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- Osobiście słyszałam może o dziesięciu dziewczynach,
które uprawiają ten sport w Polsce i tylko jednej, która robi
to profesjonalnie i startuje w licencjonowanych zawodach
- mówi Agnieszka Percz. Sądeczanka ma niecodzienne
hobby - uwielbia pisk opon i szybką jazdę samochodem,
czyli drifting - jazdę w kontrolowanym poślizgu
str. 9
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21 grudnia ukaże się wyjątkowe świąteczne wydanie
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
Specjalnie dla Was na święta najlepsze pióra, napiszą najciekawsze
historie do czytania w czasie wolnym.
Wyjątkowy i największy w regionie nakład świątecznego wydania
DTS – 20 tys. egzemplarzy – to okazja nie tylko do złożenia życzeń
Państwa klientom i współpracownikom, ale także
najlepsze miejsce do zamieszczania skutecznej
reklamy i budowania wizerunku firmy.
Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu wyjątkowego wydania DTS,
który kolportowany będzie przez św. Mikołajów
m.in. w największych centrach handlowych regionu.
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

TRZY PYTANIA DO…

Rozmowa z Bogusławą Błażewicz –
etnografem z Sądeckiego Parku
Etnograficznego
- Jak w dawnych czasach wróżono na Sądecczyźnie?
- Tradycyjnie. Nasz region
nie wyróżniał się pod względem
sposobów wróżenia, niemniej bardzo
chętnie przepowiadano sobie przyszłość. Okres od początku listopada do końca grudnia uważano za ten
niezwykły czas, kiedy to nadprzyrodzone moce wyjątkowo sprzyjają
wróżeniu. Największym powodzeniem cieszyły się oczywiście wróżby damsko-męskie. Panny urządzały tak zwane Jędrzejówki, czyli zabawy we wróżby, mające zdradzić,
kim będą ich przyszli mężowie oraz
z której strony świata przyjdą. Oczywiście najpopularniejsze było wróżenie z roztopionego wosku, wlewanego uprzednio do naczynia. Zastygłą
formę oświetlano, a wróżono z cienia jaki rzucał wosk.

KONKURS – WYNIKI

SMS

Studencka stancja pani prezes

Jesień budzi mola

Jak poinformowały biznesowe media, 38-letnia Monika Cupiał-Zgryzek
została prezesem Tele-Foniki Kable, trzeciego co do wielkości producenta kabli w Europie. Wcześniej objęła prestiżowe stanowisko wiceprezydenta międzynarodowej organizacji Europacable, zrzeszającej branżowych potentatów.
Z firmą ojca związana jest od 13 lat, wcześniej była m.in. dyrektorem ds. organizacji i wiceprezesem. A co to ma wspólnego z Nowym Sączem? Otóż najstarsza córka jednego z najbogatszych Polaków Bogusława Cupiała – właściciela
m.in. Wisły Kraków - studiowała zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu NLU.
Kilkanaście lat temu pojawienie się Moniki Cupiał na uczelni było nie lada
sensacją. Do legendy szkoły przeszły opowieści, że osobisty ochroniarz nie
opuszczał jej na krok, siedząc w pobliżu nawet podczas zajęć na uczelni. Z kolei jeden z pośredników nieruchomości w Nowym Sączu, któremu Bogusław
Cupiał powierzył znalezienie odpowiedniej studenckiej kwatery dla przyszłej
pani prezes Tele-Foniki, nie mógł wyjść ze zdziwienia wobec rozmachu, z jakim biznesmen poszukuje stancji dla córki. Kiedy sądecki pośrednik wskazał
szeregówkę do wynajęcia na Wólkach – w tamtym czasie najbardziej prestiżową lokalizację w mieście – krakowski biznesmen miał powiedzieć: kupujmy, ale kupuje również dom obok, wszak za rok druga córka zacznie studia
w Nowym Sączu i przecież też musi mieć gdzie mieszkać. I to były czasy prawdziwej prosperity na sądeckim rynku nieruchomości.
(ICZ)

Książka jest idealną rozrywką na
jesień – udowodnili nasi Czytelnicy, proponując mnóstwo haseł propagujących czytanie tą porą roku.
„Książkowa chwila jesień umila”, „Gdy za oknem ciągle leje,
książka nudę twą rozwieje”, „Jesień to najlepsza pora, by obudzić
książkowego mola” – zachęcają nasi Czytelnicy. Dostaliśmy też
m.in. 100 powodów, dla których
warto sięgnąć po lekturę oraz dowód, że książka zaspakaja piramidę potrzeb wg Maslowa. Dziękujemy za wszystkie propozycje nadesłane na konkurs „Zaczytaj się jesienią”. Po odbiór książek od Wyd. Albatros zapraszamy: Annę Bubniak,
Agnieszkę Duszę, Janusza Urbańczyka, Edytę Kościółek i Monikę
Gwiżdż.
(J)
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- Jak odczytywano wróżby z wosku?
- Kształt przedstawiający skrzydlatą postać oznaczał dobrą nowinę, brama - bliskie szczęście, czapka
- kłopoty, drzewo - dobry los, harfa - zgodę, dzban - zdrowie, owoce
REKLAMA

- dobrobyt, a zamek - księcia z bajki, który mógł się
wkrótce pojawić. Wróżono
również z ołowiu, sądząc,
że małżeństwo „z metalu” będzie miało trwalszy
efekt. Szybkie zamążpójście
zwiastowały także na przykład
dwie bryłki wosku podpływające do
siebie w wodzie. Natomiast te, które
krążyły oddzielnie, oznaczały długie
życie w samotności.
- Jakie jeszcze wróżby cieszyły się popularnością?
- Na przykład ustawianie butów w izbie. Której panny but jako
pierwszy dotarł do drzwi, ta pierwsza
miała wyjść za mąż. W andrzejkowy
wieczór można było zobaczyć twarz
przyszłego ukochanego w studni.
Dziewczęta także chętnie nasłuchiwały szczekających psów. Skąd dochodziły odgłosy psiaków, z tamtych
stron miał nadejść przyszły mąż. Popularne było również wypisywanie
kartek z męskimi imionami, które
panny wkładały pod poduszkę przed
zaśnięciem. Następnego ranka wybierały jedną. Imię, które na niej widniało, było imieniem przyszłego męża.

(AM)

FOT. ARCHIWUM DTS

Z której strony szczekają psy?
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Ważny temat

Nowy Sącz może być rowerowym miastem jak Amsterdam
Rozmowa z Krzysztofem Wnękiem,
autorem projektu Tour de Nowy
Sącz (nr 17 na liście) jednego
z 37 poddanych pod głosowanie w ramach budżetu
obywatelskiego miasta
- Budżet obywatelski Nowego
Sącza to dobry pomysł?
- Zdecydowanie tak. Budżet obywatelski to bardzo dobry barometr potrzeb i preferencji
sądeczan, który powinien być ciekawym materiałem do analizy dla
władz Nowego Sącza, czego mieszkańcy najbardziej potrzebują i na
co w pierwszej kolejności wydaliby
nasze wspólne pieniądze. Mam nadzieję, a nawet głęboko wierzę, że
nie zepsujemy niczym tego święta demokracji, bo to zniechęciłoby
sądeczan do udziału w takich działaniach w przyszłości.
- Dlaczego właśnie Pan napisał projekt
i dlaczego właśnie poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę sieci
ścieżek rowerowych wydaje się Panu
taka ważna?
- Dlaczego ja? Ponieważ ktoś to
musiał zrobić, a siedzenie i czekanie, aż zrobi to za mnie ktoś
inny, oznacza, że może nie zrobić
tego nikt. Dlaczego ścieżki rowerowe? Bo Nowy Sącz pod względem rozwiązań komunikacyjnych
REKLAMA

dla rowerów jest bardzo zacofanym
miastem. Dlatego zgłosiliśmy
projekt, którego celem jest
zainspirowanie
osób odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową w mieście do
zwiększenia nacisku na rozwój dróg dla rowerów. W sierpniu
sądeczanie masowo zamanifestowali, jak bliska jest im idea roweru, jako środka transportu oraz dla
celów turystycznych i sportowych.
Finał etapu Tour de Pologne oglądało na ulicach miasta kilkadziesiąt
tysięcy ludzi, a pewnie blisko tysiąc z nich poruszało się po mieście
tego dnia wyłącznie na rowerach.
To była największa pokojowa manifestacja w historii Nowego Sącza.
- Tour de Pologne zainspirował Tour
de Nowy Sącz? Co jest celem projektu nr 17?
- Lepsze życie sądeczan poprzez
zmniejszenie emisji spalin i poprawę bezpieczeństwa na drodze. Jakim sposobem chcemy to zrobić?
Inicjując rozwiązania motywujące władze miasta do poprawy infrastruktury drogowej dla łatwej
przesiadki z samochodu na rower.

Jeśli mamy w mieście problem ze
smogiem, korkami, otyłością dzieci i młodzieży, to myśląc poważnie
i długoterminowo o wyeliminowaniu tych problemów, trzeba szukać rozwiązań u źródła. Jak? M.in.
umożliwiając mieszkańcom alternatywę w postaci bezpiecznego –
z mocnym akcentem na to słowo poruszania się po mieście rowerem.
- Nie można się dzisiaj poruszać bezpiecznie rowerem po Nowym Sączu?
- Na pewnych odcinkach można, ale generalnie jednak rowerzysta nie może się tu czuć bezpiecznie. To właśnie brak bezpieczeństwa był bezpośrednim motywem do złożenia tego projektu.
A konkretnie wypadek mojej żony
na ul. Węgierskiej podczas powrotu z wycieczki rowerowej. Jechaliśmy całą rodziną ze Starego Sącza
i chcąc uniknąć konfrontacji z samochodami próbowała zjechać na
skraj mocno zniszczonej jezdni, co
skończyło się wywrotką i poważną
kontuzją kolana. Mogliśmy wystąpić do miasta o odszkodowanie, ale
zamiast tego postanowiliśmy zainicjować projekt, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.
- Liczy Pan na masowe poparcie dla
swojego projektu? Nie wszyscy wszak
są miłośnikami rowerów.

