Partnerzy wydania:

Sądeczanie
na krańcu świata
L str. 4-5

WIELKA MAJÓWKA
28 kwietnia 2022 | nr 18 (600)
gazeta bezpłatna

nakład: 20 000*
*obejmuje dystrybucję
wersji elektronicznej

Brukowiec
Sądecki
L str. 10-11

Zaaplikuj sobie
hormony szczęścia
L str. 16

Multipasjonat
z DTS
L str. 24-25

www.ogrod-pro.pl tel. 604 085 337

Z drugiej strony
Kolejny numer DTS ukaże się 12 maja
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Grajdołek sądecki –
pisowski folwark

Jerzy Wideł
Z kapelusza

K

ilkanaście lat temu nieodżałowanej pamięci burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń po
utarczce słownej z opozycyjnymi radnymi (z Prawa i Sprawiedliwości) kaznodziejskim tonem wyraził sentencję:
„Szatan” krąży nad Starym Sączem,
nad miastem św. Kingi. Co mógłby
dzisiaj, parafrazując Cyconia, o sytuacji
w królewskim grodzie Nowym Sączu
powiedzieć prezydent Ludomir Handzel? Chyba nie powtórzyłby słów burmistrza Cyconia, ale rzekłby coś dosadniej. Miałby powody.

A TO CIEKAWE

P

odczas trwających prac remontowych polegających na wymianie poszycia dachu na muszyńskim magistracie, firma budowlana natrafiła na fragment gazety „Polonia” z marca 1939 r.
(nr 5100 – 29.3.1939 r.). Z gazety liczącej ponad 83
lata zachowały się strony od 5 do 12. - Wśród nagłówków można m.in. wyczytać jak patrioci czescy
tworzą demonstracyjny rząd w Ameryce, Litwini
nie poddadzą się bez walki, nie mogą bowiem „żyć
w myśl wskazań obcego rozsądku”, czy że „Wojna”
słowacko-węgierska trwa, Węgrzy mówią o atakach słowackich. Nie brakuje wpisów bliskich ówczesnym fanom koszykówki, gdzie podano wyniki meczu Estonia – USA - mówi Arkadiusz Cycoń
z UMiG Muszyna.
Odnalezione karty gazety jako ciekawostka zostaną przekazane do Muzeum Regionalnego Państwa

FOT. ARKADIUSZ CYCOŃ

Gazeta sprzed wieku
P

Muszyńskiego działającego przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Muszynie.
A nam wyobraźnia podsunęła obraz, jak to za sto lat
przyszłe pokolenia będą ekscytować się odnalezionymi
gdzieś w domowych zakamarkach numerami naszego DTS. Podpowiadamy - warto kolekcjonować, warto zachować nasz cymes!
(RED)

amiętacie, Szanowni Państwo, co
się działo przed wyborami samorządowymi trzy lata temu? Odchodzący ze stanowiska prezydent miasta
Ryszard Nowak zgłosił swoją kandydatkę w wyborach prezydenckich
i nie była to bynajmniej Iwona Mularczyk a Małgorzata Belska. Jednakże
naczelnik państwa Jarosław Kaczyński
ocierając się wręcz o geniusz, wskazał
nikomu wcześniej nieznaną żonę posła
Arkadiusza Mularczyka - panią Iwonę. Prezydentką nie została (i chwała
Panu Bogu!), ale pisowcy z gowinowcami, na czele z rozdzierającym dzisiaj

szaty Krzysztofem Głucem, wybrali ją na przewodniczącą Rady Miasta.
A właściwie, jak się miało okazać,
wady miasta królewskiego ponoć grodu. Efekt marny.
Zapanowały folwarczne stosunki i zachowania. Zarządczyni folwarku, jaki uczyniła pani Iwona
z rady, ma karbowego w osobie Michała Kądziołki i swoich radnych niczym chłopów pańszczyźnianych.
W folwarku pani Iwony jest jeszcze
zabawna postać Artura Czerneckiego, ale jako osoba niestabilna został
prawdopodobnie odsunięty od dworu i zarządu

O

wocem tych zachowań jest nieustanna kłótnia, walka radnych
opozycyjnych o usunięcie z zarządu
folwarku przewodniczącej i jej zastępcy. Walka trwa od prawie pół
roku. Jak na razie bezskutecznie. Pani
Iwona, w sposób wiadomy tylko sobie i najbliższej rodzinie, dalej uważa,
że trwa pandemia Covid-19, mimo
że pisowska władza w kraju pandemię odwołała. Pisowcy nie takie
cuda umieją czynić. Prezydent Handzel zgłosił wniosek o zwołanie sesji
w ważnych dla mieszkańców sprawach, ale folwark tego nie przyjął
do wiadomości. Folwark działa jak
gdyby nic w trybie zdalnym. Folwark
nic sobie nie robi z przepisów prawa.
Ale to w tym kraju nie jest dziwne, bo
sami zaczynamy się już czuć jak wyrobnicy folwarczni, żeby nie powiedzieć - chłopstwo pańszczyźniane.
Czyż to nie robota szatana?

REKLAMA

PRZECZYTANE

Na majówkę do Tęgoborza
„(…) Kiedy mijam Tęgoborze, rzeczywiście na szyldach czy tabliczkach
widzę napis w Tęgoborzy.
To jednak nie wszystko. Okazuje się, że władze gminy Łososina Dolna, do której należy wieś Tęgoborze,
również używają postaci dopełniacza
Tęgoborzy i miejscownika w Tęgoborzy (…) Wynotowałem: Niewątpliwą
atrakcją Tęgoborzy jest Jezioro Rożnowskie; W Tęgoborzy ma początek
zielony szlak turystyczny prowadzący na Białowodzką Górę; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy (…).
Przyznają Państwo, że przedziwna
to sytuacja, gdy w przestrzeni publicznej, w obiegu oficjalnym - wbrew nakazom wynikającym z obowiązującego

Teraz nie ma, moim zdaniem, inWykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce, w którym widnieje nego wyjścia, jak tylko – zwracam się
nazwa Tęgoborze i dopełniacz Tęgo- do władz gminy Łososina Dolna – ofiborza – pojawiają się sformułowania cjalnie wystąpić do Komisji Standaryz błędną formą fleksyjną, a więc jawnie zacji Nazw Miejscowości i Obiektów
Fizjograficznych z prośbą o wyrażelekceważone są reguły gramatyczne.
O co w tym wszystkim chodzi? nie zgody na zmianę nazwy TęgoboMieszkańcy wsi i władze gminy po- rze na Tęgoborza.
Trzeba to odpowiednio umotywowołują się na tradycję, a więc na to, że
z dziada pradziada mówiono na Sądec- wać: że tradycja, że uzus i że nie ma
czyźnie ta Tęgoborza, do Tęgoborzy, absolutnie szans na zmianę tego stanu
z Tęgoborzą, w Tęgoborzy (…) I rze- rzeczy. Utrzymywanie status quo, czyczywiście w starych źródłach, li trwanie przy nazwie rodzaju nijakienp. w Słowniku geograficznym Kró- go, ale deklinowanie jej po żeńsku, nie
lestwa Polskiego i innych krajów sło- może być na dłużą metę tolerowane.”
wiańskich (Warszawa 1892, t. XII s. 329),
MACIEJ MALINOWSKI, „ANGORA”
występuje Tęgoborza jako oboczność
NR 5 (30 I 2022) TĘGOBORZE K.
nazwy Tęgoborze: Tęgoborza z Justem
NOWEGO SĄCZA – ZAMIESZANIE
i Strugą (…)
Z ODMIANĄ NAZWY
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Na początek

Krótki długi weekend

J

eśli akurat strajkują kontrolerzy
lotów, a paliwo na stacji benzynowej właśnie przebiło kolejną granicę absurdu, to mamy
dla Ciebie fantastyczną wiadomość. Zostań na Sądecczyźnie
i spędź wielką majówkę w miejscu, o którym tysiące ludzi marzy, by je kiedyś odwiedzić. Poza tym długi weekend będzie
krótki, więc dokąd gnać?

J

ak mawiał klasyk – nie wyjeżdżamy,
żeby nie obniżać sobie standardu! Wiemy, że to zdanie już tyle razy padało na
naszych łamach, ale cóż z tego? Z marketingowego punktu widzenia, powinniśmy tę prawdę powtarzać codziennie do
końca świata. I nawet jeśli obiło nam się
o uszy, że ktoś złośliwy zapowiada niezbyt
atrakcyjną pogodę, to przecież jesteśmy
przygotowani również na takie rozwiązanie.
Poza tym zawsze jest dobra pogoda, by spakować plecak, podejść kawałek i z dowolnie
wybranej góry, popatrzeć na kwitnące sady,

a w szczególności jabłonie. Jak powszechnie
wiadomo, z gór widać lepiej.

A

le gdyby ktoś jednak nie mógł wysiedzieć na miejscu i po covidowym zamknięciu koniecznie zapragnął
zaczerpnąć powietrza pod trochę inną
szerokością i długością geograficzną, to
polecamy DTS. Przygoda bez biletu i paszportu. Miłośnikom egzotycznych podróży
w szczególności rekomendujemy wyprawę sądeckich żeglarzy na krańce Ameryki Południowej. Opłynąć Przylądek Horn
to jest coś! Ale po co opowiadać o morskiej przygodzie, po prostu zapraszamy
na pokład „Selmy”.
A kto nie lubi kiedy zbytnio buja – wiadomo, choroba morska, te przypadłości ten niech twardo stanie na ziemi obiema
nogami. Wystarczą dobre buty i wspomniany już plecak. Pamiętajcie, inni Wam
zazdroszczą możliwości, jakie daje Sądecczyzna. Do zobaczenia na szlaku!
REDAKCJA

CYTAT TYGODNIA

Najprostszy sposób, by sprawdzić, czy coś jest
możliwe czy też nie, to po prostu spróbować.
Zmierzyć się z wyzwaniem. Szukać w życiu pasji,
możliwości, życzliwych ludzi, a nie skupiać się
na wymówkach i ograniczeniach, które zatruwają
nas od środka.
Janek Mela
Relację z Festiwalu Podróży i Przygody Bonawentura znajdziesz na www.dts24.pl

LICZBY NUMERU

13

lat pracuje w zawodzie Łukasz Wiśniowski – pochodzący Ubiadu
dziennikarz sportowy Foot Truck i Canal+ Sport
WIĘCEJ: STR. 8-9.

52

km Nowosądeckich Szlaków Spacerowych PTT wyznakowanych
w 1999 roku przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie czeka
na turystów w obrębie Nowego Sącza
WIĘCEJ: STR. 14.

Zostań na Sądecczyźnie i spędź wielką majówkę
w miejscu, o którym tysiące ludzi marzy,
by je kiedyś odwiedzić

65-67
100

węzłów osiągała siła wiatru pod koniec rejsu sądeckich żeglarzy na Przylądek Horn
WIĘCEJ: STR. 4-5.

(a nawet więcej) fotografii różnych wież ciśnień z całej
Polski ma multipasjonat Piotr Płachta
WIĘCEJ: STR. 24-25.

AU TO R E K L A M A

Zabierz DTS na majówkę. Jedyna gazeta,
która mieści się w Twojej kieszeni.
I nigdy nie jest pomięta!
Czytaj nas na dts24.pl
REKLAMA
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Podróże

Sądeczanie na krańcu świata
→ Rozmawia Wojciech Molendowicz

R

z
R A FA Ł E M
LEŚNIAKIEM i TOMASZEM
SZOŁDROWSKIM, sądeckimi
żeglarzami

TSz: - To jest adrenalina. Ktoś
zdobywa ośmiotysięczniki i to jego
pasja, a my pływamy w coraz trudniejsze miejsca.

- Czy można się wybrać dalej niż na
Przylądek Horn?
Rafał Leśniak: - Można i to będzie nasza kolejna wyprawa. Chcemy dotrzeć na Antarktydę, to jest
właśnie najdalej, gdzie można stąd
dotrzeć.

- Było nerwowo?
RL: - Czasem tak, jednak mieliśmy bardzo dobrych przewodników
i kapitanów. Prowadzili nas w bezpieczny sposób.

ozmowa

- Myślałem, że wybraliście się najdalej, gdzie żeglarz może sobie wymarzyć.
RL: - Poniekąd tak. Na świecie
mamy siedem przylądków burzowych, z których Horn jest najgorszym i żeglarze zawsze marzyli, by
ten Horn przepłynąć.
- Co to znaczy, że Horn jest przylądkiem
burzowym?
Tomasz Szołdrowski: - Spotykają się tam prądy dwóch oceanów
Atlantyckiego i Spokojnego, wiatry wieją z różnych kierunków,
a siła przekracza nasze wyobrażenie. Skala Beauforta przekroczona
jest tam dwa razy!
- I to jest takie pociągające dla żeglarzy?

- Dla tych, którzy lubią sobie zwizualizować bez mapy omawiane miejsce, gdzie
leży przylądek Horn?
RL: - Jest to wyspa należąca do Chile, a zarazem ostatni
skrawek ziemi pomiędzy Ameryką Południową a Antarktydą.
Żeby tam dotrzeć, polecieliśmy
do Argentyny do miasta Ushuaia, gdzie czekał na nas stalowy
jacht Selma Expeditions, który
operuje na zimnych morzach. To
20-metrowa jednostka ekspedycyjna z półcentymetrowej blachy,
ze zbrojonymi żaglami, dodatkowym olinowaniem, zabezpieczającym przed silnymi watrami, bo
tylko takie tam wieją.
- Skąd pomysł, żeby wybrać się na Przylądek Horn i tam pożeglować?

