doświadczonych
w pracy z dziećmi, a także posiadających liczne certyfikaty szkoleniowe. Stanisław Kogut od dawna podkreśla, że taka forma zaangażowania
piłkarskiego sprawia mu obecnie
największą radość. Akademia Kolejarz formalnie nie jest związana
z klubem Kolejarz Stróże. Jednak
prowadzona jest ścisła współpraca
i zawodnicy często przechodzą do
grup młodzieżowych prowadzonych
przez klub. Stanisław Kogut jak na
razie nie zamierza zaangażować się
w działalność na rzecz dorosłej piłki, a przynajmniej nie robi tego oficjalnie i nie szuka rozgłosu. – Nie
moglibyśmy się cieszyć coraz mocniejszą pozycją Kolejarza bez pomocy senatora Koguta – twierdzi Bolesław Dywan. – Nadal nie może się
pogodzić z tym, co się stało prawie
trzy lata temu, stąd jego dystans do
wielu spraw. Jednak to nadal wielki
miłośnik piłki nożnej, który w sercu nosi Kolejarza. Cały czas liczymy na jego wsparcie i nigdy się na
nim nie zawiedliśmy.
JACEK BUGAJSKI
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Waleczne widowisko w Sączu
Gala DSF Kickboxing Challenge 10
i mecz Polska - Ukraina odbędzie się w
Nowym Sączu i to jeszcze w tym roku
– 23 czerwca.
Prezydent Nowego Sącza Ryszard
Nowak podczas wizyty w Warszawie
podpisał umowę na organizację wydarzenia z prezesem federacji DSF Kickboxing Challenge Sławomirem Dubą.

Wydarzeniem wieczoru podczas
Gali DSF Kickboxing Challenge 10
w Nowym Sączu będzie walka pomiędzy dwoma doświadczonymi
zawodnikami: Rafałem Dudkiem
i Rafałem Jackiewiczem. 39-letni
Jackiewicz to były mistrz Europy
zawodowców w boksie, który przez
lata zaliczał się do światowej czołówki wagi półśredniej i toczył walki

z mistrzami. Rywalem Jackiewicza w jego pierwszym występie na
gali DSF Kickboxing Challenge będzie gwiazdor federacji – Rafał Dudek. W bogatej kolekcji tytułów zawodnik Fight House Nowy Sącz ma
m.in. pas mistrzowski WAKO PRO
Intercontinental oraz liczne tytułu
mistrza Polski i Europy amatorów.
(UM)
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Kod do konkursu
McDonald's:
DTS + imię
swojego dziecka
np. DTS + Zuzia
REKLAMA

KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI
pomoc w sprawach
trudnych, zadłużenia,
licytacje komornicze, podział
majątku, zbycie i zakup
udziału w nieruchomości.

Kontakt 789102786
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Nie tylko kulturalnie
Transport drogowy niejedno ma imię
Koło naukowe Vehiculum działające przy
Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym
Sączu organizuje konferencję naukową.
Od 19 do 21 kwietnia w hotelu Litwiński
w Tęgoborzy młodzi naukowcy z całej Polski będą zgłębiać tajniki przemysłu i systemów transportowych.
- Konferencja dotykać będzie tematyki szeroko pojętego transportu drogowego, morskiego, lotniczego, szynowego. Szczególnie budowy
środków transportu, infrastruktury, eksploatacji środków transportu,
logistyki, tematyki związanej z psychologią transportu, ekologią, sprawami ekonomicznymi, ale też szeroko rozumianą działalność przemysłu,
zarządzania w transporcie, budownictwa transportowego – wyjaśnia
opiekun koła Sławomir Kowalski.
Prelekcje wygłoszą: Jerzy Langman, Tomasz Kądziołka, Aldona

Wota, Bogdan Cieślikowski i Piotr
Cyklis. Gościem specjalnym konferencji będzie biegły rzeczoznawca
sądowy z Nowego Sącza - Kazimierz
Opoka, który wygłosi wykład nt.
zabezpieczeń śladów rzeczowych
na miejscu zdarzeń drogowych
w kontekście ich dalszego wykorzystania dla sądu czy rekonstrukcji wypadków.
To pierwsza konferencja organizowana przez działające od czterech
lat koło Vehiculum, ale jak zapowiada
opiekun koła, z pewnością nie ostatnia. Teksty wykładów po konferencji
zostaną opublikowane w wydawnictwie PWSZ.
(JB)

Bilety do kina, płyty CD,
audiobooki, koszulki,
kubki i inne nagrody
możesz zdobyć
w naszych konkursach.
Śledź profil „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego"
na Facebooku,
bierz udział
w konkursach i wygrywaj!
Kod konkursowy:
DTS+pierwsza litera
nazwiska,
np. uczestniczka konkursu
Kowalska: DTS+K.

6 kwietnia, godz. 17.30., Galeria Pod Piątką w Starym Sączu
– Warsztaty szycia maskotek
7 kwietnia, godz. 10., Miejski Ośrodek Kultury w Nowym
Sączu - finał XIX Festiwalu Form Kabaretowych „FAFIK”
7 kwietnia, godz. 17.30, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krynicy-Zdroju - Międzynarodowy mecz seniorów w hokeju
na lodzie Polska - Słowacja
7 kwietnia, godz. 18., Klub Sztuki Art&Cafe – wernisaż wystawy fotograficznej pt. „W bajecznych podróżach po świecie”
7 kwietnia, godz. 19., Atelier Jazz Club w Nowym Sączu –
koncert Kinga Głyk, Piotr Matusik, Irek Głyk
7-8 kwietnia, plac targowy w Limanowej – Wojewódzki Jarmark
Wielkanocny

ZNAJDZIESZ NAS NA

8 kwietnia, godz. 13., Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu
– spektakl Teatr na Skrzyżowaniu

POD PATRONATEM

8 kwietnia, godz. 19., Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu – koncert Renata Przemyk śpiewa Cohena

REKLAMA

8 kwietnia, godz. 10., Galeria pod Piątką w Starym Sączu –
Kiermasz Wielkanocny
9 kwietnia, godz. 10-16., Miasteczko Galicyjskie w Nowym
Sączu – Kiermasz Wielkanocny
9 kwietnia, godz. 19., Kościół parafialny p. w. Bł. M. T. Ledóchowskiej w Muszynie – inscenizowane rozważanie wielkopostne „W cieni Golgoty”
9 kwietnia, godz. 20., Kawiarnia Prowincjonalna w Nowym
Sączu - Stand-up w Prowincjonalnej: Grzegorz Dolniak
11 kwietnia, godz. 10-12., Wyższa Szkoła Biznesu – National
Louis University w Nowym Sączu - webinarium prezentacyjne
systemu Cloud Academy
(AJ)
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Twój klient mieszka na Słowacji
Zanim do Ciebie przyjedzie,
Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!

tel. 889 020 766,
b.ziemba@dts24.pl;
oraz
tel. 530 032 633,
k.magiera@dts24.pl;
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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.
POŻYCZKI RATY! DYSKRETNIE! TANIE!
Zadzwoń 696-161-919 lub przyjdź,
Lwowska 41 Nowy Sącz
GARAŻ w N.Sączu przy ul. Bat.Chłopskich - kupię, 604-936-147.

PILNIE POTRZEBNA POŻYCZKA
-ZADZWOŃ 692-898-096. Biuro
ul. Lwowska 41, Nowy Sącz
Pilnie poszukuje kucharki do pensjonatu okolice Zakopanego z możliwością zamieszkania. Tel. 666 478 331
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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