- Wręcz przeciwnie! Uważam,
że rower jest dla każdego idealny z wielu względów, choćby tylko praktycznego czy zdrowotnego. Nie dość, że łatwo, szybko i tanio możemy się przemieszczać, to
jeszcze zyskujemy korzyść dla naszego zdrowia. Moim marzeniem
jest, aby za jakiś czas Nowy Sącz był
jak Amsterdam, gdzie na rowerach
poruszają się dosłownie wszyscy
bez obaw o zdrowie i życie. W ramach budżetu obywatelskiego chcę
wrzucić iskrę, która rozpali ogień
do dalszych działań.
- Oprócz budowy ścieżek rowerowych,
co to mogłoby być?
- Sposobów do zachęcenia ludzi, by wsiedli na rowery jest mnóstwo. Myślę, że już najmłodszym
należy uświadamiać, że rower to
zdrowie, oszczędności i ekologia.
Ale można również pracować nad
nieco starszymi. Właśnie jestem po
lekturze artykułu o tym, jak jedna z krakowskich firm projektowych zachęciła swoich pracowników, aby dojeżdżali do pracy rowerem, płacąc im 50 groszy za kilometr. Niewiele, ale tam nie chodziło o pieniądze, a raczej o pewne
nawyki. Jak przeczytałem, w trzecim roku akcji rowerami dojeżdża
do pracy już 52 z 80 zatrudnionych tam osób – łącznie z prezesem

– przejeżdżając rocznie 28 tys. km.
Wyliczono, że dzięki temu do atmosfery nie wyemitowano 10 ton
CO2. O oszczędnościach nie wspominając – parking podziemny
w tym biurowcu to 400 zł miesięcznie. A przy okazji – z opowiadań wiem, że dawniej do pracy w ZNTK codziennie rano setki
osób jechały na rowerach właśnie.
Dlaczego dzisiaj Sącz nie może być
znowu miastem przyjaznym dla
rowerzystów? Zachęcam do głosowania na projekt nr 17!

ROZMAWIAŁ WOJCIECH
MOLENDOWICZ

Projekt „Tour de Nowy Sącz”
(projekt nr 17) to inicjatywa
w ramach budżetu obywatelskiego 2016 w Nowym Sączu,
której celem jest umożliwienie
sądeczanom bezpiecznego
i szybkiego przejazdu przez miasto poprzez skomunikowanie
maksymalnej ilości szlaków rowerowych istniejących na ternie Nowego Sącza. Więcej szczegółów: www.TourDeNowySacz.pl
oraz na Facebooku. Kontakt telefoniczny - Krzysztof Wnęk –
tel. 0602 705 795.
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T E K S T S P O N S O R OWA N Y

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC I PODEGRODZIE
Od maja 2014 r. Gmina Chełmiec wspólnie z Gminą Podegrodzie realizuje projekt pod nazwą: Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji
powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I „Gospodarka wodnościekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

8.

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Wielogłowach
9. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Podrzeczu
10. Zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania i eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacyjnej dla Gminy Chełmiec i Podegrodzie

ryzyko powstania szkód w środowisku zostaje wyeliminowane, gdyż stan sieci jest stale monitorowany, co gwarantuje jej szczelność.

Całkowity koszt realizacji wynosi 73 497 526,92 zł, zaś
wysokość dofinansowania 37 425 570,33 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu
wyposażenia gmin Chełmiec i Podegrodzie w zakresie
podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa jakości i niezawodności dostaw wody pitnej oraz likwidacja
źródeł skażenia środowiska.
Projekt wpływa na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury technicznej
przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia i rozwijaniu spójności terytorialnej, spełniając także dyrektywy środowiskowe UE.

KANALIZACJA SANITARNA TO BEZPIECZNY, PRZYJAZNY ŚRODOWISKU, WYGODNY I TAŃSZY ODPŁYW ZUŻYTEJ WODY
Ścieki to nieczystości powstające w efekcie codziennego użytkowania wody. Poprzez system rur, kolektorów, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych są
bezpiecznie odprowadzane do miejsca ich zagospodarowania, którym w gminie Chełmiec jest Oczyszczalnia Ścieków w Chełmcu, Małej Wsi, Piątkowej oraz budowana oczyszczalnia w Wielogłowach. Oczyszczone ścieki będą spełniać wszystkie wymagane parame-

W ramach projektu realizowane są następujące działania:
1. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Biczyce Dolne i Górne oraz Chełmiec Paścia Góra
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielopole, Wielogłowy
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niskowa
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Chełmiec (ul. Szeroka, Gajowa, Świerkowa, Gołębia,
Zielona, Limanowska), Wielogłowy i Dąbrowa
5. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Chełmcu
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Podegrodziu
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach

Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski:
"Przyłączenie do sieci to nie tylko czyste środowisko,
ale też wygoda. Nie trzeba ciągle myśleć o wytwarzanych
ściekach oraz kontrolować i opróżniać szamba. Przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej problem przepełnienia nie istnieje. Będąc przyłączonym do sieci kanalizacji, nie trzeba martwić się również o ewentualne awarie. Za ich usuwanie odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu."

Beneficjent: Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
tel. 18 414 56 14
www.chelmiec.pl
e-mail: sekretariat@chelmiec.pl
try zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Dyrektywie 91/271/EWG, m. in. redukcja ChZT, BZT5, zawiesiny
ogólnej, fosforu i azotu. Ścieki oczyszczone dzięki zastosowaniu technologii membranowej nie tylko z łatwością
spełnią normy, ale także dodatkowo będą pozbawione
bakterii i większości wirusów. Oczyszczone ścieki będą
odprowadzane do zlewni rzeki Dunajec.
EKOLOGICZNY SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:
Odprowadzanie ścieków w sposób niekontrolowany
lub do nieszczelnego zbiornika bezodpływowego stanowi zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczenie gleby i
wód podziemnych) oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Jeśli ścieki są odprowadzane do systemu kanalizacyjnego,
Publikacja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
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MIX ELECTRONICS NOWY SĄCZ,
C.H. Merkury, ul. Wiśniowieckiego 129
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Informacje

O Newagu głośno w prasie branżowej Sądeckie rytmy
Przed kilkoma dniami portal wyborcza.biz.
pl informował o konflikcie Newagu z PKP
Intercity w sprawie przetargu na dostarczenie spółce 40 nowoczesnych pociągów. Newag zgłosił do prokuratury nieprawidłowości w aneksach do umów. Rynek kolejowy przybliża natomiast rywalizację nowosądeckiego przedsiębiorstwa
z bydgoską Pesą. Chodzi o dostarczenie nowoczesnych pojazdów Urzędowi
Marszałkowskiemu województwa małopolskiego.
W przypadku nieporozumienia
z PKP Intercity chodzi o budowę 40
pociągów. 20 flirtów (to nazwa zespołów trakcyjnych produkowanych
od 2007 roku w polskim zakładzie
szwajcarskiego przedsiębiorstwa Stadler w Siedlcach) ma dostarczyć Newag wraz z konsorcjum ze Stadlerem,
a 20 dartów bydgoska Pesa.
Zmiana prawa spowodowała wydłużenie czasu oczekiwania na zezwolenie na użytkowanie pojazdów. PKP
Intercity przedłużyły zatem terminy budowy pociągów zarówno z Newagiem, jak i z Pesą. Nowe daty wpisano w załączniki do umów. Zdaniem nowosądeckiej spółki w nowych aneksach aż roi się od nieprawidłowości. Sprawdzaniem dokumentacji zajęła się prokuratura.

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
4x4 dla ZUS
ZUS za kwotę 109 900 zł kupił Nissana Qashqai N-Tec 4x4. Urzędnicy będą nim jeździć do pracy w terenie. O bulwersujących planach zakupu drogiego samochodu pisaliśmy na
łamach DTS-u.

10-lecie ZP w Łącku
22 listopada odbyła się uroczystość
10-lecia Związku Podhalan Oddział
w Łącku i Zoduski Muzykonckie pod
honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Była to okazja
do spotkania członków i sympatyków Związku.

Prowadzone postępowanie toczy się
w związku z „podejrzeniami sprowadzenia przez zarząd PKP Intercity SA
bezpośredniego niebezpieczeństwa
wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w związku z podpisaniem przez
PKP Intercity SA ze spółką Pojazdy
Szynowe Pesa Bydgoszcz SA porozumienia z dnia 23 lipca 2015 roku dotyczącego zmian postanowień umowy
z dnia 23 maja 2014 roku na dostarczenie pociągów Dart wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania”.
Zdaniem Beaty Czemerajdy z PKP
Intercity różnice w umowach są normą, a zapisy to efekt negocjacji. PKP
Intercity wystąpiło do Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o opinię dotyczącą porozumienia. Postępowanie trwa.
Newag rywalizuje także Pesą o intratny kontrakt na budowę pociągów
dla województwa małopolskiego. Zamówienie dotyczy 12 nowych pociągów elektrycznych wraz z usługami z zakresu serwisu i napraw. Przetarg przewiduje możliwość dokupienia dodatkowych czterech pojazdów.
Przeznaczono na to kwotę 339,1 mln
zł netto z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Pesa w swej ofercie podała kwotę o około 47 mln zł niższą niż
wartość zamówienia. Newag zaskarżył

ofertę do Krajowej Izby Odwoławczej.
23 listopada miało miejsce posiedzenie, na którym KIO potwierdziła zasadność zarzutu.
Czy może to oznaczać wykluczenie Pesy z postępowania? Chyba nie
do końca, bowiem Newag zaproponował kwotę 373 miliony złotych
brutto, co jest kwotą większą o 23
mln od budżetu zamawiającego. Nie
wiadomo, czy Urząd Marszałkowski
w ogóle nie zrezygnuje z zakupu dodatkowych pociągów. Pierwsze pojazdy miały trafić do spółki Koleje Małopolskie przed 30 listopada 2016 r.,
pozostałych sześć najpóźniej do 15 lutego 2017 r.