TSz: - Pomysł urodził się wiele lat temu. Razem już dawno wymarzyliśmy sobie ten rejs. Wiele szant jest właśnie o tym miejscu
i każdy żeglarz chce chociaż raz tam
popłynąć.
- Czyli Tomek wyśpiewał sobie ten rejs?
TSz: - Trochę tak (śmiech).
Udało nam się płynąć w dobrej
pogodzie i Horn mijaliśmy w pełnym słońcu pijąc szampana i robiąc sobie zdjęcia. Niestety nie
stanęliśmy na chilijskiej ziemi
ze względu na covid. Argentyna otworzyła się turystycznie,
a Chile nie. Za to penetrowaliśmy wyspy i ląd Patagonii, który
jest nieprawdopodobnie piękny
przyrodniczo. Widzieliśmy kości wielorybów, mnóstwo delfinów, kondory, sępy, pingwiny,
praktycznie wszystko co można
zobaczyć.
- Przylądek Horn nazywany jest żeglarskim Mount Everestem.
TSz: - Można powiedzieć, że
istnieje korona ziemi i siedem
przylądków burzowych, a jednym z nich jest Horn. Na swoje
okno pogodowe czekaliśmy cztery

doby i trwało ono tylko dwa dni,
a wracaliśmy już w mocno żeglarskiej pogodzie. Mieliśmy mnóstwo szczęścia, że zobaczyliśmy
Horn w promieniach zachodzącego słońca, bo pogoda tam zmienia się dosłownie w ciągu kilku
minut. Pod koniec naszego rejsu
wiatr osiągał siłę 65-67 węzłów.
To jest około 100 km/h a w skali
Beauforta to 11.
- To już poza skalą?
RL: - Nie, skala jest do 12 stopni
i 85 węzłów, a potem już nie ma
nic. Potem nie wiemy, co się dzieje, ale z opowieści kapitana słyszeliśmy, że przeżył wiatr, podczas którego wiatromierz odpadł zatrzymując
się na skali 100 węzłów! My sobie
nie potrafimy jeszcze tego wyobrazić, bo przy 65 węzłach płynęliśmy
we mgle nie widząc siebie wzajemnie.
- Było nerwowo?
TSz: - Wydaje się, że nie. Kapitan i bosman, którzy pływają tam
już od 15 lat, znają ten teren i emanują spokojem, znają wytrzymałość swojej łódki, poznali też nas,
jako załogę, więc nie było nerwowych ruchów. Kapitan nie stoi cały

czas za sterem, tylko wydaje polecenia, które trzeba wykonać lepiej
lub gorzej. Dowiedzieliśmy się, że
gro rzeczy, jakich nauczyliśmy się
w żeglarstwie śródlądowym, tam
się nie sprawdza, więc nabyliśmy
mnóstwo wiedzy, której gdzie indziej nie znaleźlibyśmy.
- A pod Wami było trochę wraków.
RL: - Tak, byliśmy też w miejscu,
gdzie rozbił się polski jacht „Nasza
Chata”. On nadal leży przy wejściu
do Zatoki Beagle. To smutna historia, która miała miejsce osiem lat
temu, zginęły wówczas dwie osoby.
- Takie miejsce działa na wyobraźnię?
RL: - Jedną z ważniejszych rzeczy, jaką oglądnęliśmy przed wypłynięciem, był film nagrany ręczną
kamerą w 1929 roku, gdzie zdjęcia były kręcone z rei na wysokości masztów, przy pogodzie w jakiej nam nie przyszło żeglować.
I bardzo dobrze.
- Czyli tak złej?
RL: - Bardzo złej i to było zanim
wypłynęliśmy. Potem trochę historii. Jednak mieliśmy duże zaufanie
do kapitana i jachtu.

REKLAMA
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FOT. ARCH T. SZOŁDOROWSKIEGO

Sądecka załoga na Przylądku Horn
- Selma jest jachtem, który rzadko bywa
w Polsce.
RL: - Selma była w zeszłym
roku w Polsce, jednak sprawdza
się bardzo w tamtych warunkach.
Pomysł na ten jacht był od początku taki, że ma być odporny
na bardzo złe warunki pogodowe
i dlatego właśnie tam jest eksploatowany. Mamy teraz informację,
że Selma będzie się remontowała, jak każdy jacht morski co roku
odbywa taki przegląd, więc będzie rejs z Patagonii na Teneryfę

na Kanarach i tam będzie kurs pływania w trudnych warunkach,
który chcielibyśmy zrobić. Jest
jedno wolne miejsce.
- Generalnie ten jacht jest cały czas
w pracy?
RL: - Wiemy, że Selma rocznie
robi cztery takie rejsy na Horn
jak nasz i trzy rejsy na Antarktydę. Rejs na Antarktydę trwa
26 dni, a czasami nawet kilka
miesięcy, jeśli jest to wyprawa
naukowa.

- Nie mieliście jeszcze w swoim żeglarskim CV takiej wyprawy?
TSz: - Rafał miał i to był Spitsbergen w 2016 roku. Wyprawa
na 44-letnim, drewnianym jachcie.
- Nie powiedzieliśmy jeszcze o sądeckiej załodze, która była z Wami
na Przylądku.
RL: - Byli z nami Jarek Odyniec, Krzysztof Pazdalski, Sebastian Piwowar, Janusz Bieniek.
Oraz jedna osoba z Bytomia i para
z Warszawy.

- Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, jednak ja zapytam, ile kosztuje taka wyprawa?
RL: - Są to wyjazdy bardzo drogie i wymagają sporych przygotowań logistycznych. Np. lot do
Buenos Aires można kupić już od
5000 zł. Dodamy, że rejs taki jak
nasz nie zalicza się do najdroższych.
Są i dużo kosztowniejsze. Mogę
jeszcze powiedzieć, że planowana przez nas wyprawa na Antarktydę wymaga przygotowań, które
trwać będą dwa lata i dopiero wtedy będziemy gotowi tam wyruszyć.
- I tego Wam życzę. Na koniec chciałem
jeszcze zapytać o „wachtę kambuzową”.
Brzmi nieźle, ale trzeba to wytłumaczyć
szczurom lądowym. Co to jest?
TSz: - To jest po prostu dyżur
w kuchni. Od rana do wieczora dyżur
mają dwie osoby, które przygotowują
posiłki dla całej załogi, ale są zwolnione z wszystkich innych obowiązków.
- Czyli nie szorują pokładu?
TSz: - Tak, nie szorują pokładu.
- A jakie są obowiązki na takim jachcie?
TSz: - Przede wszystkim wachta
nawigacyjna, wachta kambuzowa,
a jedna wachta musi w tym czasie
odpoczywać.

RL: - W ogóle nie trzeba mieć
żadnego doświadczenia, nawet kulinarnego. I mieliśmy jedną taką
wachtę (śmiech). Trzeba powiedzieć, że łódka była doskonale zaopatrzona i mogła zaspokoić nawet
najbardziej wyrafinowane kulinarne gusta. Mieliśmy nawet knedle
ze śliwkami. Ładownie takiego
jachtu są wzorowo zaopatrzone!
- To już wyjaśniło się, dlaczego te rejsy
są takie kosztowne.
RL: - Może dlatego (śmiech).
- Czego Wam życzyć?
RL: - Zdrowia i żeby jeszcze
udało się nam popłynąć razem.
Takie wyjazdy dają mnóstwo satysfakcji, nie tylko dla nas, ale
także dla ludzi, z którymi spotykamy się i opowiadamy o tych
wyprawach, śpiewamy, pokazujemy zdjęcia. Takim opowieściom
nie ma końca. Inspirujemy młodych żeglarzy do takich wypraw
i to jest najcenniejsze. Jest to dla
nas najlepszy model turystyki, bo
widzimy rzeczy, których normalnie nie da się zobaczyć i to diametralnie różni się od tego, co widzimy na pocztówkach czy z pokładu
samochodu lub samolotu. Łódką
możemy dopłynąć do miejsc inaczej nieosiągalnych.

- Ale do wachty kambuzowej nie
trzeba mieć żadnego doświadczenia
żeglarskiego.

WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
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ROZWÓJ
INNOWACYJNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
WIARYGODNOŚĆ

OD ZARAZ!

Firma FAKRO poszukuje
pracowników na stanowiska:

Pracownik produkcji

Elektromechanik

Zakres obowiązków:
• obsługa niezbędnych
maszyn i urządzeń
produkcyjnych

Zakres obowiązków:
• usuwanie awarii i usterek
• konserwacja i naprawa maszyn
• wykonywanie instalacji
elektrycznych oraz
pneumatycznych

Od kandydata oczekujemy:
• dyspozycyjności do pracy
zmianowej
• dokładności w wykonywaniu obowiązków

Od kandydata oczekujemy:
• uprawnienia SEP E do 1 kV
• wysoka dyspozycyjność
• doświadczenie na stanowisku
elektromechanika
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• stabilne zatrudnienie, atrakcyjny system premiowy
• darmowy dojazd do pracy z wybranych miejscowości: Bobowa, Łukowica,
Krynica, Przyszowa, Męcina, Łosie, Kokuszka, Łącko, Czarny Potok, Piwniczna
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Polityka

Kto ma rację 24 godziny przed
innymi, całą dobę uchodzi
za idiotę
→ Rozmawia Wojciech Molendowicz

Ryszard Wilk - od jesieni ubiegłego roku nowy szef Konfederacji w regionie

R

ozmowa z RYSZARDEM

WILKIEM, szefem Konfederacji na Sądecczyźnie.
- Jest Pan nowym szefem Konfederacji w regionie…
- Tak, jesienią zeszłego roku zastąpiłem na tym miejscu kolegę Andrzeja Skupienia, który był jedynką
w poprzednich wyborach parlamentarnych, a teraz ja przejąłem
od niego pałeczkę.
- To właśnie Andrzej Skupień powiedział kiedyś, że teraz stery w Konfederacji przejmują młodzi.
- Akurat jestem starszy od Andrzeja, ale faktycznie w większości
są u nas osoby młode.
- Nie mamy wyobrażenia, ilu członków
i sympatyków Konfederacji jest w naszym regionie. Policzyliście się?
- Członków mamy już ponad setkę i trend jest mocno wzrostowy.
- Konfederacja bardzo silny akcent stawia na sprawy gospodarcze, a wielu jej
członków podkreśla, że prowadzi własną
działalność. Czym prywatnie zajmuje się
szef sądeckich struktur partii?
- Od ponad dekady prowadzę
własną działalność gospodarczą, jest
to w głównej mierze fotografia. Natomiast z wykształcenia jestem inżynierem geodezji.
- Nie byłoby wygodniej z takimi kwalifikacjami pójść na państwową posadę?
- Nie kusi mnie. Dobrze sobie radzę i nie narzekam.
- Dlaczego? Chętnie bym Pana wciągnął
do dyskusji o państwowych posadach,
ponieważ zwróciłem uwagę na Pański
wpis na Twiterze, gdzie zadane zostało
pytanie: „Czy znacie kogoś kto znalazł
pracę poprzez urząd pracy?”.

- Tak, jestem krytyczny wobec
urzędów pracy. W Nowym Sączu
funkcjonują dwa – miejski i powiatowy, a w obu pracuje rzesza urzędników. Ludzie jednak nie szukają tam
pracy, tylko robią to poprzez różnego
rodzaju portale branżowe i ogłoszenia, a do urzędu chodzą tylko po to, by
się zarejestrować i mieć ubezpieczenie zdrowotne. Moim zdaniem jest to
przerost biurokracji nad nadrzędnym
celem, jakim jest szukanie ludziom
pracy. Dodatkowo do niedawna bezrobocie było bardzo niskie i zdaje się,
że na jednego urzędnika przypadało
tylko dziesięciu bezrobotnych.
- Czyli podtrzymuje Pan swoją opinię, że
urzędy pracy są po to, by dawać miejsce
pracy pracownikom urzędu?
- W głównej mierze tak jest. Przed
laty celem powstania tej instytucji
było szukanie ludziom pracy, jednak
realia się zmieniły. Teraz jest internet,
są telefony i inne media. Człowiek
już nie musi czekać aż zadzwonią
do niego z urzędu pracy, że znaleźli mu pracę, tylko wchodzi na odpowiednią aplikację i znajduje ją sam.

wiceprzewodniczącym Rady Miasta
i wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy to przekonywałby go Pan, by zlikwidować Wojewódzki Urząd Pracy? Często
Pan komentuje to, co robi Michał Kądziołka.
- Na pewno podjąłbym dyskusję na temat sensu dalszego istnienia urzędów pracy, bo jeżeli sensem
istnienia tej instytucji jest szukanie
pracy, to tego sensu nie ma i należałoby je zlikwidować lub przynajmniej pochylić się nad tym, żeby
je w Nowym Sączu ograniczyć
z dwóch do jednego urzędu.
- Na co dzień mieszka Pan w Grybowie, ale orientuje się w tym co dzieje
się w Radzie Miasta Nowego Sącza i komentuje to.
- Jeśli mam mówić o formule obradowania on-line, to jest ona kuriozalna. Wszyscy radni Koalicji Nowosądeckiej przychodzą na sesje
z laptopami do ratusza, a tylko pani
Iwona Mularczyk i Michał Kądziołka
przekładają stacjonarną radę podtrzymując, że mamy nadal zagrożenie związane z pandemią. Tam cały
czas w tle jest to, że rada ma odwołać z funkcji przewodniczącą, więc
pani Mularczyk jest sędzią w swojej
własnej sprawie, zasłaniając się sytuacją epidemiologiczną.