***
Według wyliczeń podanych przez
Rynek Kolejowy, firma Newag S.A.
odnotowała ostatnio mniejsze przychody. Spadły one o 17,9 procent –
w przeliczeniu na finanse – do 582,5
mln zł. Zysk netto grupy Newag w tym
okresie wyniósł 9 mln złotych. W 2014
roku było to 72,6 miliony. W czwartym kwartale spółka zapowiada realizację sprzedaży pociągów i innych
pojazdów o wartości około 400 mln
złotych.

AGNIESZKA MAŁECKA

WIĘCEJ NA
SACZ.IN

Diecezja tarnowska ma swój własny hymn na Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie. Mocną grupę tworzącą ten
wyjątkowy utwór stanowią mieszkańcy Sądecczyzny. Bartosz Ciapała z Nowego Sącza jest autorem tekstu, stroną wokalną hymnu zajęła się Magdalena
Drozd z Muszyny. Swojego głosu udzielił także raper Marcin Hebda, pochodzący z Bobowej.
Utwór „Synaj” ma szansę poznać
cały świat. W ŚDM wezmą udział nawet 2 miliony młodych ludzi, które przyjadą na spotkanie z papieżem
Franciszkiem. Szacuje się, że do samego Nowego Sącza trafi kilka tysięcy pielgrzymów. Utwór, który usłyszą w lipcu 2016 r., powstał bardzo
spontanicznie.
- Tekst zrodził się jako luźne skojarzenia podczas lektury historii Mojżesza ze Starego Testamentu. Dopiero potem,
po rozmowie z księdzem Pawłem
odpowiedzialnym za przygotowanie ŚDM w naszej diecezji, zrodził
się pomysł stworzenia diecezjalnego hymnu. Po zebraniu tych luźnych
skojarzeń powstała pieśń w obecnej

formie – wyjaśnia Bartek Ciapała,
który jak dotąd pisał „do szuflady”.
Dlatego rozmach, z jakim zadebiutował, bardzo go zaskoczył. - To pierwszy tekst, który został zrealizowany
– przyznaje.
Strzałem w dziesiątkę okazał się
dodatkowy, rapowany fragment autorstwa Marcina Hebdy. - Rap od zawsze trafiał do ludzi młodych, wyrażał ich emocje oraz uczucia. Wydaje
mi się, że w tym przypadku jest tak
samo. Poza tym jest to coś nowego,
niespotykanego - wyjaśnia Marcin.
Magdalena Drozd odpowiedzialna z stronę wokalną utworu nie kryje satysfakcji ze wspólnie wykonanej pracy. - Mamy
u nas w diecezji wspaniałych
młodych ludzi, pełnych zapału
i zaangażowania w sprawy wiary.
A właściwie to ja w szczególności jestem nimi otoczona.
Myślę, że to niesamowite obcowanie
z ludźmi, którzy są przepełnieni taką
Bożą pasją i radością, jest dla mnie
osobistą motywacją do działania,
takim doładowaniem akumulatorów
na zwykły dzień mojego życia…
(PAS)

Sport i duchowość w jednym Rodacy pomagają rodakom
1 grudnia w Nowym Sączu ks. Marek Dziewiecki, autor kilkudziesięciu książek i artykułów m.in. na temat psychologii zdrowia, opowie o możliwości łączenia sportu
i duchowości.
Wykład skierowany jest nie tylko do aktywnych fizycznie, ale także tych, którzy zaniedbują swój całościowy rozwój, nie doceniając roli, jaką
odgrywa dbanie o stan ciała jednocześnie z dbaniem o stan ducha. Spotkanie ma pomóc w dojrzałym zatroszczeniu się o zdrowie, kondycję fizyczną

i wygląd zewnętrzny. Uczestnicy przekonają się, w jaki sposób sport i wysiłek fizyczny pomagają w kształtowaniu charakteru i dążeniu do świętości.
Dowiedzą się, jak znaleźć czas na troskę
o ciało i zdrowie w obliczu codziennego zabiegania. Prowadzący ks. Marek
Dziewiecki to rozchwytywany mówca, doktor psychologii i magister teologii. Konferencję, która odbędzie się
1 grudnia w godz. 17-21 w MMC Brainville przy ul. Myśliwskiej 2, organizuje Wydawnictwo RTCK.
(R)

Nowa funkcja dziennikarza
18 listopada odbył się konkurs
na stanowisko do spraw współpracy
z mediami oraz informacji publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu. Wygrał go dziennikarz Paweł
Szeliga. - Praca w mediach jest
bardzo absorbująca i zajmuje wiele
czasu. Pracowałem w ten sposób
od dwudziestu lat, cierpiała na
tym moja rodzina. Przeglądałem
ogłoszenia, Biuletyny Informacji
Publicznej, znalazłem ogłoszenie
o tym konkursie i wziąłem w nim
udział. Jak się dziś okazało - z
powodzeniem, z czego bardzo się
cieszę. Zmiany są w życiu potrzebne
– komentował Paweł Szeliga, do tej
pory pracujący w sądeckim oddziale
„Gazety Krakowskiej”.
(AM)
(A

hymnu na ŚDM

REKLAMA

ZAPRASZAMY na bezpłatne konsultacje
uroginekologiczne dla kobiet
z problemami nietrzymania moczu,
które odbędą się 28.11.2015 r. w Szpitalu Medikor
w Nowym Sączu ul. Rzemieślnicza 5.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 18 443 54 29
lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!

W Krynicy Zdroju rozpoczęła się zbiórka polskich książek, które trafią do Polonii na Ukrainie. Z zebranego księgozbioru mają powstać dwie biblioteki, jedna
we Lwowie, druga w Chmielniku. To wspólna akcja krynickiej Fundacji „Braterstwo”
i Urzędu Miejskiego w uzdrowisku.
To ma być dar dla osób o korzeniach polskich mieszkających
na Wschodzie. Każdy może włączyć się
w akcję, wystarczy podzielić się
książkami, które zalegają na półkach.
Głównie potrzebne są podręczniki
do nauki języka polskiego ale też literatura. Najbardziej poszukiwane są
pozycje dla najmłodszych. Mogą być
nowe lub używane.
- Zapotrzebowanie jest bardzo
duże, bo jest tam utrudniony dostęp
do polskich książek - mówi Iwona
Romaniak, prezes Fundacji „Braterstwo”. - W tych rodzinach mieszkających na Ukrainie język znają już
tylko najstarsi, ich dzieci oraz wnuki
już nie, więc takie podręczniki mogą
być bardzo pomocne w nauce. Przekazując swoje niepotrzebne książki,
możemy dać im drugie życie.

Książki będą przyjmowane
w Urzędzie Miasta w Krynicy Zdroju.
Zbiórka jest planowana co najmniej
do wiosny przyszłego roku. Wtedy zebrane książki zostaną posegregowane
oraz opisane, następnie przewiezione
na Ukrainę.
-Pomagać zawsze warto, szczególnie, kiedy robimy coś ważnego dla
naszego rodaka, Dobro zawsze wraca
dwa razy - dodaje Iwona Romaniak.
To nie jedyna pomoc dla ukraińskiej Polonii, którą w ostatnim czasie
organizuje Fundacja „Braterstwo”.
Właśnie rozpoczęły się bezpłatne lekcje języka polskiego we Lwowie. Są
one skierowane do wszystkich chętnych, szczególnie do tych osób, które wybierają się w przyszłym roku do
Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.
- Liczymy, że zajęcia przyniosą
pozytywny efekt, bardzo chcą przyjechać do Polski i poznać kraj swoich przodków, my chcemy im w tym
pomóc - podkreśla Iwona Romaniak.
Lekcje są prowadzone cykliczne,
głównie w weekendy przez członków
Fundacji na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim
(MCH)
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MŁODZI W KULTURZE
Czy warto pomagać? Co można zyskać pomagając innym?
Są osoby, które znają odpowiedź na to pytanie. To nietuzinkowe osobowości. Osobowości, dla których czas wolny to
niekoniecznie tablet, czy facebookowe nowości, lecz bycie z
potrzebującymi i zaangażowanie w ich problemy. Wolontariusze – osoby, których doba optycznie się wydłuża, aby pomiędzy szkołą, uczelnią, domem, a autobusem przerwać „wyścig”
i odnaleźć siebie. Za darmo.
Wolontariat – ma sens? Dla nich odpowiedź może być tylko jedna. I właściwa. Dlatego już drugi rok z rzędu, dzięki funduszom pochodzącym z Fundacji PZU, w ramach projektu „Młodzi w kulturze”, 100 młodych osób, działających na co dzień w 13 Szkolnych
Klubach Wolontariatu oraz Sądeckim Centrum Wolontariatu przy
Stowarzyszeniu Sursum Corda, skorzystało z kulturalnych atrakcji
Krakowa: dwóch spektakli w Teatrze Bagatela, zajęć w Muzeum
Sztuki Współczesnej, a także zwiedziło krakowskie Stare Miasto.
Poza „ucztą dla duszy” oraz dobrą zabawą, uczestnicy mogli też
poznać kulinarny klimat Krakowa, odwiedzając jedną z tamtejszych restauracji.
– Bardzo rzadko mam okazję być w teatrze. To był ciekawie
spędzony czas – mówi 18-letnia Karolina.
– Dzięki projektowi dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy na temat gry słów używanych przez artystów przy tworzeniu spektaklu. Prace przedstawione w Muzeum Sztuki ukazały problemy otaczającego nas świata
w sposób dający wiele do myślenia. Zaintrygował mnie świat sztuki – mówi 15-letni Piotr.

Uzdrowiska chcą udowodnić,
że mają nieskażone powietrze
Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych
w Polsce postulują, aby badać stan powietrza bezpośrednio w kurortach. To
odpowiedź na ich zdaniem krzywdzące
raporty fundacji ekologicznych, z których wynika, że uzdrowiska są zanieczyszczone i przez to nie mogą między innymi pobierać opłaty klimatycznej. Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP i zarazem burmistrz Muszyny Jan Golba uważa, że raporty są
krzywdzące. Jego zdaniem nie są adekwatne do stanu rzeczywistego, dlatego zamierza walczyć o dobre imię kurortów.
Obecnie w ramach monitoringu
państwowego jakość powietrza bada
się w trzech strefach: w aglomeracji powyżej 250 tys. mieszkańców,
REKLAMA
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Nawet w 24 godziny!
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668 681 931 *
www.krakow.proficredit.pl
KOSZT POČCZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA

w miastach, w których żyje ponad 100 tys. osób i w pozostałym obszarze województwa niewchodzącym w skład tych miast
i aglomeracji. W przypadku Muszyny, Piwnicznej-Zdrój czy Krynicy-Zdrój stacja pomiarów jest
w Nowym Sączu, gdzie stopień zanieczyszczenia miasta jest dość wysoki. Jan Golba twierdzi, że nie powinno się ustalać jakości powietrza
na podstawie badań w strefie oddalonej kilkadziesiąt kilometrów.
- Ze względu na znaczną odległość, takie badania nie są adekwatne do stanu rzeczywistego uważa Jan Golba. - Według modelu matematycznego ustala się
w Nowym Sączu, czy jest zanieczyszczone powietrze w sąsiadujących uzdrowiskach. My chcemy, aby monitoring państwowy
był wprowadzony bezpośrednio
na naszych terenie. Postulujemy,
aby powstała czwarta strefa, tzw.
uzdrowiskowa, w które będzie się
przeprowadzać takie pomiary. Tylko wtedy możemy udowodnić, że
mamy lecznicze właściwości klimatu. Teraz mamy związane ręce.

TWOJEPIENIČDZe

REKLAMA

Praca w Niemczech
opiekunowie i opiekunki
osób starszych,
wymagane doświadczenie
i komunikatywna znajomość języka niemieckiego.
Oferujemy legalne zatrudnienie i atrakcyjne zarobki!
Zadzwoń lub wyślij swoje zgłoszenie,
tel. 735 929 899, praca@vista-hr.pl
REKLAMA

Gmina Chełmiec realizuje projekt:
„Internecik też dla dzieci –
zapobieganie wykluczeniu społecznemu na
terenie Gminy Chełmiec – etap IV”
Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo
informacyjne, zwiększanie innowacyjności
gospodarki
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu eInclusion
Główny cel projektu – Zakup zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem
oraz świadczenie usług dostępu do
internetu dla 291 beneficjentów na terenie
gminy Chełmiec
Dotacje na innowacje. Inwestujemy
w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Według raportu fundacji ClientEarth, przygotowanego na podstawie danych Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, żadne z polskich uzdrowisk nie spełnia określonych ustawą norm dotyczących czystości powietrza. Reprezentanci kurortów obawiają
się, że w związku między innymi

Według raportu
fundacji ClientEarth
żadne z polskich
uzdrowisk nie spełnia
określonych ustawą
norm dotyczących
czystości powietrza.
z tymi doniesieniami może im grozić nawet utrata statusu. To by oznaczało, że nie będzie można prowadzić lecznictwa uzdrowiskowego.
W konsekwencji grozi to upadkiem
sanatoriów i likwidacją setek miejsc
pracy.
- Tego typu informacje odstraszają niektórych kuracjuszy i turystów - dodaje wiceburmistrz
Krynicy Zdroju Tomasz Wołowiec. - Dlatego popieram pomysł
utworzenia strefy uzdrowiskowej,
w której będzie się badać, czym oddychamy na naszym terenie. To da
obraz, jaki jest rzeczywisty stan
powietrza.
Tomasz Demkowicz, dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Krynicy Zdroju przyznaje, że
są możliwe przekroczenia stężenia
szkodliwych substancji w uzdrowisku przez kilka lub kilkanaście dni w
roku, w pozostałych powietrze jest
bardzo dobrej jakości.
- Inwestujemy w ekologię na
tyle, na ile jest to możliwe - zapewnia Tomasz Demkowicz. - Już ponad 80 proc. budynków w kurorcie korzysta z ogrzewania gazowego, między innymi sanatoria, hotele czy szkoły. Jedynym ogniwem zanieczyszczeń jest niewielki odsetek domków jednorodzinnych. Ich
właścicieli zazwyczaj nie stać na
ogrzewanie gazem.
Jak dodaje wiceburmistrz Krynicy, warto pomyśleć o rozwiązaniach ustawowych, które wsparłyby
utrzymanie walorów klimatycznych
czy krajobrazowych uzdrowisk.
- Mam tu na myśli między innymi nowelizację ustawy o gminach uzdrowiskowych właśnie
w kierunku centralnego wsparcia procesu wymiany pieców
i kotłów na te bardziej ekologiczne
-tłumaczy Tomasz Wołowiec.
Postulaty gmin uzdrowiskowych
mają trafić do Ministra Środowiska i
Ministra Zdrowia.
(MCH)
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Wydarzenia

Promocja książki o. Majchra

INTERWENCJA DTS

Błoto na drodze w Brzeznej

- Od kilku tygodni w mojej miejscowości jest budowana obwodnica. Wykonawca nie sprząta po
sobie drogi i nie odpowiada za
uszkodzenia na niej – mówi Mateusz Słowik. - Usiłuję dowiedzieć
się w gminie, co dalej, tymczasem
urzędnicy umywają ręce. Dwa tygodnie temu obiecano mi, że sprawa będzie rozwiązana – denerwuje się Czytelnik.
Co na to wszystko gmina? - Ta
sprawa jest znana w urzędzie, znana także pani wójt. Wykonawca, aby
móc budować obwodnicę, musi korzystać z dróg gminnych. Inwestorem budowanej drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg, wykonawcą firma
STRABAG. Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w naszej gminie, pan Mariusz Karpierz był

na dwóch kontrolach w tym miejscu,
podjął interwencję u Adama Czerwińskiego, dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg. Ten przyznał, że nasz
Czytelnik ma rację, widać to także
na zdjęciach, które zrobił pan Słowik – tłumaczy sekretarz gminy Piotr
Lachowicz, który niedawno wrócił
z wyjazdu i od razu zajął się sprawą.
Jak informuje sekretarz, inni
mieszkańcy są w tej sprawie bardziej wyrozumiali, dlatego też gmina prosi pana Słowika o jeszcze kilka dni cierpliwości. Zgodnie z zapewnieniami, powiat ma egzekwować poprawność prowadzonych robót. W ślad za przepisami to STRABAG ma dbać o czystość i porządek.
Choć droga jest sprzątana, co
dzień pojawia się nowe błoto. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać,
ma być wystosowana odpowiednia skarga, jak wynika z zapewnień w Piotra Lachowicza, tym bardziej, jeżeli faktycznie droga zostanie uszkodzona, jak twierdzi Czytelnik.
(AM)

We wtorek 24 listopada w Małopolskim
Centrum Kultury Sokół odbyło się spotkanie autorskie z ks. Stanisławem Majchrem, jezuitą, połączone z promocją
jego najnowszej książki pt. „Jezus był
ze mną za kratami”. Ojciec Majcher obchodzi w tym roku 50-lecie kapłaństwa.

pracę z młodzieżą i wsparcie dla osób pogubionych na
ścieżkach życia – mówił Marian
Ryba. Nie brakowało wspomnień
i serdeczności od byłych uczniów
oraz parafian.

Spotkanie poprzedziła msza
święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (kolejowym), gdzie
niegdyś proboszczem był właśnie
ksiądz Stanisław Majcher SI.
Wśród licznie zebranych gości
nie zabrakło: wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża, przewodniczącej Rady
Miasta Bożeny Jawor oraz radnych.
Była okazja do wspomnień. Rozmowę
z księdzem prowadzili Małgorzata Broda, dyrektor Instytutu Karpat
w MCK Sokół oraz redaktor Wojciech
Molendowicz. Ojcu Majchrowi wręczono Tarczę Herbową „Zasłużony
dla miasta Nowego Sącza”. Decyzję
o przyznaniu Tarczy podjęto jednogłośnie na ostatniej sesji Rady Miasta.
W imieniu miasta Nowego Sącza
wręczyli ją radni Tomasz Cisoń i Michał Kądziołka oraz Bożena Jawor.
Ojcu Majchrowi przyznano także Złote Jabłko Sądeckie. W imieniu

Ojciec Stanisław Majcher
SJ przez wiele lat był duszpasterzem młodzieży i opiekunem Kręgów Domowego Kościoła przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu. Obecnie jest rekolekcjonistą
w jezuickim ośrodku „Górka"
w Zakopanem. Kapłan od lat prowadzi pracę duszpasterską i posługę
kapłańską wśród więźniów. Historie osadzonych z zakładów karnych
w Nowym Sączu, historie więźniów”. Kolejne historie przedstawia nowa publikacja „Jezus był ze
mną za kratami”.
(AM)