„etatyzm”, czyli obsadzenie stołków
swoimi ludźmi na różnych stanowiskach,
Was nie dotknie? Wierzy Pan, że oprzecie się takiej pokusie?
- Wierzę. Dla większości przedsiębiorców są to stanowiska nieatrakcyjne finansowo, zatem nie
ma obawy, że będą chcieli je objąć
dla korzyści majątkowych. Bardziej
chodzi o to, by dążyć do normalności w życiu publicznym i gospodarczym, a nie do korzyści osobistych.
- No dobrze, a jeśli koledzy partyjni zarzucą Panu, że ma możliwości, a oni pracy nie mają. Będą dzwonić do Pana w takich sprawach.
- Raczej nie.
- Zerkam w najnowsze sondaże, gdzie
prowadzi PiS, a pod nim widzę Pana krytyczny komentarz: „Jakim cudem partia, która przez ostatnie dwa lata zrujnowała nasz kraj, ma takie poparcie”.
Zrujnowała?
- Tak. Ostatnie dwa lata mocno dotknęły wszystkich przedsiębiorców. Mieliśmy prawo przedstawiane na podstawie slajdów.
Zamknięte sklepy, szkoły, miejsca publiczne. To była tragedia
i teraz widzimy tego efekty, choćby w postaci inflacji.

- Co by Pan zrobił z tymi urzędami pracy?
- Zlikwidował.

- Konfederacja nie ma ani jednego radnego w Nowym Sączu. Co Pan zamierza
zrobić w tej sprawie?
- Wybory samorządowe są niebawem i na pewno wystawimy listy z kandydatami Konfederacji.
Więc bardzo chętnie wejdziemy do
Rady Miasta i zobaczymy jak to wygląda od środka.

- Wie Pan, jak mocno nagle wzrosłoby
bezrobocie?
- Dlaczego?

- A wejdziecie do Rady Miasta?
- To wyborcy o tym zdecydują,
ale jestem przekonany, że tak.

- Trzeba by powołać nowe urzędy pracy, które zajęłyby się bezrobotnymi pracownikami urzędów pracy.
- Uważam, że osoby, które przez
lata zawodowo zajmowały się znajdowaniem innym pracy, nabyły takich kompetencji, że bez problemu
znajdą również coś dla siebie!

- Wyborcy Konfederacji czyli kto? Około 25-letni mieszkańcy dużych miast?
- Ciężko jest to określić. To szerokie spektrum, jednak większość
to przedsiębiorcy i osoby zainteresowane gospodarką naszego kraju,
tym co się w niej dzieje i co by należało zmienić.

- Ale takie ograniczenia, to nie była tylko Polska specjalność. Działo się to niemal w każdym kraju na świecie.
- Nie na całym świecie. Niektóre
kraje i stany w USA nie wprowadzały tych restrykcji. My jako Konfederacja byliśmy przeciwni wprowadzaniu jakiegokolwiek lockdownu.
I jak się okazało, mieliśmy rację.
Ale ten, kto ma rację 24 godziny
przed innymi, przez dobę uchodzi
za idiotę.
W tamtym czasie mieliśmy
czwartkowe wystąpienia ministra
Niedzielskiego z informacjami jakie będą strefy, czy będzie można
wychodzić itd. Tak gospodarka nie
może funkcjonować. Do tego mieliśmy wpompowane tarcze antykryzysowe, czyli dodruk pieniądza i efekty tego widzimy dzisiaj
w inflacji.

- Gdyby doszło do debaty pomiędzy Panem a Michałem Kądziołką

- Wyobraźmy sobie zatem, że Konfederacja wygrywa wybory, czy wtedy ten

- We wspomnianym sondażu Konfederacja ma trzeci wynik w regionie, więc

gdyby to przeliczyć na mandaty parlamentarne a Pan, jako lider tej partii
w regionie, wystartował z jedynki, to
można powiedzieć, że rozmawiamy
z przyszłym posłem.
- Na razie nie dzielmy skóry
na niedźwiedziu.
- Będzie Pan liderem tej listy?
- Jestem liderem struktur, a kto
będzie na pierwszym miejscu, to
zobaczymy. Na razie skupiamy się
na pracy, by przekonać wyborców,
że nasz tor działania jest słuszny.
- Przyjechał Pan pociągiem czy
samochodem?
- Samochodem.
- A tankował Pan może na Orlenie? Widząc Pana komentarze o modelowej
marży Orlenu wynoszącej 403 procent,
to pewnie ma Pan zakaz tankowania
na tych stacjach.
- Nie sądzę, by prezes Obajtek
przeglądał moje tweety czy wpisy
na Facebooku i potem wysyła briefy na wszystkie stacje z adnotacją proszę pana Wilka nie obsługiwać.
- Konfederacja obniżyłaby wszystkie
podatki?
- Wszystkie nie, ale na pewno
podatki trzeba uprościć.
- A kiedy je uprościmy, to do wspomnianych bezrobotnych pracownikach urzędów pracy dołączą bezrobotni doradcy
podatkowi. Co wtedy?
- Jeśli przedsiębiorcy przestaną
tracić czas na to, czy prawidłowo
rozliczają podatki, a skoncentrują się na rozwoju firmy, to na pewno pojawią się nowe miejsca pracy.
- Wicepremier Jacek Sasin zapowiedział
powstanie Krajowej Grupy Spożywczej.
Czuję, że to też chce Pan skomentować.
- Nie sądzę, żeby to był dobry
pomysł. Jednak te sektory powinny zostać w rękach prywatnych.
Pomysł, by skrócić drogę od pola
do stołu, jest piękny, ale jak weźmie
się za to nasz obecny rząd, to się to
po prostu nie uda.

WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ

AU TO R E K L A M A

Zabierz DTS na majówkę. Jedyna gazeta,
która mieści się w Twojej kieszeni.
I nigdy nie jest pomięta!
Czytaj nas na dts24.pl
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Sport

Mam za fajne życie, za dużo dobrego mnie spotkało
→ Rozmawia Wojciech Molendowicz

R

ozmowa

z ŁUKASZEM
WIŚNIOWSKIM – dziennikarzem sportowym Foot Truck i Canal+ Sport

- Kiedyś to, co nazywamy telewizją,
zniknie zupełnie z tego dużego pudełka i przeniesie się na ekrany telefonów?
- Aż tak to chyba nie. Jest wiele osób, które korzystają z internetu, podpinając komputer i przerzucając obraz na duży ekran, bo
mimo wszystko jest to dużo bardziej komfortowe oglądanie. Z piłką
nożną jest tak, że można ją oglądać
w telewizji linearnej, takiej jak Canal+ Sport, Polsat Sport. A z drugiej
strony jest platforma streamingowa
w postaci Viaplay, która jednak nie
jest telewizją, więc ma przeszkody
techniczne, żeby streamować w super jakości i płynnie.
- Uważasz, że to jest przyszłość?
- To się okaże w momencie, gdy
komfort oglądania meczów będzie
taki sam tu i tu. Na razie tego nie
ma. Wiele osób, które pasjonują
się futbolem, woli oglądać mecze
w sposób tradycyjny w telewizji linearnej. Tak jest na dziś, w 2022 r.
Co będzie za rok, nie mam pojęcia.
- Gdybym zrobił szybkie badanie fokusowe wśród znajomych, to myślę, że byłoby 9:1 a może i 10:0 na rzecz Canal+
a nie Viaplay.
- To właśnie pokazuje to, o czym
powiedziałem. Tradycyjnych widzów jest mnóstwo. Nie aż tak
wielu tych, którzy oglądali np.
Bundesligę przeniosło się do Viaplay. Są przeszkody – internet

szerokopasmowy i pewnego rodzaju przyzwyczajenia. Pomimo
tego, że żyliśmy w czasie pandemii, gdy wiele rzeczy przeniosło
się do internetu, wciąż tylko 37
proc. Polaków zakupiło choć jedną
rzecz przez internet. To pokazuje,
że to nie jest tak, że my jesteśmy już
w wirtualnym świecie obiema
nogami. My rozmawiamy o tym
z punktu widzenia „warszawskiej
bańki”, gdzie wydaje się, że wszyscy ludzie tak żyją, a tak nie jest.
- Nie lubisz przymierzyć butów, zanim
je kupisz?
- Nie jestem w stanie kupić
spodni przez internet. Z butami,
kiedy wiem jaki rozmiar i jaka firma je produkuje, nie ma problemu.
- Kiedyś, jeśli chodzi o dziennikarstwo
sportowe, były trzy wykwintne „restauracje” serwujące różniące się od siebie
dania: „Tempo”, „Przegląd sportowy”
i „Sport”. Każdy szanujący się mężczyzna miał jedną z tych gazet w poniedziałek w ręku. Potem część sportowych gazet zniknęła, a wiele osób interesujących
się sportem uznało, że może w internecie założyć kanał sportowy, i robić portal
i uczynić to swoim sposobem na życie.

- Przyznaję, dzisiaj nie kupuję
prasy sportowej. Nie mam już tygodnika „Piłka Nożna”, który był
dla mnie ikonicznym gadżetem.
Kupowała mi go mama w Nowym
Sączu, bo na Ubiadzie ciężko było
go dostać.
- Przeglądając coś w internecie, rzuciła mi się w oczy informacja: „Tragiczna wiadomość dotarła do nas z Włoch.
Zmarł znany piłkarz”. Oczywiście klikasz w taką informację, a tam okazuje się, że w wieku 95 lat zmarł piłkarz. To oczywiście smutna wiadomość,
ale nie tragiczna.
- To nie jest ok z punktu widzenia twórcy treści w internecie.
Jestem zdecydowanie przeciwnikiem takiego działania. Ktoś może
powiedzieć, że jestem w komfortowym miejscu, więc mogę tak
mówić. My tworząc nasz content
poszliśmy w stronę tworzenia pewnej społeczności, która wie, że dostarczana treść będzie na jakimś
poziomie. Pewnie czasem będzie
lepsza, czasem gorsza, mniej merytoryczna, czasem zabawna, czasem poważna, ale przynajmniej ta
społeczność wie, czego może się
spodziewać, dlatego nie musimy

walczyć o clickbait. Pewnie w mniej
komfortowej sytuacji są ci, którzy
są bardziej anonimowi jako twórcy
i muszą o tę atencję odbiorcy walczyć. Czasem ta walka jest wręcz
krwiożercza, bo jest tak dużo contenów i tak dużo różnych rozrywek,
że wyrwanie od kogoś 15 minut jego
uwagi dziennie, to wielki sukces.
Dziś, gdy mamy wojnę na Ukrainie, watchtime „zabierają” twórcy, którzy tworzą treści tym związane. A czas ludzi nie jest z gumy.
- „Wiśnia, skąd ty w zasadzie jesteś”?
Kto to powiedział?
- Zbigniew Boniek, bo on się dziwił, jak to możliwe, że mieszkałem
w miejscowości, gdzie żyło 500 osób
i jakoś się stamtąd wydostałem. To
były czasy, gdy jedną nogą siedzieliśmy w internecie, drugą jeszcze
w świecie analogowym. Pewnie
dzięki temu wyszedłem na świat.
Gdyby nie to, to siedziałbym dalej
w Ubiadzie.
- I co byś robił?
- Nie wiem, może pogadałbym
z ojcem, żeby znaleźć jakieś zajęcie. To jest moje błogosławieństwo, że trafiłem na czasy, z mojej

Wojtek Szczęsny powiedział takie zdanie, z którego bardzo
się ucieszyłem: „Największy atut Wiśni, szczerze,
że nie zawraca d…”. To mi się spodobało,
bo tak staram się pracować

perspektywy idealne. Z jednej strony była droga do wydostania się,
dzięki temu, że byliśmy w świecie cyfrowym, a z drugiej strony ta
konkurencja nie była jeszcze aż tak
mocna jak jest teraz.
- Nie ma nic lepszego, dla kogoś, kto
interesuje się sportem i piłką nożną, jak
pracować w branży, gdzie robisz to co
kochasz i jeszcze Ci za to płacą.
- Tak, jest to absolutne błogosławieństwo. Podpisuję się pod tym
dwiema rękami. Ale też wiem, że
nie każdy, kto w tej branży pracuje, tak uważa. Mam kolegów, którzy
non stop narzekają, że za dużo meczów, woleliby skomentować inny,
wyjechać gdzie indziej. Mówię do
mojego dobrego przyjaciela, że jeśli ja kiedykolwiek tak powiem, to
on ma moralny obowiązek ściągnąć
mnie na ziemię. To będzie znaczyło,
że straciłem to wszystko, dlaczego
w ogóle zacząłem to robić.
- A dlaczego zacząłeś to robić?
- Bo to kochałem. Chociaż to nie
było takie oczywiste, ponieważ nie
jestem z piłkarskiej rodziny. Właściwie u mnie nikt się piłką nie interesuje. Oczywiście ojciec ogląda
reprezentację, czasem mecz, który ja robię. Ale to nie tak, że układa
sobie dzień pod piłkę.
- Ogląda bardziej Ciebie, nie mecz?
- Pewnie tak. Ale kadrę zawsze
oglądał, to była świętość. Mam trzy
siostry, nie miałem braci, z którymi mógłbym dzielić pasję do piłki.
A ponieważ jestem z natury przekorną osobą, więc może trochę
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śledzisz i jeszcze naszą reprezentację. Czyli masz trzy podmioty,
którymi się zajmujesz. A od nas
wymaga się, żebyśmy po pierwsze
śledzili wszystko, po drugie wszystko wiedzieli, a po trzecie najlepiej, żebyśmy wiedzieli więcej niż
ten kibic Barcelony czy Realu Madryt, który codziennie śledzi newsy o swojej drużynie. Tyle, że to jest
niemożliwe.

z tej przekory chciałem się zaangażować w coś zupełnie innego.
A jak pokochałem piłkę, to do dziś
mi nie przeszło.
- Pracowałem kiedyś w krakowskim
„Tempie”. Przykładowo szło się na mecz
Wisła-Legia w sobotę o godz. 16., potem
celebrowało się dalszy ciąg soboty, by
w niedzielę po południu w redakcji napisać tekst o meczu, a ten tekst ukazywał się
w poniedziałek. Co Ty na taki rytm pracy?
- Czasy się trochę zmieniły. Dzisiaj, jeśli pracujesz w takiej telewizji jak Canal+ i pracujesz przy meczu Wisła - Legia o godz. 17.30,
to musisz zacząć nadawać godzinę przed pierwszym gwizdkiem,
ale twoja praca rzeczywiście kończy się maksymalnie dwie godziny
po ostatnim gwizdku i możesz celebrować sobotę.