***

Jubileusz 160-lecia Zakładu Karnego

FOT. JOLANTA BUGAJSKA

Od trzech tygodni na drodze gminnej
w Brzeznej (gmina Podegrodzie) jest
mnóstwo błota. Nasz Czytelnik, którego dom znajduje się w odległości około
5 metrów od zabłoconej drogi, usiłuje
ustalić, kto za to odpowiada.

starosty nowosądeckiego Marka
Pławiaka wręczył je Marian Ryba
– członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Jubileuszu kapłaństwa
gratulował także Zygmunt Paruch
– przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego. - Starosta przyznał Ojcu Złote Jabłko Sądeckie
w podziękowaniu za półwiecze niezwykłego, oddanego Chrystusowi kapłaństwa,

WIĘCEJ NA
SACZ.IN

FOT. KATARZYNA WOJCIECHOWSKA

Bogactwo kultury pienińskiej

W piątek 20 listopada nowosądecki Zakład Karny obchodził jubileusz 160-lecia istnienia. Była to okazja do podsumowania inwestycji, jakie poczyniono
w ostatnim czasie.
- Kończy się pewien wstyd, jeśli porównujemy nasze jednostki
z tymi, jakie są w innych państwach
zachodnich. Myślę, że w Polsce od
1989 r. bardzo dużo się zmieniło jeśli
chodzi o warunki przetrzymywania
osadzonych – mówił dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie
płk Krzysztof Trela.
Budynek przeszedł termomodernizację. Wszystkie cele zostały wyposażone w ciepłą i zimną wodę.
- Znajdujemy się w okolicy rynku, dawny wygląd więzienia a obecny bardzo się różni. Przy budowie pracowało kilkudziesięciu
skazanych
i to efekt społeczny, który osiągnęliśmy. Pracując dokształcali się i
zdobyli nowe umiejętności. Działania były przeprowadzane na żywym organizmie, bo nie mogliśmy
wysiedlić całego Zakładu - informował dyrektor Zakładu Karne-

go w Nowym Sączu ppłk Krzysztof
Borończyk.
Sądeckie wiezienie może pomieścić 445 więźniów, zgodnie
z zachowaniem zasady trzech metrów
kwadratowych na jedną osobę. Obecnie w Zakładzie Karnym przy ulicy Pijarskiej osadzonych jest 350 skazanych
bądź ukaranych, zaś liczba zatrudnionych pracowników wynosi 170.
Podczas
zorganizowanego
z okazji jubileuszu spotkania,
w obecności prezydenta Ryszarda Nowaka, pracowników więziennictwa
oraz policji, dokonano przecięcia okolicznościowej wstęgi oraz wmurowania pamiątkowej cegły upamiętniającej 160-lecie więzienia. Można
było zwiedzić pomieszczenia, jakie
na co dzień odwiedzają osadzeni: gabinety lekarskie, sale widzeń, salę do
szybkiego orzekania o winie, czy kaplicę, którą ozdabiał swymi pracami znany graficiarz Mors. Do cel nie
wpuszczano.
Później uroczystości przeniosły się
do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie
przyszedł czas na podsumowania minionych lat, podziękowania i odznaczenia.
(AM)

Gdy Lachy się zejdą z góralami to
może być tylko dobra zabawa - mówili uczestnicy spotkania „Tradycja
przez pokolenia” w MCK Sokół w Nowym Sączu. Mieszkańcy trzech gmin
Szczawnicy, Czorsztyna i Krościenka
nad Dunajcem zaprezentowali swoje mocne strony: kolorowe stroje, góralską muzykę, mocny charakter i ludową sztukę.
W sądeckim Sokole zjawili
się też flisacy, którzy zaśpiewali hymn. Gawędziarze bawili publiczność opowieściami i anegdotami o swoich stronach.
- Wszyscy mamy w sercach i
w oczach obrazki z Pienin, ale nie
każdy zna tak dobrze bogactwo tej
kultury. A przecież stykają się tam
REKLAMA

aż trzy regiony - podkreślała Małgorzata Broda, dyrektor Instytutu
Europa Karpat.
Podczas spotkania do działaczy
z Pienin trafiły odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Minister
przyznał je: Krystynie Aleksander, Alinie Lelito, Janinie Plewa,
Ewie Zachwieja, Stanisławowi Czepielowi, Andrzejowi Dziedzinie-Wiwrowi, Piotrowi Gąsienicy, Janowi Kubikowi, Robertowi
Majerczakowi i Arturowi Majerczakowi. Natomiast „Lachowskie
Serca” powędrowały do burmistrza Szczawnicy, wójtów Krościenka i Czorsztyna oraz prezesa
Polskiego Stowarzyszenia Flisaków
Pienińskich.
(WK)

26 listopada, godz. 18., MCK
Sokół - wieczór poetycki Jerzego
Kronholda
27 listopada, godz. 18., MCK
Sokół - wernisaż „Madonny Polskie" -wystawa malarstwa Franciszka Kafla
28 listopada, godz. 19., Pijalnia
Główna w Krynicy - koncert „Romanse w Cieniu Skrzypiec”
30 listopada, godz. 19., Kino Farys w Bieczu – Kabaret Młodych
Panów
3 grudnia, godz. 17.30, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari Stary Sącz – koncert CARRANTUOHILL&Bob Bales
(KW)
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Pasje

Rzucanie z masy i kopanie w sprzęgło
- Od jak dawna trenuje Pani drifting? Skąd tak niecodzienna pasja?
- Wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy
poznałam mojego chłopaka. Bardzo szybko zaraził mnie swoją życiową pasją - motoryzacją,
a konkretnie driftingiem. Po pewnym czasie zaczęłam stawiać pierwsze kroki trenując na symulatorze idealnie odwzorowującym zachowanie samochodu podczas jazdy w poślizgu, dzięki czemu jeszcze „na sucho” poznałam ,czym
„to się je”. Bardzo szybko robiłam postępy, więc
w niedługim czasie zaczęłam rozglądać się za
odpowiednim samochodem, który mogłabym odpowiednio zmodyfikować. Regularne
treningi rozpoczęłam całkiem niedawno, bo
w grudniu 2014, niecały tydzień po kupnie mojego BMW e36 o mocy 178 KM.
- Jak dokładnie wygląda ta jazda autem w poślizgu?
Podczas
driftingu
jedziemy samochodem tylno napędowym
w kontrolowanym poślizgu. Samochód potrzebuje jednak kilku podstawowych modyfikacji, by mógł być określany mianem driftowozu. Po pierwsze jest to zespawanie dyferencjału, czyli mechanizmu różnicowego,
dzięki czemu tylne koła kręcą się jednakowo
i umożliwiają prawidłowe zachowanie samochodu w poślizgu. Kolejnym ważnym elementem jest usztywnienie zawieszenia. Zakłada
się gwintowane zawieszenie, aby je utwardzić
i obniżyć samochód, co poprawia jego czucie i prowadzenie w poślizgu. Podczas driftu samochód kontroluje się poprzez wypośrodkowanie ułożenia kierownicy do wciskanego gazu, czasami używając również

- Owszem, osobiście słyszałam może o dziesięciu dziewczynach, które uprawiają ten sport
w Polsce i tylko jednej, która robi to profesjonalnie i startuje w licencjonowanych zawodach.
Powoli jest nas jednak coraz więcej. Od pewnego czasu prowadzę bloga z babskim spojrzeniem na motoryzację pod nazwą „Arrest
Me I’m a Drift Girl”, gdzie dzielę się swoją pasją i pokazuję, że drifting jest sportem dla każdego! Oczywiście wiąże się to z pewnymi wyrzeczeniami, jednak jeżeli naprawdę się czegoś
chce, można to osiągnąć. Jestem tego doskonałym przykładem.
FOT. Z ARCH. AGNIESZKI PERCZ

Pochodząca z Nowego Sącza Agnieszka Percz na co
dzień mieszka i pracuje w Krakowie. Absolwentka tamtejszej Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości ma niecodzienne hobby - uwielbia pisk opon
i szybką jazdę samochodem. Jest jedną z niewielu Polek, która trenuje drifting - jazdę w kontrolowanym poślizgu.

hamulca ręcznego do zwiększenia kąta wychylenia samochodu, czy też drobnych poprawek
w zakręcie. Istnieje jednak kilka technik driftu,
które znacznie różnią się od siebie. Samochód
można wprowadzić w poślizg w kilka sposobów, między innymi „rzucając” go z masy, czy
też „kopiąc” w sprzęgło przy wciśniętym gazie. Najłatwiej wprowadzić samochód w poślizg oczywiście poprzez zaciągnięcie hamulca
ręcznego przy skręconej kierownicy i wciśniętym sprzęgle, jednak tej techniki nie preferuję, gdyż jest zbyt prosta i oczywista. Drifting to
płynne pokonywanie zakrętów w nieprzerwanym poślizgu poprzez użycie różnych technik,
które dostosowuje się do ułożenia trasy i panujących na drodze warunków.
- Jakie cechy trzeba posiadać, aby uprawiać taki
sport, bo nie jest to chyba pasja dla każdego?
- Szczerze mówiąc staram się zbyt dużo nie
myśleć o konsekwencjach możliwych błędów,
gdyż niepotrzebnie mnie blokują. Od dziecka

uprawiałam sport i startowałam w różnych zawodach, więc od samego początku przygody
z driftingiem miałam odpowiednie nastawienie do treningów. Jeżeli mam gorszy
dzień, jeżdżę do oporu - dopóki coś mi nie
wyjdzie. Drifting staram się kończyć za każdym razem z pewnym postępem, jeździć
powtarzalnie. Oczywiście wszystko trzeba robić z głową, mieć odpowiednio przygotowany samochód, a opony dostosowane do panujących warunków. Jak w każdym sporcie najważniejsza jest rozgrzewka,
w moim przypadku jest to przede wszystkim zapoznanie z ułożeniem trasy, nawierzchnią, sprawdzenie samochodu. Aby
w tym sporcie szybko robić postępy, konieczna jest odwaga i systematyczność. I ja
te cechy raczej posiadam (śmiech).
- Udowadnia Pani, że drifting to nie tylko sport dla
mężczyzn. Jest Pani chyba jedną z nielicznych kobiet,
które mają takie zainteresowania?