- Jeszcze jeden cytat, tym razem z Łukasza Wiśniowskiego: „Wyznaję taką filozofię jak mój ojciec. Mam za fajne życie
i za dużo dobrego mnie spotkało, żebym
się miał czymś denerwować, ale prędzej
czy później i tak dostanę kopa w d…”.
- Powiem tak: parę razy kopa
w d… dostałem, ale nie porzucam
tej filozofii. To był wywiad gdzieś
sprzed 10 lat.
- To Ty już jesteś 10 lat w zawodzie?
- Wyobraź sobie, że nawet dłużej.
Jeśli nazwać, że „w zawodzie”, to
znaczy dostawać za pracę pieniądze,
za które się mogłem utrzymywać, to
był 2009 r. i telewizja Orange Sport,
już zresztą nieistniejąca. Od tego
czasu dostałem kilka razy po d…,
pewnie bardziej prywatnie niż zawodowo, ale nie zmieniam tej filozofii. To rzeczywiście jest filozofia
mojego ojca, który może być bardzo
inspirujący. Zebrał najlepsze cechy
amerykańskiej i polskiej mentalności, chociaż nie wiem, skąd ta amerykańska. Z jednej strony codzienny
optymizm, uważanie, że każdy problem jest do rozwiązania, a w zasadzie, że nie ma problemów, tylko jak mówi Adam Nawałka - sytuacje
do rozwiązania. A z drugiej strony polska lojalność, przywiązanie
do wartości rodzinnych i patriotycznych. To miks warty naśladowania. Można się oczywiście

FOT. ARCHIWUM ŁUKASZA WIŚNIOWSKIEGO

- Ale nie chciałbym pracować w dzisiejszym rytmie, kiedy muszę minuta po minucie relacjonować, że np. ktoś
strzelił w słupek itd.
- Ja też bym tak nie chciał.
W tej chwili mam zawodowo idealny układ. Z jednej strony pracuję
przy projekcie Foot Truck, w którym nie mamy żadnych ograniczeń
tematycznych, bo wszystko co sobie wymyślimy, możemy wyczarować wymieniając trzy wiadomości
na Whatsappie. A z drugiej strony
mamy pracę przy żywym organizmie jakim jest ekstraklasa czy liga
hiszpańska. Mogę pracować przy
meczach komentując je, jeżdżąc
na nie – jeśli chodzi o ekstraklasę
– robiąc studio i reporterkę, i jeszcze robić program o ukochanej lidze. Jeśli narzekałbym na cokolwiek
w zakresie układu zawodowego to
byłbym idiotą.

- Kiedyś mecz piłkarski był świętem.
A dziś nie ma dnia bez meczu.
- Jeśli mówilibyśmy o ciemnych
stronach tej pracy, choć wszystko zależy od podejścia, to musisz
mieć też jakąś formę odskoczni.
Tylko jak przeanalizuję ostatnie
tygodnie, to gdzie tu znaleźć odskocznię. Ja na przykład ostatnio
nie obejrzałem meczu Barcelona –
Eintracht, ponieważ… poszedłem
grać w piłkę.

Tomasz Ćwiąkała i Łukasz Wiśniowski (z prawej) czyli Hola La Liga
powoływać na pisarzy, aktorów, ale
ja mam wzór bliżej niż się wydaje.
- Jesteś gospodarzem programu Hola
LaLiga, jak powiedziałeś, możesz pracować przy swojej ulubionej lidze. Powiem
szczerze, że do pewnego czasu wydawało mi się, że liga hiszpańska jest jedną
z najnudniejszych na świecie: Barcelona,
Real, Real, Real, Barcelona… Lata lecą
i nic się tam nie zmienia.
- Nudny duopol. Ale ja się zakochałem w lidze hiszpańskiej
w ogóle nie przez pryzmat tych
dwóch klubów, tylko Walencji, którą uwielbiałem jako dzieciak, bo to
był trochę taki czarny koń, który ten duopol zaburzał. Walencja
na przełomie wieków z sukcesem
rywalizowała o mistrzostwo Hiszpanii i dwukrotnie z rzędu była
w finale Ligi Mistrzów, raz przegrywając z Realem Madryt, raz z Bayernem Monachium. To była drużyna nieoczywista, dlatego tak bardzo
mnie fascynowała. Jako dzieciak,
jeszcze na Ubiadzie, pracując w radio internetowym, prowadziłem
magazyn w rymie „LaLiga”.
- Skąd ta Walencja w Ubiadzie się wzięła?
- Nie mam pojęcia. Obejrzałem
jakiś mecz. Pomocny był wujek Staszek, który mieszkał obok, bo on
miał wszystkie kanały sportowe,
cały pakiet Canal+, więc jak tylko
mogłem, wymykałem się z domu do
niego, żeby oglądać. Nawet nie tak
dawno w rodzinnym domu odnalazłem starą koszulkę Walencji. Udało
mi się być na Stadio Mestalla, obejrzeć mecz jako widz, skomentować tam mecz. To są najpiękniejsze
rzeczy, jakich można doświadczyć.
- I wszystkie marzenia można
zrealizować.

- Jestem na to najlepszym przykładem. Nawet mi za to jeszcze płacą. I nawet mimo przeszkód, czyli
wady wzroku.
- Mam czasami wrażenie, że Barcelona nie jest czystym klubem sportowym,
tylko trochę atrakcją turystyczną, produktem marketingowym.
- Generalnie taką etykietę moglibyśmy przyłożyć też do kilku
innych klubów na świecie. Barcelona była atrakcją turystyczną,
ale miałem wrażenie, że dźwignią
tej atrakcji turystycznej w ostatniej dekadzie był bez wątpienia Leo
Messi. Dzisiaj już go w Barcelonie
nie ma, a ten projekt jest nadal interesujący, nawet dla ludzi, którzy mieszkają tysiące kilometrów
od Hiszpanii. W Polsce jest wciąż
niezwykle mocna więź kibiców
z Barceloną i Realem Madryt. Wiemy o tym, bo odczuwamy to po
liczbie komentarzy, które pojawiają się przy okazji meczów tych drużyn, po liczbie widzów.
- A Ty lubisz takie stadiony jak w Barcelonie, gdzie turysta najpierw idzie na
Ramble, potem pod katedrę Gaudiego,
a potem kupuje popcorn i idzie zobaczyć mecz.
- Nie. Ja kocham piłkę hiszpańską nie dlatego, że tam jest Real
i Barcelona. Byłem kilka razy na
ich meczach, ale tam po pierwsze
w ogóle nie ma atmosfery, a po drugie każde najmniejsze dotknięcie ich
zawodnika przez zawodnika drużyny przeciwnej to wielka afera. A kocham takie stadiony jak w Sewilli.
- Przejechałem kilka razy północną Hiszpanię na rowerze, a w każdym barze,
w którym się zatrzymywaliśmy, nawet na totalnym odludziu, wisiały dwa

plakaty – jakiejś miejscowej drużyny
a obok Real. Nigdy nie było tam Barcelony.
- Z jakiegoś powodu oni uważają się za nieco innych, są Katalończykami nie Hiszpanami, zresztą
nazywa się ich Polaco – Polacy czyli inni, dalecy, o innej mentalności. Krak to po hiszpańsku gwiazda. Program tratujący o gwiazdach
sportu, ale w sposób satyryczny,
nazywał się Cracovia. Więc mamy
swoje polskie akcenty. Katalończycy są zdecydowanie utożsamiani z innością.
- Ilu jest Łukaszów Wiśniowskich
na świecie?
- Nie mam pojęcia. Na pewno jest
Łukasz Wiśniowski – kolarz i on ma
swoje hasło w Wikipedii.
- Znacie się?
- Nie, ale zdaje się, że na Twiterze i w innych mediach społecznościowych mam zdecydowanie
większe zasięgi niż tamten Łukasz
Wiśniowski, który był kiedyś dobrze zapowiadającym się kolarzem.
W każdym razie wiele razy mnie
oznaczano, myśląc, że to ja jestem
tym Łukaszem. Stąd się dowiedziałem o jego istnieniu, bo przyznaję, że kolarstwem się nie interesuję. Mnogość piłki nożnej jest nie do
skonsumowania nawet przez takich pasjonatów jak ja. A poza tym
kocham tenis ziemny, na który też
mam bardzo mało czasu.
- A nie masz przesytu piłki nożnej w telewizji – jak powiedziałeś - linearnej?
- Uważam, że jest tego za dużo.
Mamy ten kłopot, że jesteśmy trochę w innej sytuacji niż klasyczny
konsument. Ty na przykład lubisz
Wisłę Kraków, może masz jeszcze jeden klub z zagranicy, który

- Barcelona po Eintrachcie przegrała
jeszcze mecz z Cadizem.
- Z polskimi akcentami, bo Kamil Kosowski kiedyś występował
Cadizie.
- Teraz Twój kolega z pracy.
- To też jest niesamowite. Jako
dzieciak jeździłem na mecze Wisły. Kochałem Henryka Kasperczaka
i Kosowskiego. I nagle możesz się
z nim spotkać w pracy, zrobić z nim
studio, jechać na mecz. A jeśli chodzi o ten Cadiz to jest taki klub, który jeszcze za kadencji Alvaro Solery,
lubił odbierać punkty tym drużynom z topu, z jednego powodu – to
klub na wskroś defensywnie grający. A Barcelona i tak nie ma szans
na mistrzostwo.
- Znasz wszystkich ważnych polskich
piłkarzy, ale podobno nie nadużywasz
tych znajomości.
- Chyba podpisałbym się pod
tym, że nie nadużywam. Generalnie taką miałem zasadę. Kiedyś telewizja TVN robiła reportaż na temat
mojej pracy w „Łączy nas piłka”,
co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Robiła to bez mojego udziału, a wypowiadali się na temat różni
ludzie, którzy wokół nas pracowali.
Wojtek Szczęsny powiedział wtedy
takie zdanie, z którego bardzo się
ucieszyłem: „Największy atut Wiśni, szczerze, że nie zawraca d…”.
To mi się spodobało, bo tak staram
się pracować. Natomiast to nie jest
tak, że w ogóle z tych relacji nie
korzystam.
- Jak trzeba przywieźć Szczęsnego i Lewego do hotelu w Siennej…
- To czasem się uda. Akurat
z Wojtkiem łączą mnie bardziej zażyłe
relacje. Pewnie parę lat temu powiedziałbym, że nigdy nie zakumpluję się
tak na dłużej z kimś z tego środowiska, bo to byłoby nieprofesjonalne.
Teraz muszę powiedzieć, że akurat
z Wojtkiem mam zażyłe relacje. Ale to
jest coś, co wykorzystaliśmy w naszej
pracy zawodowej.

WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
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Wstępnie

A

Obecni głosu nie mają



„Brukowiec Sądecki” nadąża za światowymi trendami jak mało kto. Skoro największe
serwisy informacyjne przerywają swoje programy, żeby na żywo łączyć się z sądeckim ratuszem, to my tym bardziej musimy. Zatem BREAKING NEWAS: Nowy Sącz to jedyne miejsce
na świecie, gdzie obrady rajców miejskich nie mogą się odbyć tylko z tego powodu, że radni akurat przebywają w miejscu przeznaczonym do odbywania sesji. Swoją obecnością uniemożliwiają obrady. Do historii światowej demokracji przechodzi właśnie sądecka logika samorządowa, według której obecność na sesji liczy się tylko tym radnym, którzy na salę obrad
nie przychodzą. Mówiąc prościej, żeby do wszystkich dotarło: obecność wpisuje się radnym,
którzy zostają w domach i bawią się telefonami albo grają na komputerach, a nieobecność
tym, którzy przychodzą do ratusza, tylko nie włączają laptopów.
(GDY)



SĄDECKI
C

W co celuje snajper

B
FOT. FACEBOOKOWY PROFIL G. FECKO

Z du.. do mózgu
C
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W

ramach przygotowań do debaty w Radzie Miasta radny Grzegorz Fecko postanowił objąć stanowisko snajpera. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, radny Fecko
pilnie szkoli się w trudnej sztuce celnego strzelania, co zresztą dokumentuje nasze zdjęcie. Ponoć radny bezskutecznie zabiegał o lekcje snajperki u Roberta Lewandowskiego,
ale „Lewy” poprosił o wspólne zdjęcie pewnego senatora, o czym będzie nieco dalej. Niestety nie jest do końca jasne, w którą stronę skierowana będzie lufa karabinu Grzegorza
Fecki. Analitycy polityczni nie są zgodni, w co obecnie celuje Fecko. Jedni uważają, że
stoi on tam, gdzie stał zawsze, inni, że raczej tam, gdzie kiedyś stało ZOMO. My w każdym razie staramy się twardo stać na ziemi.
(SZUT)



D

KO czyli nokaut
W

przeciwieństwie do radnych Kądziołki
i Fecki radny Zegzda deklaruje, iż zamierza walczyć wyłącznie przy użyciu środków
konwencjonalnych. Czyli na pięści. W tym celu
zaprezentował nawet swój szlafrok otrzymany od kolegi pięściarza o pseudonimie Rocky,
a następnie udał się do ośrodka przygotowań
olimpijskich w Falkowej. Jak podają kroniki
sportowe, Leszek Zegzda boksował kiedyś
w wadze muszkowej. W swojej karierze stoczył dotychczas 8 walk, z czego dwie skończyły się przed czasem. Przed laty był również
pięściarskim mistrzem osiedla Przydworcowe. Finałową walkę stoczył z niejakim „Kujasem”, który uciekał przed czasem z piaskownicy, porzucając na ringu wszystkie foremki
i łopatkę. Z okazji zbliżającego się pojedynku
przewodniczący klubu radnych KO Leszek
Zegzda zwołał specjalną konferencję prasową.
Ujawnił na niej, że KO tak naprawdę oznacza
knockout, a nie Koalicja Obywatelska. Po polsku wymawia się to nokaut, a Zegzda zamierza niebawem posłać przeciwnika na deski.
(BAH)

FOT. FACEBOOKOWY PROFIL L. ZEGZDY

FOT. FACEBOOKOWY PROFIL M. KĄDZIOŁKI

o bardziej dociekliwi
przypomnieli nam, że
kiedyś tu już tak bywało.
W 1981 r. 50 związkowców
postanowiło, że zostanie
w sądeckim ratuszu w ramach protestu – jak podają źródła – „przeciw
panoszącej się władzy komunistycznej i powszechnej niesprawiedliwości”.
Jak może komuś wiadomo,
tamtych uparciuchów z ratusza wyprowadziło ZOMO.
Młodszym Czytelnikom
wyjaśniamy, że ZOMO to
byli tacy trochę policjanci, tylko z dłuższymi pałkami, tarczami, w kaskach
oraz w ochraniaczach na
kolanach i łokciach. Pałki
służyły do przekazywania
argumentów tym, którzy
myśleli i mówili inaczej niż
władza. Metoda edukacyjna była bardzo prosta. Dobrze zbudowany nauczyciel wtłaczał pałką materiał
na plecy ucznia (albo niżej),
a impuls emitowany przez
piekącą dupę błyskawicznie
przekazywał wiadomość
do mózgu. Dzięki temu głowa natychmiast wiedziała, co ma myśleć, bez straty czasu na gadanie.
Dla potrzeb szkoleniowych „Brukowca Sądeckiego” sprzęt używany przez
obecne ZOMO prezentuje dla naszych Czytelników wiceprzewodniczący Rady Miasta
Nowego Sącza Michał Kądziołka. Jak udało nam się ustalić, głos wydobywający się spod
tego białego kasku miał powiedzieć: „Wszystkich gromadzących się w sali obrad może
znowu wyprowadzić ZOMO. Niekoniecznie zdalnie”. Jak widać historia ciągle jest nauczycielką życia.
Przypomnijmy, że Zmotoryzowanym Oddziałom Milicji Obywatelskiej zawdzięczamy też pierwsze polskie hasło reklamowe, które brzmiało: „Ani IXI ani OMO nie wypiorą tak jak ZOMO”.
(MJR)
PS Specjalne podziękowania dla profilu FB wiceprzewodniczącego za udostępnienie
cennego materiału szkoleniowego.
Partnerzy wydania:
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W koszulce reprezentanta

E

Słońce w kapeluszu
Z

FOT. FACEBOOKOWY PROFIL M. MAJKI

upełnie inaczej Wielką
Majówkę zamierza spędzić wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka.
Pani prezydent przyjęła strategię walki bez walki, stosowaną przed laty przez amerykańskich hippisów. W tym
celu zamiast kasku z przyłbicą maskującą, chronimy głowę pod kapeluszem słomkowym i ciemnymi okularami.
Następnie wystawiamy twarz
do długo niewidzianego słońca i delektujemy się czasem
wolnym, czekając, co nam życie przyniesie. W tym czasie
inni strzelają, tłuką się pałkami albo lewym sierpowym
posyłają przeciwnika do innego wymiaru. Jak mawiały nasze babcie: a wy się bijcie i patrzcie końca.
(SÓN)



F

Na sport stawia również najbardziej znany i najpopularniejszy sądecki polityk - Wiktor Durlak. Jego dobre wyniki
oraz błyskotliwe zagrania zostały zauważone przez trenera
selekcjonera i Durlak otrzymał
powołanie do reprezentacji Polski. Od tego czasu Wiktor Durlak nie ma chwili wytchnienia,
wszak koszulka z orzełkiem na
piersi do czegoś zobowiązuje. A po licznych zajęciach trzeba jeszcze znaleźć czas na miłe,
choć uciążliwe, obowiązki ambasadora polskiej marki. Wiele osób zaczepia na ulicy, prosi
o autograf albo o wspólne zdjęcie. „Brukowiec Sądecki” znalazł się w odpowiednim miejscu
i czasie. Nasz wszędobylski
obiektyw uchwycił moment,
kiedy o wspólne foto Wiktora Durlaka poprosił Robert Lewandowski (na zdjęciu to ten
w czerwonym). Robert natychmiast wrzucił tę cenną pamiątkę do swoich mediów społecznościowych, czego mu ogromnie zazdrościmy!
(ICZ)



FOT. FACEBOOKOWY PROFIL W. DURLAKA



G

H

Do tańca i do różańca

Odpoczywając w biegu

T

FOT. FACEBOOKOWY PROFIL U. NOWOGÓRSKIEJ

akiego szczęścia jak jego partyjny kolega Wiktor, nie miał niestety poseł Jan Duda.
O wspólne zdjęcie posła nie poprosił Lewandowski, ale to przez przypadek. I tylko
dlatego, że Bayern Monachium nie grał w ostatnim czasie meczu w okolicach Rdziostowa. Dudę poprosiła za to piękna kobieta. Nie o selfie tylko do tańca, co widać na naszym
wścibskim zdjęciu. Anonimowa tancerka widocznie dowiedziała się z jakiegoś wcześniejszego „Brukowca”, że Duda to polityk do tańca i do różańca. Artystka wybrała taniec. I chyba nie żałuje, bo ponoć Jan Duda tancerzem jest zawołanym, co może nawet
widać z uchwyconego wyrazu twarzy. Piękne życie wiecznie trwaj!
(MICZ)

Z

FOT. FACEBOOKOWY PROFIL J. DUDY

kolei posłanka Urszula Nowogórska wręcz przeciwnie. Nie da rady wysiedzieć długo
w jednym miejscu. Bezruch ją męczy, dlatego stawia na ruch. Tylko kiedy pobiega, czuje
się wypoczęta. Jak udało się nam ustalić, Nowogórska planuje niebawem wystartować w maratonie XXL na trasie Limanowa – Warszawa. Jak widać na załączonym obrazku, zawodniczka już pilnie trenuje, bowiem wspomniane zawody nie zaliczają się do łatwych ani przyjemnych, a premiowanych jest tylko 10 pierwszych miejsc. Awans uzyskuje dziesięciu zawodników
z najlepszym wynikiem, pod warunkiem, że jego drużyna zakwalifikuje się do finału. Jak widać w tle przygotowany jest ring i jeśli będzie trzeba, Nowogórska jest gotowa wejść między
liny, żeby spuścić manto komu trzeba. Oczywiście w swojej kategorii wagowej.
(PYK)
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U sąsiadów

Zaledwie tydzień temu
zrzuciliśmy maski
R

ozmowa z JANĄ GĄSIOROWSKĄ,

Słowaczką, tłumaczką z języka
polskiego

FOT. ARCH. DTS

- Od dwóch lat z krajobrazu Sądecczyzny
zniknęły samochody ze słowackimi rejestracjami, których kiedyś na naszych drogach i pod centrami handlowymi było całe
mnóstwo. Słowacy żałowali, że przez dwa
lata pandemii muszą zrezygnować z zakupów w Polsce?
- Te dwa lata, to nie były fajne czasy. Zamknięta granica Kurów-Muszynka, na której wstawiono betonowe słupki oraz rygorystyczne kontrole
na innych - zaledwie kilku otwartych
- przejściach granicznych. W głowie
mam obraz z tamtych czasów, jak
do tych słupków podjeżdżają z jednej
strony polskie i z drugiej słowackie
samochody, ludzie z nich wysiadają
i wymieniają się towarami. Rożnie sobie ludzie w tych czasach radzili. A czy
Słowacji tęsknili? Bardzo. Brakowało
nam ulubionych polskich produktów,
ośrodków narciarskich, które mamy
tuż za rubieżą i nie mogliśmy do nich
pojechać. Czy kiedyś tak normalnej
i zwyczajnej opcji - pojechać do sąsiadów na kawę i cieszyć się atmosferą pięknych polskich miasteczek.

Mam nadzieję, że wrócą czasy, kiedy Polacy i Słowacy często i chętnie
odwiedzali się po sąsiedzku - mówi Jana Gąsiorowska

- W jakiej kondycji Słowacja i Słowacy wyszli z dwuletniej izolacji?
- Na Słowacji obowiązywały bardziej rygorystyczne obostrzenia niż
w Polsce. Zaledwie tydzień temu zrzuciliśmy maski. W czasach największej
liczby zachorowań osoby niezaszczepione mogły odwiedzać tylko podstawowe sklepy (spożywcze, apteki).
Dużo obiektów, w tym hotele oraz

restauracje, było przez długi czas zamkniętych, więc były to naprawdę
ciężkie czasy dla wielu przedsiębiorców oraz obywateli. Kondycja więc nie
jest zbyt dobra, ale powolutku wracamy do normalności. Chociaż ludzie
z obawami patrzą w przyszłość, bo
oprócz bliskości konfliktu wojennego, ogromnej inflacji, obawiają się ponownej fali pandemii jesienią.
- Mimo bliskości i sąsiedztwa nawet krótkie wizyty na Słowacji były dla Polaków obłożone poważnymi wymaganiami, co skutecznie zniechęcało do wyjazdów.
- Tak, to prawda. Na Słowację mogły przyjeżdżać tylko osoby w pełni
zaszczepione albo te, które przechorowały covid w ciągu ostatnich 180
dni. Dużo osób z tego powodu rezygnowało z wycieczek lub wybierało
inne kierunki. Nie jestem pewna, czy
to był dobry ruch ze strony rządu słowackiego, bo po drugiej stronie granicy turystyka i handel bardzo dobrze
funkcjonowały i obostrzenia były tylko minimalne.
- Od kwietnia Słowacja zniosła obostrzenia. Czy widać więcej Polaków w Bardejowie i Starej Lubowni?

- Na razie nie widać jeszcze za bardzo polskich rejestracji, ani nie słychać języka polskiego w Bardejowie
ani Starej Lubowni, ale to może efekt
tego, że obostrzenia zostały zniesione
niedawno. Jest to też okres poza sezonem. Były święta, wiec myślę, że
z nadejściem cieplejszych dni zacznie
się większy ruch.
- Czy Słowacy chcą wrócić do zwyczaju zakupów w Polsce, czy ten przelicznik nie jest już taki opłacalny jak przed
pandemią?
- Ceny artykułów wzrosły również w Polsce, ale myślę, że euro jest
dosyć mocne w stosunku do złotówki, więc dla Słowaków polskie ceny są
wciąż atrakcyjne.
- Przed nami majowy weekend – czy są sygnały, iż Polacy chętnie ruszą 1 maja na Słowację w celach turystycznych?
- Mam już wieści od mojej koleżanki, która prowadzi biuro informacji turystycznej, że zaczynają zgłaszać
się do niej pierwsze wycieczki z Polski.
Więc mamy nadzieję, że wrócą czasy,
kiedy Polacy i Słowacy często i chętnie
odwiedzali się po sąsiedzku.

ROZMAWIAŁ (HSZ)

Czy Słowacji tęsknili? Bardzo. Brakowało
nam ulubionych polskich produktów,
ośrodków narciarskich, które mamy tuż
za rubieżą i nie mogliśmy do nich pojechać

REKLAMA

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU
KRS 0000375906
38 1240 4748 1111 0010 3801 2715
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REKLAMA

Łączy to,
co najlepsze
Z nami połączysz design, jakość i technologię ze swoją wizją.
Wybierz bramy, okna, drzwi i ogrodzenia stworzone dla komfortu i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej na www.wisniowski.pl
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W góry, w góry miły bracie...