- Jeżeli tak, nie spotyka się z Pani z drwiącym stosunkiem ze strony otoczenia?
- Absolutnie! Panowie zawsze chętnie służą pomocą i trzymają kciuki za moją coraz lepszą jazdę. Jako jedna z nielicznych reprezentantek płci pięknej zawsze mam spore wsparcie (śmiech). Panowie bacznie śledzą mojego
bloga, podpowiadają w różnych technicznych
tematach i dzielą się swoim doświadczeniem,
czy sugestiami.
- Zatem ma Pani zapewne w planach zawody driftingowe?
Oczywiście!
Właśnie
jestem
w trakcie przygotowywania samochodu na następny sezon, kiedy to zamierzam zacząć startować w zawodach. Auto potrzebuje kilku modyfikacji, które są wymogiem regulaminowym.
Jest to między innymi wstawienie klatki bezpieczeństwa. Na obecną chwilę wszystko finansuję sobie sama. Chcąc rozwijać swoje umiejętności i startować w profesjonalnych ligach, będę
musiała jednak zacząć szukać sponsorów. Coraz większe umiejętności wymagają mocniejszego samochodu, a co za tym idzie lepszych
i dużo droższych opon. Do tego paliwo, laweta, modyfikacje. Bezpieczeństwo też kosztuje.
Takie są realia, jednak wiem, że im sprostam!

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA
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Ludzie

Dostałem kopa od Pana Boga, żebym zaczął wierzyć
tyle rzeczy do załatwienia. Musiałem uporządkować bałagan, który
zrobił się w moim życiu. Ta choroba poniekąd pomogła mi uporządkować pewne sprawy. Wiedziałem, że nie mogę się poddać.

- Choroba skłoniła Cię do napisania książki czy wręcz zachęciła?
- Do jej napisania zachęcił mnie
ksiądz, którego poznałem podczas
pieszej pielgrzymki do Częstochowy.
Dużo rozmawialiśmy. Powiedział, że
moja historia od momentu wykrycia guza mózgu aż po dzień dzisiejszy
mogłaby zainspirować wielu ludzi.
- Pielgrzymka na Jasną Górę miała być
podziękowaniem za życie?
- Za to, że dostałem drugą szansę.
To była moja motywacja do napisania
książki. Z drugiej strony chciałem
zamknąć pewien rozdział w moim
życiu, którym była choroba, a na
to pozwalała mi właśnie ta książka.
- Kiedy wykryto u Ciebie guza?
- Kiedy miałem 26 lat, czyli trzy
lata temu. Pamiętam jak pod koniec października dostałem ataku
REKLAMA

FOT. Z ARCH. MICHAŁA KOCIOŁKA

Miał guza mózgu wielkości jabłka. Lekarze nie dawali mu więcej niż trzy miesiące życia. O tym, że ma glejaka, Michał Kociołek dowiedział się jako 26-letni chłopak. Dostał właśnie wymarzoną
pracę jako zawodowy kierowca, rzucił ją i rozpoczął walkę o życie. To, co
przeszedł przez trzy ostatnie lata, opisał w książce „Życie. Projekt w trakcie
realizacji”.

padaczki i wylądowałem w szpitalu. Wtedy wykryli mi guza mózgu wielkości jabłka - 8 na 6 cm.
Kwalifikowałem się do natychmiastowej operacji. Lekarze dawali mi
maksymalnie trzy miesiące życia.
- Wcześniej miałeś objawy, które mogły świadczyć, że coś jest nie tak?
- Raczej nie…, choć pod koniec
września pojawiały się jakieś bóle
głowy, ale nie były na tyle mocne, żebym musiał się tym przejmować. Nikomu się do tego nie
przyznałem, bo dostałem akurat nową pracę i nie chciałem jej

stracić. Miałem do załatwienia
sporo rzeczy.
- To był dla Ciebie wyrok?
- Usłyszałem we Wrocławiu,
bo tam lekarz rodzinny skierował
mnie na badania, że mogę umrzeć,
nawet jeśli zdecyduję się na operację. Jeśli tego nie zrobię, umrę
na pewno. Lekarze nie przekreślili mnie od razu, ale szczerze
powiedzieli, co mnie czeka. Wyszedłem na zewnątrz, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Całe
życie przeleciało mi przed oczami. Miałem przecież tyle planów,

- Rozumiem, że nie zwlekałeś długo
z decyzją o operacji?
- Ustalili mi termin i już w listopadzie przyjęli mnie na oddział neurochirurgii w szpitalu
św. Łukasza w Tarnowie. Było to
dokładnie 22 listopada 2012 roku.
Po ośmiu tygodniach rozpocząłem
chemioterapię i radioterapię. Lekarze wycięli mi guza w 92 proc.
Resztę musiała załatwić chemia.
Po niej przeszedłem już na tabletki. Później przyjeżdżałem tylko na
kontrole. Miałem z sumie siedem
rezonansów. Wszystkie wychodziły w porządku.
- Pojawiały się chwile zwątpienia?
- Pewnie że tak. Kilka razy miałem ochotę zrezygnować, odpuścić. Powiedziałem sobie jednak,
że skoro tu jestem, dostałem drugie życie, to trzeba je wykorzystać
„na maksa”. Jestem już trzy lata po
chorobie i nadal walczę ze swoimi
słabościami. Mam gorsze chwile,

ale po nich pojawia się uśmiech
na twarzy.
- Zadawałeś sobie pytanie: Dlaczego ja?
- Ani razu nie zadałem sobie takiego pytania. Nie miałem żalu ani do Pana
Boga, ani do ludzi. Kiedyś znalazłem
taki wpis w internecie: Dostałem kopa
od Pana Boga, żebym zaczął wierzyć.
Z czasem zrozumiałem, że te słowa odnosiły się do mnie. Dlatego wybrałem
się na pielgrzymkę na Jasną Górę, żeby
podziękować Bogu za życie.
- Choroba wiele zmieniła w Twoim życiu?
- Wszystko. Kiedy zachorowałem
moje życie zmieniło się o 180 stopni.
Nigdy nie zapomnę o chorobie i nie
chcę udawać, że to temat, który już
mnie nie dotyczy. Chcę mówić ludziom
o tym i udowodnić, że można z choroby wyjść i cieszyć się życiem. Mam
nadzieję, że będę mógł tym pomóc innym. Dlatego napisałem tę książkę.
- Twój cel na przyszłość?
- Nauczyłem się niczego nie planować. Żyję dniem dzisiejszym i cieszę się każdą przeżytą minutą. Mam
jednak takie małe marzenie, by jeździć po szpitalach i ośrodkach, gdzie
leżą chorzy, po to, by pokazać im siebie i opowiadać historię mojego życia. Chcę im pokazać, że nie można
się poddawać.

ROZMAWIAŁA MARTA TYKA
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Opinie
Duch Marszałka krąży nad Sądecczyzną

Jerzy Wideł
Z kapelusza
Polska to ciekawy kraj i egzotyczny kraj. W tym samym mniej więcej czasie, kiedy na Rynku we Wrocławiu narodowcy palą kukłę symbolizującą Żyda, w podsądeckich
Marcinkowicach odbywa się podniosła i piękna uroczystość. Tamtejsza parafia rzymsko-katolicka,
którą od lat kieruje ks. Józef Babicz, wspólnie z Towarzystwem Jana
Karskiego zorganizowała posadzenie Dębu Pamięci Jana Karskiego.
To w głównej mierze dzięki mieszkańcom tej wsi, rodzinie Rysiów
z Nowego Sącza, doktorowi Janowi
Michałowi Słowikowskiemu z nowosądeckiego szpitala udało się uratować legendarnego kuriera, emisariusza, który powiedział światu
o eksterminacji Żydów w Polsce
okupowanej przez Niemców. Niestety jego apele i świadectwa o holokauście nie przyniosły wtedy właściwych rezultatów.
REKLAMA

W minioną niedzielę biskup Tadeusz Pieronek i krakowski rabin
Avigdor Baumol posadzili wspomniane drzewo pamięci Karskiego
przy okazji przypominając jego sylwetkę. Odbyła się msza św. celebrowana przez księdza biskupa i wspólna modlitwa ekumeniczna po polsku
i hebrajsku. Jakie to wymowne wydarzenie świadczące o przenikającej
się historii i losach wojennych Polaków i Żydów.
O Karskim (właściwie Janie Romualdzie Kozielewskim 1914–2000)
napisano wiele w różnych językach.
Dość powiedzieć, że w 1998 r. izraelski Instytut Pamięci Yad Vashem
zgłosił jego kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla. Natomiast w
tych opowieściach, także filmowych, brakowało stosownego miejsca dla Marcinkowic. A przecież tutaj
latem 1940 r. po brawurowej ucieczce z nowosądeckiego szpitala schronił się najpierw u leśniczego Franciszka Widła, a następnie we dworze Jana Morawskiego. Tragiczne
były jednak konsekwencje ratowania Karskiego przed gestapo. Z tego
powodu zginęło w obozach koncentracyjnych bądź zostało rozstrzelanych ponad dwadzieścia osób.
To w tym właśnie dworze Morawskich stacjonował

1 Pułk Legionów dowodzony przez przyszłego Marszałka Józefa Piłsudskiego w trakcie Bitwy Marcinkowickiej
z wojskami rosyjskimi 5-6 grudnia 1914 r. Sam zresztą Józef Piłsudski odnotował w „Moich
pierwszych bojach”, że była to
„jedna z najładniejszych bitew,
jakie stoczyłem”…
Duch Marszałka pojawił się ponownie w ostatnich dniach tym razem w Nowym Sączu. 198 uczestników internetowego plebiscytu społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka wytypowało na miejsce przyszłego monumentu teren po
grobie i mauzoleum żołnierzy Armii Czerwonej przy Alejach Wolności. Teraz współprzewodniczący
Komitetu niedoszły senator Tadeusz
Nowak i pełnomocnik prezydenta miasta ds. inwestycji Grzegorz
Dobosz mają - jakby to powiedzieli Rosjanie - zagwozdkę. Czy stawiać pomnik chwały Marszałka na
terenie byłego cmentarza (bo przecież Aleje Wolności i okolice to teren byłego starego cmentarza), czy
też upierać się przy innej lokalizacji
wbrew wynikom plebiscytu. Duch
Marszałka krąży więc wciąż nad Sądecczyzną, chociaż okazje są różne.
Niekoniecznie sprzeczne.