Na szlaku miej dobry humor i pogodę ducha
→ Rozmawia Jolanta Bugajska

R

ozmowa ze ZBIGNIEWEM

- Majowy weekend to świetna okazja,
żeby wybrać się w góry, zwłaszcza te nasze - Beskidy. Jaką trasę poleciłby Pan
tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z górskimi wędrówkami?
- Rozpoczynając przygodę z górskimi wędrówkami nawet nie trzeba wyjeżdżać z Nowego Sącza.
Pewno nie wszyscy sądeczanie
wiedzą, że w obrębie swojego miasta mają około 52 km Nowosądeckich Szlaków Spacerowych PTT,
wyznakowanych w 1999 roku przez
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
Pomysł ich stworzenia polegał
na wykorzystaniu naturalnego położenia leżącego w kotlinie miasta,
otoczonego wzniesieniami Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Niskiego, Pogórza
Rożnowskiego i na zaoferowaniu
mieszkańcom Nowego Sącza oraz
przebywającym w nim turystom,
możliwości odbywania górskich
wędrówek bez czasochłonnych
i kosztownych dojazdów do odległych gór. Niezależnie od miejsca
zamieszkania, każdy może średnio w kilkanaście minut znaleźć
się na górskim szlaku. Przejście
szlaku nie wymaga wielkiego wysiłku z uwagi na brak znaczących
różnic wzniesień. Szlak podzielony jest na pięć odcinków, a na jego
przejście potrzeba w sumie około
16 godzin. Szlak „Zachodni” koloru czerwonego ma 10,5 km długości i rozpoczyna się w Trzetrzewinie, a prowadzi przez wzgórze
Szcząb, Marcinkowice na Białowodzkią Górę. Na Szcząb możemy też dojść szlakiem koloru zielonego, rozpoczynającym się przy
drodze Chełmiec – Marcinkowice.
Biegnie on Ścieżką Przyrodniczo –
Leśną „Rdziostów”. Najdłuższy jest
odcinek szlaku „Wschodniego” koloru zielonego. Ma 24 km długości,
a na jego przejście potrzeba około 7 godzin. Jego początek znajdziemy w Dąbrowej (obok szpitala
w dawnym dworze), a zaprowadzi nas przez Dąbrowską Górę,
Klimkówkę, Kuminowiecką Górę,
Librantową, Chruślice, Piątkową
do Kamionki Wielkiej. Tu zaczyna się z kolei szlak „Południowy” koloru czerwonego o długość 11,5 km. Prowadzi przez Małą
Górę, Nawojową, wzgórze Majdan (najwyższe w granicach administracyjnych Nowego Sącza) do
Biegonic. Ostatni ze szlaków „Dąbrówka Polska – Majdan” jest koloru niebieskiego i ma 4 km długości.
Dwadzieścia trzy lata temu Nowosądeckie Szlaki Spacerowe PTT prowadziły w zdecydowanej większości
po drogach gruntowych, obecnie
zastąpionych po części drogami asfaltowymi. Niezmienne natomiast
pozostały piękne widoki jakie

FOT. ARCH. Z. SZMAJDOR

SMAJDOREM – prezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid”

Początkujących turystów zachęcam do poznania najpierw najbliższej okolicy, by przekonać się, że Ziemia Sądecka jest
najpiękniejsza - mówi Zbigniew Smajdor
oferują na Kotlinę Sądecką i okalające ją pasma górskie. Tak więc
początkujących turystów zachęcam do poznania najpierw najbliższej okolicy, by przekonać się, że
Ziemia Sądecka jest najpiękniejsza.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z mapami Nowosądeckich Szlaków
Spacerowych PTT zamieszczonymi
na tablicach informacyjnych obok
dworca kolejowego na Alejach Batorego i przy dworcu autobusowym
na Alejach Wolności.
- A co Pan poleca tym bardziej
zaawansowanym?
- Tym zaawansowanym to nawet nie wypada nic proponować.
Oni doskonale wiedzą, jaką trasę sobie wybrać. W długi majowy
weekend możemy mieć pewność,
że takie kultowe miejsca jak Przehyba, Łabowska Hala, Jaworzyna
Krynicka, Trzy Korony czy Turbacz zaleje fala turystów. Po długich
miesiącach spędzonych w domach
z powodu obostrzeń wymuszonych
pandemią koronawirusa, turyści aż
palą się do wyjścia w góry i obcowania z przyrodą, aby choć trochę
nacieszyć oko wiosenną zielenią lasów i łąk, posłuchać śpiewu ptaków
i odnowić nadszarpniętą kondycję
fizyczną. Jeżeli ktoś naprawdę chce
się zrelaksować w ciszy i spokoju,
to lepiej wybrać trasę mniej popularną, co wcale nie znaczy, że mniej
atrakcyjną. Możliwości jest wiele.
Ja proponuję mieszkańcom Nowego Sącza, tym bardziej zaawansowanym turystycznie i kondycyjnie,
podjechać do pobliskiej Frycowej.
Tuż za nowym mostem rozpoczyna
się żółty szlak prowadzący na Pisaną Halę. Prowadzi początkowo odkrytym terenem na Wielki Groń.
W dalszej części wędrówki

wchodzimy na teren rezerwatu
„Barnowiec”, gdzie możemy podziwiać buczynę karpacką oraz jodły osiągające wysokość do 30 m
i zboczem Sokołowskiej Góry wspinamy się na szczyt Pisanej Hali 1044
m n.p.m. Nieopodal szczytu znajduje się pomnik w miejscu śmierci
żołnierza AK Adama Kondolewicza
ps. „Błysk”, który zginął tu podczas obławy zorganizowanej przez
gestapo. Z Pisanej Hali idziemy
na Przełęcz Bukowina, gdzie zmieniamy kolor szlaku na czerwony.
Prowadzi on przez Jaworzynę Kokuszczańską, Cyrlę do Rytra. Ja proponuję inny wariant, chyba że ktoś
nie będzie mógł oprzeć się pokusie
skosztowania słynnej michy pierogów w schronisku na Cyrli, ale
o miejsce przy stole w majowy weekend będzie tam zapewne trudno. Z przełęczy pod Makowicą proponuję zmienić szlak
na zielony prowadzący przez Ostrą,
Wilcze Doły, Majdan i zakończyć
wędrówkę przy dworcu kolejowym
w Nowym Sączu. Trasa dosyć długa, ale bardzo widokowa i prawie
na miejscu.
- Jest jakaś mało znana trasa, piękna
i widokowa, gdzie turyści rzadko docierają, nie wiedząc, co tracą?
- Dla mnie taką trasą jest pobliskie Pasmo Czerszli. Tam możemy
być pewni, że na szlaku spotkamy
co najwyżej pojedynczych górskich
pasjonatów. By wyruszyć na trasę
wystarczy skorzystać z dobrodziejstwa Karty Sądeczanina i podjechać
autobusem MPK nr 37 do Boguszy.
Z pobliskiej Przełęczy Pereliska niebieski szlak zaprowadzi nas na Górę
Wojenną i Przełęcz pod Uboczem.
Tu zmieniamy szlak na żółty i wędrujemy w kierunku Nowego Sącza.

Po drodze szczyt za szczytem o wysokości około 800 m n.p.m. Mijamy
kolejno Kopiec, Czerszlę, Tokarnię,
Kozie Żebro, Sapalską Górę, Margoń Wyżną i Margoń Niżną, Skalnik
i Małą Górę, z której schodzimy do
Jamnicy i jesteśmy w Nowym Sączu.
Trasa w większości zalesiona, ale
jest wiele punktów widokowych,
czy to na Góry Grybowskie i Pogórze Rożnowskie od północy, czy
też na pasmo Jaworzyny Krynickiej
od południa. To już kolejny przykład,
że w okolicach Nowego Sącza można doświadczyć wspaniałej górskiej
przygody, bez dalekich wyjazdów
i bez tłumów na szlakach.
- A zaproponuje Pan coś dla rodziców
z małymi dziećmi? Jeśli w ogóle małe
dzieci można zabierać w góry?
- Dzieciom od najmłodszych
lat trzeba wpajać zamiłowanie
do aktywności fizycznej i obcowania
z przyrodą, bo później, gdy wciągną się w wir smartfonów i laptopów, może być za późno. Na majówkę polecam rodzinny spacer po
Parku Węgielnik w Piwnicznej. Położony jest blisko centrum na niewielkim wzgórzu o wysokości 498
m n.p.m. Specjalnie przygotowana ścieżka rekreacyjna z tablicami
informacyjnymi i udogodnieniami
w postaci drewnianych schodów
i poręczy prowadzi na szczyt wzniesienia, gdzie znajduje się aranżacja
historyczna z odtworzonymi okopami z czasów II wojny światowej.
Duże wrażenie na najmłodszych
zrobią zapewne naturalnej wielkości manekiny żołnierzy wyłaniające się spośród drzew. Znajdująca się
na wzgórzu mała wieża obserwacyjna pozwala podziwiać Piwniczną, Dolinę Popradu i okoliczne
góry. Jedną z większych atrakcji jest

Dzieciom od
najmłodszych lat
trzeba wpajać
zamiłowanie
do aktywności
fizycznej
i obcowania
z przyrodą,
bo później, gdy
wciągną się w wir
smartfonów
i laptopów, może
być za późno
platforma widokowa zawieszona na
wychodni skalnej oraz łańcuchowa
ścieżka wspinaczkowa poprowadzona obok skalnej ściany. Gdyby
tych atrakcji było mało, to na polanie rekreacyjnej znajduje się jeszcze boisko do siatkówki, grilowisko
z altaną i mały plac zabaw, a wszystko to w otoczeniu pięknej przyrody. W Parku Węgielnik nie można
się nudzić, to idealne miejsce na rodzinny weekendowy wypad.
- O czym trzeba pamiętać, wychodząc
w góry Beskidu Sądeckiego?
- Wybierając się w góry, czy to
będzie Beskid Sądecki, czy każde inne, trzeba wziąć pod uwagę
swoje doświadczenie, stan zdrowia i możliwości kondycyjne swoje
i swoich towarzyszy, a w szczególności dzieci. Jeśli brak ci doświadczenia nie podejmuj trudnych wycieczek. Przed wyprawą przygotuj
dokładny jej plan, a wychodząc
na trasę, zawsze pozostaw w domu,
w schronisku czy u znajomych wiadomość o celu i trasie wycieczki
oraz godzinie powrotu. Pamiętaj, że
w górach bardzo często i diametralnie zmieniają się warunki atmosferyczne, dlatego niezbędna jest przeciwdeszczowa odzież i solidne buty.
Zawsze miej przy sobie czapkę i rękawiczki, aby nie dać się zaskoczyć
kapryśnej, zmiennej aurze. W plecaku latem musi być odpowiedni
zapas wody, a zimą termos z gorącą herbatą. Wskazana też jest latarka i zapałki na wypadek, gdyby zastał nas zmrok oraz słodki batonik,
gdy siły opadną. Unikaj samotnych
wędrówek, szczególnie na szlakach
mało uczęszczanych. Do tych wskazówek trzeba dodać jeszcze najważniejszą, na szlaku miej zawsze dobry humor i pogodę ducha.
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Studia stacjonarne w Nowym Sączu? Postaw na WSB-NLU !
Myślisz nad dalszą edukacją? Dobrze się
składa - dziś na rynku pracy to absolutna
podstawa. Warto jednak zdecydować się
na takie, które nie zapewnią Ci tylko papierku, ale też dadzą odpowiednią edukację i praktyczne przygotowanie do pracy.
Na Sądecczyźnie jest uczelnia, która doskonale spełnia te warunki. Mowa o Wyższej
Szkole Biznesu - National Louis University
w Nowym Sączu. Stawiając na studia stacjonarne, dajesz sobie szansę na znakomitą przyszłość!

4 powody, dla których warto
studiować w Nowym Sączu
Zastanawiasz się, dlaczego warto studiować na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University? Powodów jest naprawdę sporo!

1. Doskonała oferta edukacyjna WSB-NLU
WSB-NLU to uczelnia, która stawia na
praktyczną edukację i przygotowanie do
pracy. Zalet studiowania jest sporo: doskonała kadra dydaktyczna, która nie tylko
zna się teoretycznie na tym, co wykłada,
ale również ma doświadczenie praktyczne, kompleksowe podejście do nauczania, zajęcia, które mają wyposażyć studentów w umiejętności, dzięki pracom
projektowym, analizom przypadków itp.
A to tylko część!
To, co najbardziej wyróżnia WSB-NLU
to świetna oferta edukacyjna. Zamiast
wielu kierunków, z których większość nie
ma przełożenia na rynku pracy - uczelnia skupia się na tych specjalnościach,
które dają szansę na realne zatrudnienie.
W przypadku studiów stacjonarnych
w Nowym Sączu możesz postawić na takie kierunki jak:
- Zarządzanie,
- Informatyka,
- Psychologia.
W ramach każdego z nich studenci
mają do wyboru różne specjalności, które pozwalają im nabyć ekspercką wiedzę oraz doświadczenie, które z pewnością przyda się w pracy. W przypadku
studiów stacjonarnych I st., czyli licencjackich, na Zarządzaniu możesz wybrać takie specjalności jak m.in. Analityk biznesowy, Specjalista ds. administracji publicznej,
Horeca Manager, Specjalista ds. mediów
cyfrowych, czy Specjalista ds. sprzedaży. Na Zarządzaniu II st., czyli studiach
magisterskich do wyboru jest m.in. Zarządzanie projektami, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Analiza danych, Promocja i techniki sprzedaży czy Współczesna
rachunkowość.
Ogromną popularnością cieszą się
także jednolite studia magisterskie
z Psychologii, w ramach których możesz nauczyć się takich specjalności
jak Psychologia kliniczna i osobowości,
Psychologia biznesu, Neuropsychologia. Studia informatyczne są prowadzone stacjonarnie w ramach kierunku
inżynierskiego. Możesz studiować jedną z takich specjalności jak: Programista Aplikacji Biznesowych, Programista
gier komputerowych, Analityk Cyberbezpieczeństwa czy Grafika komputerowa i multimedialna.

2. Niedrogie studia stacjonarne
Jeśli to, co wstrzymuje cię przed studiami stacjonarnymi w Nowym Sączu to
kwestie finansowe - nie musisz się ich
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obawiać. Koszt studiów na uczelni prywatnej wcale nie jest wysoki, to jedynie
mit! Często okazuje się, że pozornie darmowe studia państwowe kosztują ostatecznie więcej niż te prywatne. Dlaczego?
Bo dla mieszkańców Sądecczyzny studia
publiczne wiążą się z koniecznością przeprowadzki, niekiedy życia na własny rachunek, potrzeby zainwestowania w dojazdy czy materiały edukacyjne.
Pozostając na studiach w Nowym Sączu, musisz liczyć się tylko z czesnym,
które bardzo często wynosi mniej niż wynajem pokoju w Krakowie, Wrocławiu czy
Warszawie! Brzmi dobrze, prawda? W takim razie, ile dokładnie kosztują stacjonarne w Nowym Sączu?
- W przypadku Zarządzania, za studia
I stopnia zapłacisz 438 zł/msc;
- Studia II stopnia na Zarządzaniu to stacjonarnie koszt 468 zł/msc;
- Inżynierskie studia informatyczne
kosztują 438 zł msc;
- Koszt jednolitych studiów magisterskich z Psychologii wynosi 598 zł/
msc.

3. Kampus, doskonale przygotowany dla
studentów
W przypadku studiów prowadzonych formułą online, wygląd i przystosowanie kampusu uczelnianego nie ma znaczenia. Inaczej jednak wygląda to w przypadku studiów
stacjonarnych. Studentów kuszą nowoczesne metody kształcenia, a i uczelnie wiedzą,
że dziś technologie to absolutna podstawa.
Partnerzy wydania:

Kampus Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu nieustannie się rozwija. Studenci
mają do dyspozycji najnowocześniejsze, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne, które spełnią ich wszystkie
potrzeby. Uczelnia dysponuje salami
komputerowymi, przeznaczonymi zarówno dla programistów, jak i grafików.
Ma również specjalne pomieszczenia
do prowadzenia transmisji, w których
znajduje się m.in. green screen. Większość sal czy auli jest wyposażonych
w sprzęt najwyższej klasy, projektory,
czy stacje multimedialne. Dodatkowo
dla studentów stacjonarnych na WSB-NLU dostępna jest sala VR, która pozwala na lepsze poznanie wirtualnej
rzeczywistości.
A to jeszcze nie wszystko! Ponieważ
uczelnia się rozwija - rozwija się także jej
kampus. Powstają nowe miejsca dostosowane do potrzeb studentów WSB-NLU.
Stąd propozycja chilloutZONE, czyli strefy, w której można odpocząć, zrelaksować się, a nawet pouczyć. Z kolei ProjectZONE to przestrzeń przeznaczona do
prowadzenia projektów, nauki i budowania doświadczenia. W planach jest także
w pełni nowoczesny akademik, z pokojami także jednoosobowymi.
Na terenie WSB-NLU znajduje się
także Centrum Rekreacji OLIMP, czyli miejsce idealne dla osób, które pragną
zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Do dyspozycji są siłownie, sale fitness, zajęcia fizyczne prowadzone przez

znakomitych trenerów. Aż chce się ruszyć z kanapy!

4. Inicjatywy studenckie
Co powiesz na to, że WSB-NLU to
nie tylko miejsce, gdzie będziesz się
uczyć, ale też poznawać nowych ludzi,
poszerzać zainteresowania, dokształcać się i pomagać innym? Tak, studiując w Nowym Sączu to wszystko jest
możliwe! Uczelnia WSB-NLU jest stworzona z myślą o studentach i tworzona
przez studentów! Nie tylko samą edukacją się żyje! Dlatego wielu absolwentów, ale też i studentów stacjonarnych
codziennie podkreśla, jak ważna jest
atmosfera na nowosądeckiej uczelni
oraz możliwość spełniania swoich marzeń, pasji i brania udziału w inicjatywach studenckich.
W przypadku WSB-NLU studenci czują, że mają realny wpływ na życie swojego społeczeństwa. Liczy się tu nie tylko
kształcenie, ale też pomaganie czy wspieranie innych. Mają możliwość poznawać
bliżej siebie, kultury innych, a do tego działać charytatywnie. W ramach WSB-NLU
studenci biorą udział m.in. w:
- multimedialnym widowisku dla pasjonatów IT, czyli “Potęga Informatyki”,
- biegu charytatywnym “Run 4 a Smile”, który wspiera dzieci znajdujące się
pod opieką fundacji Sursum Corda,
- “International Cooking Day”, czyli evencie charytatywnym, podczas
którego można poznać smaki i kulturę innych krajów.
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Rowerowo

Zaaplikuj sobie hormony szczęścia

K

iedyś początkiem maja
rozpoczynały się najsłynniejsze znane nam zawody kolarskie, czyli Wyścig
Pokoju. Dla milionów Polaków był to sygnał, żeby
z piwnic i strychów wyciągnąć zakurzone
składaki. Choć od tego momentu minęła
epoka, w narodowych obyczajach rowerowych nic się do dzisiaj nie zmieniło. Rowerzyści właśnie budzą się z bardzo długiego zimowego snu.

Z

***

bliżający się majowy weekend to sygnał, że okoliczne serwisy zostaną właśnie zalane zleceniami przeglądów rowerów masowo rzuconych jesienią w kąt
garażu. Mechanicy rowerowi właśnie wyrwani z letargu będą w tych dniach pracować od rana do wieczora, ale terminy dla
chcących przeglądnąć rower przed sezonem będą się i tak wydłużały. I nic tu nie
zmienia fakt, że jak co roku serwis rowerowy pożegna ich słowami: zapraszamy
na kolejny przegląd po sezonie, proszę nie
czekać do kolejnego maja. Polscy rowerzyści wiedzą i tak swoje, a do mechanika wrócą z regularnością szwajcarskiego
zegarka, czyli jakiś miesiąc po tym, kiedy
do swoich gniazd wrócą bociany.

- Rower aktywuje niemal wszystkie mięśnie szkieletowe, wpływając na harmonijny rozwój organizmu. Jazda na niskiej
i średniej intensywności pobudza do pracy układ krążenia, oddechowy, wpływając na poprawę wydolności płuc i serca.
Po przejażdżce na dwóch kółkach mamy
też lepszy humor.

R

***

odacy od lat dwa razy do roku powtarzają zakodowane w swoim kalendarzu błędy. W grudniu po jesiennych miesiącach spędzonych za biurkami rzucają
się bez przygotowania na narty, by ten
sam błąd powtórzyć początkiem maja, kiedy po zimowym bezruchu wsiądą masowo
na rowery. Oczywiście moglibyśmy tutaj
do znudzenia powtarzać opinie specjalistów
od przygotowania fizycznego, że nawet
przy umiarkowanej aktywności sportowej
najistotniejsza jest regularność i ciągłość,
a nie akcyjność. Tylko po co to powtarzać? Najbardziej oczywiste prawdy trafiają
do naszej świadomości najoporniej. Zatem
po miesiącach leniuchowania już najprostsza przejażdżka skończy się zakwasami
mięśni i bólem tego miejsca, które łączy nas
z rowerowym siodełkiem. Co ciekawe, przy
regularnym uprawianiu tego sportu (tej
formy rekreacji) nogi i siedzenie zazwyczaj

FOT. PIXABAY

Trener kolarski Arkadiusz Kogut:

- Podczas wysiłku fizycznego zwiększa się ilość endorfin, naturalnych hormonów szczęścia
właśnie boleć nie powinny. Jeden warunek
– we wszystkim co robisz, bądź regularny.
W każdej aktywności fizycznej.

P

***

rzed rokiem pisaliśmy, że w pandemii
sądeczanie masowo rzucili się do sklepów rowerowych. Jazda na dwóch kółkach
wydawała się najlepszym sposobem ucieczki przed covidowymi obostrzeniami. W nowej sytuacji rower stał się dobrem niemal
luksusowym, a o przyzwoity sprzęt było
trudniej niż o nowy samochód.
- Ze sprzętem jest lepiej niż rok albo
dwa lata temu, ale gorzej niż przed wojną na Ukrainie – mówi Michał Woźniak
z AMP Bike w Nowym Sączu. – Czasami
brakuje dosłowne drobiazgów, czasami
na potrzebne siodełko trzeba czekać pół
roku. W sklepie mamy w tej chwili sporo rowerów, ale może być tak, że nie będziemy w stanie spełnić życzenia klienta, który wymarzał sobie konkretny kolor
w danym modelu.

Trener kolarski Arkadiusz Kogut:
- Podczas wysiłku fizycznego zwiększa się ilość endorfin, naturalnych hormonów szczęścia.
Po treningu jesteśmy w dobrym nastroju, usatysfakcjonowani, pogodniej podchodzimy do codziennych zadań i mamy na nie więcej energii. Siła sportu tkwi nie tylko w zdrowym ciele, ale
również w zdrowym duchu. Nie bez powodu duża część moich klientów, trenujących amatorsko kolarstwo, to głównie przedsiębiorcy, menedżerowie, osoby na wysokich stanowiskach. Są
ambitni i świadomi jednocześnie, że sport na wysokim poziomie pozwala im być bardziej efektywnymi i zmotywowanymi na co dzień.

Z

***

atem jedni ruszą na niespieszne rowerowe rodzinne wycieczki ścieżką
wzdłuż Dunajca, inni poszukają więk-

23. Jak widać, jeśli ktoś odpowiednio zaplanuje swój kalendarz, może wystartować w ciągu majówki w dwóch ciekawych
kolarskich imprezach.

Trener kolarski Arkadiusz Kogut:
- Jazda na rowerze jest zalecana w każdym wieku i nawet wyczynowe uprawianie tego sportu jest możliwe w szerokim zakresie, powiedzmy w przedziale 15-70 lat. Mamy też coraz lepsze drogi, budowane są ścieżki i szlaki rowerowe, więc jazda na rowerze staje się przez to coraz bardziej bezpieczna.

szych wyzwań i na górskich rowerach
zapuszczą się nieco dalej i na nieco trudniejsze trasy. Dla tych, którzy preferują
kolarstwo szosowe, w majowy weekend
też nie zabraknie atrakcji. Po pandemicznej przerwie wraca Klasyk Beskidzki,
który wystartuje z Łosia 3 maja. To kawałek solidnego ścigania dla amatorów
po malowniczych i wymagających trasach Beskidu Niskiego. Nowością w kolarskim kalendarzu jest Karpacki Wyścig
Kurierów dla amatorów, który 30 kwietnia odbędzie się w Starej Lubowli na imponującym dystansie 99 km. To impreza
towarzysząca Karpackiemu Wyścigowi
Kurierów dla najlepszych kolarzy do lat

Najwięcej jednak będzie takich, którzy
będą się jazdą na rowerze chcieli zwyczajnie pobawić wybierając atrakcyjne trasy Sądecczyzny. Kilka lat temu DTS przy
aktywnej pomocy naszych Czytelników
przygotował Sądecką Mapę Rowerową,
a na niej trasy na każde gusta i możliwości. To aktywni cykliści „narysowali” tę
mapę proponując innym swoje ulubione
trasy. Nasza mapa rowerowa uzupełniania była trzy razy, dlatego dzisiaj jest bogatym i ciekawym zbiorem podpowiedzi,
gdzie się wybrać na rowerze, by dobrze się
bawić i odkryć nowe miejsca idealne dla
tego typu kolarstwa.
(BIKE)

Sądecka Mapa Rowerowa:
https://www.dts24.pl/sadecka-mapa-rowerowa-3/
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Karpacki Wyścig Kurierów - tutaj rodzą się Gwiazdy
Rozmowa z TOMASZEM WÓJCIKIEM – sędzią kolarskim, dyrektorem Karpackiego Wyścigu Kurierów
- Karpacki Wyścig Kurierów - co to za
wydarzenie?
- Karpacki Wyścig Kurierów to obecnie
szosowe, etapowe wydarzenie kolarskie
dla zawodników do lat 23, których w Polsce popularnie nazywamy „orlikami”. Wyścig
powstał w 1975 roku w Tarnowie na cześć
bohaterskich kurierów Polskiego Państwa
Podziemnego z czasów II wojny światowej.
Jego ideą była sportowa rywalizacja na szosach Polski, Słowacji i Węgier, co trwało nieprzerwanie do roku 2000.
Wyścig został reaktywowany w 2009
roku i niemal od razu stał się europejskim, a
może i nawet światowym wydarzeniem dla
najzdolniejszych młodzieżowców. Tradycyjnie porusza się po drogach Polski, Słowacji oraz Węgier, a czasem nawet zapuszcza
się do Republiki Czeskiej.
Wyścig ma swoje stałe miejsce
w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) i jest wyjątkową imprezą z uwagi
na swoją geograficzną przestrzeń, historyczne znaczenie oraz legendarne nazwiska kolarzy, którzy w nim z powodzeniem walczyli. A są to m. in.: Lech Piasecki (drugi „kurier”
z 1979, amatorski Mistrz Świata 1985, zawodowy Mistrz Świata na torze 1986),
Ondrej Glazja (zwycięzca z 1983 i 1984
oraz Mistrz Świata w przełajach), Rafał
Majka (najlepszy kurierski „góral” z 2010
oraz najlepszy „góral” Tour de France
i brązowy medalista IO w Rio de Janeiro),
czy też Tadej Pogačar (nasz najlepszy kolarz U-21 z 2017 i dwukrotny zwycięzca Tour
de France 2020 i 2021). Dlatego nasze hasło, które głosi, że „tutaj rodzą się Gwiazdy!”,
nie jest na wyrost.