REKLAMA
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Kupuj z gwarancją
najniższej ceny*
SUPEROFERTA OD SUPERMIKOŁAJA

GWARANCJA

CENY*

X9005C

65”

Najlepszy europejski telewizor
o innowacyjnym wzornictwie 2015–2016

GWARANCJA

CENY*

5.1-kanałowy
zestaw kina domowego
z technologiami WiFi®
i Bluetooth®

HT-RT5

GWARANCJA

CENY*

Najlepszy europejski DSC-HX90
podróżny aparat
kompaktowy 2015–2016

Wzmacniacz cyfrowy S-Master / moc 550 W
Technologia NFC / łączność WiFi® i Bluetooth®
Tryb „futbol” – akustyka wprost ze stadionu

Technologia optymalizacji dźwięku ClearAudio+

Matryca CMOS Exmor R / rozdzielczość 18,2 Mpx
Obiektyw ZEISS® Vario-Sonnar T* / zoom optyczny 30x
Wysuwany wizjer OLED Tru-Finder
Odchylany o 180° ekran LCD 3.0”

Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją w salonie Sony Centre:

sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
* Promocja trwa w terminie 13.11.2015–13.12.2015 r. i obejmuje wybrane produkty.
O szczegóły należy pytać Doradcę sprzedaży. Regulamin promocji jest dostępny w salonach Sony Centre.
Aby użyć tego telewizora, trzeba wyrazić zgodę na Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności firmy Google. „Google”, „Google Play”, „Android”, „Android TV” są zastrzeżonymi znakami
handlowymi firmy Google Inc. Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. „Sony”, „BRAVIA”, „Cyber-shot” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
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Akcja
Bohaterowie dnia codziennego potrzebują pomocy i impulsu do zmiany

- Ile rodzin w Nowym Sączu jest objętych pomocą?
- Podobnie jak w zeszłym roku
tych rodzin będzie około siedemdziesięciu. Na razie jeszcze nie
wszystkie są w bazie, bo trwa ich
weryfikacja przez wolontariuszy,
ale lada dzień na stronie internetowej pokaże się pełna lista.
- Jakie potrzeby mają rodziny z bazy
Szlachetnej Paczki?
- Ich potrzeby to przede
wszystkim żywność, środki czystości, ale również najpotrzebniejsze sprzęty domowe: pralka,
lodówka, czy też opał na zimę.
Mówi się, że Nowy Sącz to miasto milionerów, ale z drugiej strony tu jest naprawdę bieda. Są

- Spotykasz się z tymi rodzinami na
co dzień, jak one radzą sobie z biedą?
- To na pewno nie są rodziny,
które z biedy uczyniły sobie sposób na życie. Takich w projekcie
nie ma. To są rodziny, które z powodu choroby w rodzinie, niepełnosprawności, jakiejś tragedii, śmierci rodzica, potrzebują
impulsu, żeby coś w ich życiu zaczęło się wreszcie układać. To są
bohaterowie dnia codziennego,
bo oni każdego dnia, mając ograniczone zasoby, robią wszystko,
żeby dzieci nie chodziły głodne. Matki wyszukują w ciucholandach rzeczy dla swoich dzieci, żeby ubiorem nie odróżniały
się od rówieśników, żeby nie były
w ten sposób naznaczone. Jedna
z kobiet, matka dwóch synów,
której mąż jest chory, pracuje na etacie jako krawcowa, a po
pracy siedzi przy maszynie do 2.

To są bohaterowie dnia codziennego,
bo oni każdego dnia, mając ograniczone
zasoby, robią wszystko, żeby dzieci nie
chodziły głodne. Matki wyszukują
w ciucholandach rzeczy dla swoich dzieci,
żeby ubiorem nie odróżniały się
od rówieśników, żeby nie były w ten
sposób naznaczone.
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WARTO WIEDZIEĆ:

rodziny, w których po odliczeniu
kosztów utrzymania i leczenia na
jednego członka rodziny zostaje
tylko 20-30 zł miesięcznie.

FOT. Z ARCH. A.PIERZCHAŁY

Rozmowa z ANNĄ
PIERZCHAŁĄ,
koordynatorką akcji
Szlachetna Paczka
w Nowym Sączu

w nocy, żeby zapewnić rodzinie
utrzymanie. Napatrzyłam się teraz na tę biedę i doceniam tych
ludzi i ich postawę, bo jest im
ciężko, ale się nie poddają.
- Jak im można pomóc?
- Wszystkie rodziny trafiają do
bazy. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl po wybraniu regionu Nowy Sącz, jest możliwość
poznania historii i potrzeb konkretnych rodzin. To takie pierwsze spotkanie darczyńcy z rodziną. Po wyborze rodziny dowiadujemy się, czego konkretnie
ta rodzina potrzebuje. Jeśli ktoś
uważa, że jest w stanie zaspokoić te potrzeby, to powinien wybrać rodzinę, a formularz poprowadzi nas dalej.

- A jeśli ktoś jest w stanie tylko częściowo pomóc, np. z tej puli potrzeb
kupić dzieciom odzież na zimę?
- Wtedy prosimy, żeby darczyńca zaangażował w zorganizowanie paczki swoich znajomych, współpracowników, rodzinę. Żeby jeden darczyńca był
do jednej rodziny, tak aby paczka
była w pełni odpowiedzią na potrzeby danej rodziny. Przy kilku
darczyńcach nie mamy pewności,
że te potrzeby zostaną spełnione.
- Jest też możliwość wpłacenia pieniędzy na konto Szlachetnej Paczki?
- Taka możliwość jest, informacje można znaleźć na stronie
internetowej. Natomiast te fundusze trafiają do centrali, nie do
rodzin w naszym regionie. Jeśli

• Adres strony
internetowej akcji:
www.szlachetnapaczka.pl
• Baza Szlachetnej Paczki
w Nowym Sączu
- ul. Rejtana 13
• 28 listopada
w godz. 10-18.
w Galerii Trzy Korony
w Nowym Sączu będzie
miał miejsce event
promocyjny akcji
Szlachetna Paczka. Wtedy
wolontariusze udzielą
wszystkich informacji.
wiec chcemy pomóc naszym lokalnym rodzinom, lepiej zorganizować się, zaangażować i przygotować paczkę. Taka jest idea
Szlachetnej Paczki – nie dajemy
pieniędzy, ale konkretne rzeczy,
a przede wszystkim impuls do
działania i do zmiany.
- Finał planowany jest na 12-13 grudnia, zdążycie?
- Zdążymy ze wszystkim. W
sobotę 21 listopada było otwarcie
bazy, pół godziny później już był
pierwszy darczyńca, który zadeklarował objęcie pomocą jednej
rodziny. W tej chwili kilka rodzin już ma swoich darczyńców.
- Same paczki trafią do rodzin przed
świętami?
- Paczki trafią podczas finału
12-13 grudnia. Wtedy darczyńca przywozi paczkę do magazynu, tam spotyka się z wolontariuszem. Wolontariusz tego samego
dnia zawozi wszystko do rodziny. To jeden z najpiękniejszych
dni dla tych rodzin, bo to dla
nich promyk nadziei na zmianę i
wielka wdzięczność, że ktoś obcy
o nich pomyślał, wyciągnął rękę.
- Dla Was to też chyba jeden z piękniejszych dni?
- Dla nas jest to ukoronowanie całego poniesionego trudu,
nieprzespanych nocy. Przede
wszystkim radość dzieciaków
daje nam niesamowitą moc.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Przyłącz się do akcji!
Kup promocyjną bramę, drzwi lub ogrodzenie
i pomóż zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.
100 zł ze sprzedaży każdego promocyjnego produktu
przeznaczamy na zabezpieczenie terenów wokół domów dziecka.
Oferta obowiązuje od 15 września do 30 listopada 2015 r. - sprawdź w Punktach Sprzedaży!
Zasady promocji na stronie www.wisniowski.pl/promocja

PASZYN 478
tel. 18 440 20 14
e-mail: biuro@tomexokna.pl
www.tomexokna.pl

NOWY SĄCZ
ul. Zielona 45, tel. 18 444 11 27
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 18 444 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. 14 627 26 32
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

JASŁO
ul. Kościuszki 44
tel. 13 445 23 29
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

GORLICE
ul. Biecka 40
tel/fax: 18 354 69 11
e-mail: gorlice@tomexokna.pl

LIMANOWA
ul. Kopernika 14
tel. 018 330 11 67
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

KROSNO
ul. Liniarska 10
tel. 13 432 39 45
e-mail: krosno@tomexokna.pl

SZAFLARY
ul. Zakopiańska 18
tel. 18 275 40 64
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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Filmoteka sądecka (27)

Wirtuoz kamery z Sowlin
Był z nieodłączną kamerą świadkiem ważnych wydarzeń współczesnej historii. Dokumentował np. niosącą odprężenie pomiędzy Wschodem
z Zachodem Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach (1975),
spotkanie na szczycie Reagana z Gorbaczowem w Wiedniu (1985), pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, zwłaszcza tę
pierwszą w 1979 r, gdzie znakomicie
uchwycił moment powitania papieża
na nowotarskim lotnisku m.in. przez
cieszącego się złą sławą u górali wojewodę Lecha Bafię. W stanie wojennym rejestrował demonstracje uliczne,
był zatrzymany i pobity przez milicję.
Robił zdjęcia do filmów biograficznych o Marii Kuncewiczowej, Wandzie Wiłkomirskiej, Zdzisławie Beksińskim, Adamie Hanuszkiewiczu, Tadeuszu Łomnickim, Czesławie Niemienie, Jerzym Dudzie-Graczu, Aleksandrze Gieysztorze i Wiesławie Ochmanie. Obsługiwał festiwale piosenki
w Opolu i Sopocie, Memoriał Bronisława Czecha pod Tatrami.
Sfilmował – jako jedyny – samospalenie Ryszarda Siwca podczas dożynek
na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie (8 września 1968 r.). Ujęcie trwało
siedem sekund i przedstawiało starszego pana w prochowcu i berecie, który
płonąc wykrzykuje coś, a ludzie odsuwają się od niego, ktoś niezdarnie próbuje ugasić na nim płomienie. Uroczystości trwają dalej, praktycznie nikt nie
zauważa tego protestu…
Zbigniew Skoczek, jeden z najwybitniejszych operatorów Polskiej Kroniki Filmowej i Wytwórni Filmów Dokumentalnych, urodził się 2 stycznia 1930 r. w wówczas podlimanowskich Sowlinach, jako jeden z dwóch
synów Józefa i Marii z d. Twaróg. Ojciec był przed wojną policjantem
w Krynicy. Podczas okupacji niemieckiej gestapo zatrzymało matkę za pomoc w ucieczce z aresztu kilku więźniom, Polakom i Francuzom. Potraktowano ją bezlitośnie, zesłano do obozu w Auschwitz, gdzie zmarła w 1942
r. Ojciec ukrywał się przed Niemcami
REKLAMA

Zbigniew Skoczek był m.in. autorem unikatowych zdjęć samospalenia
Ryszarda Siwca podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie
Dziesięciolecia w Warszawie 8 września 1968 r.
do końca wojny. Zbyszkiem i bratem
Mietkiem opiekowała się wówczas rodzina w Sowlinach.
Zbigniew ukończył Gimnazjum
i Liceum w Limanowej. Jako pasjonat
filmu i fotografii podjął studia na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, którą
ukończył w 1954 r. (dyplom otrzymał
w 1959). Kolegami z bratniego wydziału reżyserii i absolwentami tego samego rocznika byli późniejsi znakomici twórcy polskich komedii Stanisław
Bareja i Tadeusz Chmielewski.
Zbigniew natychmiast podjął pracę jako operator Polskiej Kroniki Filmowej. Zjeździł Polskę i Europę wzdłuż
i wszerz. W ciągu blisko 40 lat pracy
zawodowej przygotował ok. 1,8 tys.
tematów dla PKF, które pozostają, już
na wieki, bogatym źródłem wiedzy
o życiu w Polsce. Filmował wydarzenia polityczne i kulturalne, spektakle
teatralne i kabaretowe, pejzaże i zjawiska przyrodnicze (zwłaszcza w bliskich mu górach). Był ceniony za wysokie walory plastyczne zdjęć. Malarz
Czesław Rzepiński nazywał go „wspaniałym pejzażystą”, Zdzisław Sierpiński mówił o „genialnej pracy” jego kamery. Współpracował z tuzami polskiej
dokumentalistyki i filmu, m.in. z Jerzym Bossakiem, Ludwikiem Perskim,

Sergiuszem Sprudinem i Józefem Gębskim. Stał też za kamerą przy produkcji
filmu fabularnego „Ruchome piaski”
(1968) Władysława Ślesickiego.
Jego prace doceniano i nagradzano
na prestiżowych festiwalach i przeglądach filmów dokumentalnych w kraju i za granicą, np. w Trydencie i Oberhausen. Takie filmy jak „Śmierć statku” (1961), „Skocznia” (1965), „Dzień
na mazurskich jeziorach” (1966), „Nasz
wiek dwudziesty” (1988), „Narodziny
Solidarności” (1981) weszły do kanonu
polskiego dokumentu. Jedną z ostatnich
prac były zdjęcia do sześciogodzinnego,
opracowanego w kilku wersjach językowych, dokumentalnego filmu Andrzeja
Solki „El Meditatione il Santo Rosario”
(1989), realizowanego w najważniejszych sanktuariach maryjnych na świecie, a poświęconego Janowi Pawłowi II.
Zbigniew Skoczek zmarł 3 czerwca 1994 r. w Warszawie. Jego żoną
od 1964 r. była Maria z d. Orłowska,
montażysta filmów fabularnych i dokumentalnych.
JERZY LEŚNIAK
W POWYŻSZYM ARTYKULE
WYKORZYSTANO INFORMACJE
Z XXXVIII TOMU POLSKIEGO SŁOWNIKA
BIOGRAFICZNEGO AUTORSTWA
ARTURA PATKA

PORADNIK ADWOKATA
Pytanie czytelnika:
Mój pełnoletni syn został tymczasowo aresztowany. Jak mogę mu
pomóc?
Odpowiedź adwokata:
Jeżeli syn nie ma ustanowionego
obrońcy w postępowaniu to radzę
jak najszybciej ustanowić dla niego obrońcę. Stosownie do brzmienia
art. 83 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 71 § 3 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli podejrzany lub oskarżony jest pozbawiony wolności, inna osoba może
ustanowić dla niego obrońcę. Powyższe oznacza, iż np. ojciec może
pójść do adwokata (po 1.07.2015 r.
również do radcy prawnego) i udzielić danemu obrońcy upoważnienia
do obrony dla syna. Obrońca będzie
mógł udać się na widzenie z tymczasowo aresztowanym, takie widzenie obrońcy odbywa się bez udziału osób trzecich. Co więcej, obrońca będzie mógł udać się do organu
prowadzącego postępowanie przygotowawcze celem zapoznania się
z aktami sprawy, a przede wszystkim
z dowodami przemawiającymi za złożeniem wobec podejrzanego wniosku
o tymczasowe aresztowanie. Bardzo
ważne dla postępowania karnego
i ewentualnej obrony – jest jak najszybsze ustalenie linii obrony, tak
aby pierwsze przesłuchania odbywały się zgodnie z ustaloną linią obrony. Należy pamiętać, że podejrzany
nie ma obowiązku dowodzenia swojej
niewinności, bądź też dostarczania
dowodów na swoją niekorzyść. Co
najważniejsze, składanie przez podejrzanego wyjaśnień jest jego prawem, a nie obowiązkiem – co oznacza, iż na każdym etapie postępowania podejrzany może bez żadnych

powodów odmówić składania wyjaśnień, jak również może odmówić
odpowiedzi na poszczególne pytania. W postępowaniu przygotowawczym, jeżeli chce, podejrzany może
złożyć wyjaśnienia na piśmie, a jedynie z ważnych powodów przesłuchujący może odmówić podejrzanemu tego prawa. Nikt nie może natomiast zmuszać podejrzanego do składania wyjaśnień, jak i odpowiedzi na
pytania. Należy pamiętać, iż raz złożone wyjaśnienia, stanowią później
dowód na całym etapie postępowania. Dlatego tak ważny jest kontakt
z obrońcą zaraz po zatrzymaniu, jeszcze przed pierwszymi czynnościami
w sprawie. Ustalenie na samym początku linii obrony jest najrozsądniejszym postępowaniem w sprawie.
Najlepsza pomoc dla tymczasowo
aresztowanego, a nawet dla zatrzymanego – to ustanowienie dla takiej
osoby jak najszybciej obrońcy, który to obrońca będzie obecny podczas czynności procesowych, posiedzeń sądowych, a przede wszystkim porozmawia z osobą zatrzymaną bądź podejrzaną i udzieli takiej
osoby fachowej pomocy prawnej.
AGNIESZKA BŁAŻOWSKA

Masz pytanie do adwokata?
Zadaj je drogą mailową:
poradyprawne.dts@
abkancelaria.com
Agnieszka Błażowska udziela
bezpłatnych porad prawnych
na naszych łamach.

OGŁOSZENIA DROBNE
STARY MOTOCYKL , stan obojętny - kupię.
504 220 492
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych,
metalowych nóżkach, kolor dąb szary,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe
na kółkach z szufladami, kolor
dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha,
tel.721 066 993.
SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor
szary, tel. 721 066 993
TANIO sprzedam słoneczną działkę
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 515776811,
512983676.
Pożyczka elastyczna.

Tel. 668 681 931
Pożyczka szybko i uczciwie
Tel. 668 681 931
Do 25.000 zł na dowolny cel
Tel. 668 681 931
Gotówka nawet do 25.000 zł!
Tel. 668 681 931
Pożyczka z dojazdem do klienta.
Tel. 668 681 931
Ale pożyczka nawet w 24 godziny.
Tel. 668 681 931
Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł!
Tel. 668 681 931
Pożyczka nawet do 25 000 zł.
Zadzwoń Tel. 668 681 931
Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź Tel. 668 681 931
KASA Potrzebujesz pieniędzy?
ZADZWOŃ Tel. 668 681 931
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