Już w roku 2010 wpisaliśmy imprezę do
międzynarodowego kalendarza kolarskiego, gwarantując w niej udział najlepszych
młodzieżowców, znaleźliśmy wiarygodnych
sponsorów oraz pewne miasta etapowe, a
przede wszystkim, zaangażowanych partnerów pod słowackiej stronie. Ten reanimowany wyścig zyskał nową, oficjalną nazwę
i jako CarpathianCouriers Race już w 2012
stał się wydarzeniem nie tylko polsko – słowackim, ale również czeskim.
W 2014 roku, po 23 latach przerwy, dołożono kolejny, węgierski etap wyścigu i karpaccy kurierzy wystartowali z leżącego blisko Balatonu, prastarego Veszprém. Cztery
kraje, sześć dni, ponad tysiąc kilometrów rywalizacji oraz 35 drużyn i ponad 170 kolarzy
sprawiło, że obok Giro d’Italia Baby i Tour
de l'Avenir, Karpacki Wyścig Kurierów stał
się najważniejszym wyścigiem U-23 w Europie, a może i nawet na świecie.
I ten świat zaczął na te wyszehradzkie i
karpackie drogi przyjeżdżać obficie – w 2016
roku klasyfikację generalną wygrał HamishSchreurs, Nowozelandczyk, a głównym
sponsorem jego drużyny była firma z RPA.
Edycja roku 2018 okazała się największym wydarzeniem w historii wyścigu,
gdyż przez sześć dni rywalizacji, odbyło
się aż siedem etapów, a rozpoczęty nad
Balatonem wyścig, odwiedził polską i słowacką Orawę, był w polskich Pieninach,
na słowackim Spiszu oraz wspinał się w
Wysokich Tatrach, by pod sądeckich i

pogórzańskich etapach, zakończyć się w
Tarnowie.
Po rywalizacji dla wyczynowców, jeszcze przez trzy kolejne dni odbyła się pierwsza edycja Karpackiego Wyścigu Kurierów
dla Amatorów. Karpacki Wyścig Kurierów,
chociaż jeździł przez lata przez cztery kraje,
to był zawsze historycznie i administracyjnie
imprezą małopolską. Czas na zmiany nadszedł w 2019 roku, gdy wystartował z Lublina, a kolejny etap rozpoczął się w świętokrzyskim Połańcu.
Niezmierne ważnym jest fakt, że od 2019
roku, w ramach stałej współpracy z Instytutem Współpracy Polsko – Węgierskiej im.
Wacława Felczaka, wyścig poświęcony
jest pamięci tego wybitnego kuriera i twórcy siatki kurierów Polskiego Państwa Podziemnego oraz wybitnego historyka i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ostatnie dwa pandemiczne lata wyścig
przetrwał, chociaż odbywał się w awaryjnych terminach i na skróconych trasach.
W 2021 roku z nadzieją w przyszłość oraz
w ramach partnerskiej współpracy i poszanowaniu tradycji, zakończył pod Zamkiem w
Niedzicy. Pod historycznie węgierskim Zamkiem, który spogląda na bliską, słowacką
granicę, a obecnie leży w Polsce.
- Jakie są tegoroczne plany?
- Po dwóch znaczonych pandemią sezonach, kurierski peleton ponownie zamierza odwiedzić nowe miejsca oraz

zrealizować zatrzymane, kolarskie marzenia o ciągłym rozwijaniu wyścigu. Dlatego też 39. edycja Karpackiego Wyścigu Kurierów pamięci Wacława Felczaka
(29.04-03.05.2022), wystartuje z Budapesztu, z przemysłowej dzielnicy Csepel,
która szczególnie zaznaczyła się w historii naszego kraju w wojnie polsko – sowieckiej 1920 roku. Po prologu w stolicy Węgier, odbędzie się tradycyjny, węgierski etap
z Veszprém do Pápa oraz trzy etapy na pograniczu polsko – słowackim: spiski ze startem na zamku w Starej Lubowli, pieniński z
metą na zamku w Niedzicy oraz finałowa
wspinaczka w Wysokich Tatrach.
W 2022 roku odbędzie się również ważna inauguracja, otóż 28 sierpnia
z Połańca, wystartuje pierwszy w historii Karpacki Wyścig Kurierów dla Kobiet. Będzie to
wyraz pamięci i ogromnego szacunku dla
kurierek Polskiego Państwa Podziemnego oraz organizacyjny gest w stronę rozwijającego się kolarstwa szosowego kobiet.
27 sierpnia przyszłego roku, wystartuje ponownie z zamku w Baranowie Sandomierskim, trzecia edycja Karpackiego Wyścigu
Kurierów dla Amatorów.
40. jubileuszowa edycja „Kurierów”
(28.04-03.05.2023) ma zamiar rozpocząć
się w Lublinie, który będzie w tym właśnie
roku Europejską Stolicą Młodzieży, a zakończy się w Veszprém, które to miasto dzierżyć będzie wtedy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W ramach powrotu do pełnego,
wyszehradzkiego formatu imprezy, Karpacki Wyścig Kurierów pojawi się w Czechach,
na szosach Wschodnich Moraw.
- Aby doszło do takich imprez potrzebni są
mocni partnerzy?
- Współczesny sport nie istnieje bez patronów, partnerów i sponsorów. Kolarstwo,
jako dyscyplina globalna, gromadzi coraz
większe grono firm, samorządów oraz instytucji, które widzą w nim wspaniałą formę
promocji idei, produktów oraz akcji społecznych. Karpacki Wyścig Kurierów od swojej reaktywacji również może pochwalić się
długotrwałą współpracą z szanowanymi
podmiotami.
Partnerem strategicznym wyścigu jest
od 2019 roku wspomniany już Instytut Wacława Felczaka, który realizuje m.in. współpracę młodzieżową oraz promuje pamięć o
kurierach Polskiego Państwa Podziemnego.
Dlatego też, najważniejsza klasyfikacja generalna oraz symboliczna, biała koszulka lidera wyścigu, nosi logotyp z wizerunkiem
tego patrona.
Doceniając współczesne znaczenie
wydarzenia, Karpacki Wyścig Kurierów
cieszy się od lat patronatem ze strony
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
Ministerstwa Sportu, jak również realizuje
promocyjne cele dla Polskiej Organizacji Turystycznej oraz programu Interreg Polska-Słowacja, czy też Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.
Przemierzając granice, odwiedzając różne regiony, Karpacki Wyścig Kurierów stale współpracuje z samorządami regionów i
stref turystycznych: Lasu Bakońskiego i Balatonu (Węgry), Orawy, Spiszu, Wysokich
Tatr oraz Preszowskiego Kraju (Słowacja)
oraz województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

- Jak wygląda historia wyścigu?
- Karpacki Wyścig Kurierów to od początku kilkadziesiąt miast etapowych, setki
uczestników, i tysiące kilometrów rywalizacji. W przyszłym sezonie, wyścig będzie obchodził swoje 47. urodziny, a poprzez swoją
niełatwą historię, kolejna edycja będzie nosiła zaledwie 39 numer.
W latach 1975 – 1987 wyścig rozgrywany był niemal zawsze na linii Tarnów – Poprad lub Poprad – Tarnów. Często gościł
w takich kurierskich miastach jak Ciężkowice, Stary i Nowy Sącz, czy też Piwniczna Zdrój. Po słowackiej stronie, wiele
finałowych kilometrów kończono w Wysokich Tatrach.
Na krótko, bo poprzez trzy edycje
w latach 1988 – 1991, zawitał wreszcie na
Węgry, a dokładnie do Miszkolca. Lata 90.
okazały się jednak zmienne, niepewne i
trudne dla organizatorów, ale nawet i wówczas wyścig odwiedzał ważne i historyczne
miasta, jak choćby Koszyce i Starą Lubowlę. Ostatecznie, milenijna edycja z roku 2000
okazała się ostatnią w dotychczasowej formule „Szlakiem Kurierów Beskidzkich”, bo
taka była obowiązująca wtedy nazwa.
- Potem wyścig został reaktywowany?
- Tak, po latach starań, wspólnie
z Markiem Kosickim, prezesem Małopolskiego Związku podjęliśmy w 2009 roku
skuteczną próbę reaktywowania wyścigu.
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Przepis na udaną majówkę?
Małopolska – naturalnie!
Chcecie poznać przepis na udaną, niezwykłą majówkę? Zobaczyć intensywne kolory, poczuć odurzające aromaty
– soczystej łąki, kwitnących drzew, leśnego mchu? Delektować się smakiem wyśmienitych potraw i produktów
wytwarzanych „z sercem”, naturalnie, w oparciu o tradycyjne receptury? Dotknąć niezwykłych faktur – zimnego
kamienia układanego tysiąc lat temu i ciepłego drewna, które tworzą bezcenne małopolskie zabytki? Posłuchać,
jak szumi legendarny „halny”, poczuć wiosenne powietrze smagające twarz, gdy przemierzamy rowerem
bezkresne trasy...? Wyostrzcie zmysły i rozbudźcie apetyt na… Małopolskę – naturalnie!

Weź jedną szczyptę z…
r  PARKÐW NARODOWYCH  PARKÐW KRAJOBRAZOWYCHb
Tu natura i bezcenne zabytki tworzą nierozerwalną, unikatową całość, która jest najcenniejszą wartością regionu.
W Małopolsce znajdziecie 6 parków narodowych, 2 świa-

czych, kształtowanych różnorodnymi czynnikami geologicznymi i naturalnymi. Dzięki tej rozmaitości wypoczynek na łonie przyrody w Małopolsce staje się wyjątkowy pod wieloma względami i zapewnia niezwykłe przeżycia. W większości parki położone są w terenach górskich, a na ich obrzeżach znajdziecie bezcenne zabytki, jak te położone na Szlaku Architektury Drewnianej – europejskiego unikatu obejmującego 255 drewnianych zabytków, wśród których będziecie
mogli podziwiać piękne, połemkowskie cerkwie, niezwykłe
kościoły, czy drewniane wille. Wiele z tych obiektów to prawdziwe architektoniczne perełki, z których aż 8 wpisanych zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

towe rezerwaty biosfery i 11 parków krajobrazowych. Przebiegają przez nieliczne szlaki turystyczne o różnym stopniu trudności i różnorodnym charakterze krajobrazowym.
Każdy z nich prezentuje inny rodzaj warunków przyrodni-

r TYSICA KILOMETRÐW SZLAKÐW I TRAS TURYSTYCZNYCHb
Każdy miłośnik wycieczek pieszych i rowerowych, bez
względu na swoją kondycję, doświadczenie i upodobania,
znajdzie w Małopolsce odpowiednie dla siebie szlaki i trasy turystyczne. Region słynie z najdłuższej sieci szlaków
w Polsce. Prawdziwe królestwo przyrody rozpoczyna się już
w podkrakowskich dolinkach, których dnem biegną ścieżki
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także zwiedzając Skamieniałe Miasto koło Ciężkowic, czy
Wąwóz Homole w pobliżu Szczawnicy. A jeśli szukacie na
szlaku ciszy i spokoju, to polecamy rozległe tereny Beskidu
Niskiego, pełne nostalgii i może nieco zapomnianych turystycznych skarbów.

idealne na weekendowe wycieczki. W otoczeniu wyjątkowych, jurajskich skał, jaskiń i strumyków można natknąć się
na średniowieczne zamki skupione na Szlaku Orlich Gniazd.
Szczególnie urozmaicona krajobrazowo w tym rejonie jest
Dolina Prądnika w Ojcowie. Niezwykłych doznań zaznacie

r PUSTYNIb
W Małopolsce leży „Polska Sahara”, czyli Pustynia Błędowska, która stanowi największy w Polsce obszar lotnych piasków.
Zobaczycie tam niezapomniane zachody słońca, a jeszcze całkiem niedawno można było obserwować zjawisko fatamorgany. Według legendy, piasek z Pustyni Błędowskiej wysypał się z worka diabła, który niósł go znad Bałtyku, aby zasypać
olkuskie kopalnie. Okolice Pustyni obfitują w liczne szlaki piesze i rowerowe. Będąc tutaj warto także zajrzeć do znajdującego się nieopodal jednego z Orlich Gniazd – zamku w Rabsztynie, a także zwiedzić Olkusz, nazywany Srebrnym Miastem,
a będący kolebką polskiego górnictwa srebra i ołowiu.
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r NAJWYSZYCH GÐR NAJGÇBSZYCH DOLINb
Skaliste wierzchołki nad Zakopanem uwodzą żądnych przygody turystów, ale też uczą pokory nierozważnych śmiałków.
Warto pamiętać, że polskie Tatry mają bardzo dużo do zaoferowania miłośnikom spacerów, przyrody i pięknych krajobrazów … Jednak trudność tras najlepiej stopniować wraz
z nabieranym doświadczeniem. Choć kojarzą się przede

wszystkim ze skalnymi szczytami, to są miejscem dla każdego turysty. Na osoby ze słabszą kondycją czekają krótsze
i dłuższe doliny oraz łącząca je Ścieżka pod Reglami, a na
tych, którzy nie jeden szczyt już zdobyli liczne, wysokogórskie szlaki. Wejście na Rysy, czy przejście Orlej Perci dostarczają niezapomnianych przeżyć.
Nie tylko jednak Tatry i Zakopane mogą zainspirować turystów. Także Orawa, gdzie pośród gęstych lasów, hal pasterskich, barwnych łąk i torfowisk zobaczyć można pozostałości po tradycyjnym budownictwie drewnianym
w stylu orawskim. Wizytówką turystyczną i sercem tego obszaru jest niezwykły skansen Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, gdzie zapach drewna i miejscowe opowieści zapewniają prawdziwą „podróż w czasie”.
Z Orawy już tylko przysłowiowy krok od złożenia wizyty Królowej Beskidów i Matce Niepogód – Babiej Górze, która pozwala poczuć we włosach wiatr wiejący z czterech stron
świata. Także pośród pasma Radziejowej, w dolinach Dunajca i Popradu spotkamy cały wachlarz możliwości wspaniałego spędzania wolnego czasu: zwiedzanie pięknych zabytków, spacery urokliwymi uliczkami miast i miasteczek, miej-

sca startu wypraw górskich, zarówno tych krótszych, jak
i tych bardziej wymagających oraz malownicze trasy rowerowe. Sądecczyzna to dom dla różnych gatunków roślin
i zwierząt, to miejsce, w którym żyją ludzie pełni pasji i miłości do tych ziem. Region można zwiedzać od wschodu do
zachodu słońca, bez względu na porę dnia, czy roku… obserwując jego bajkowe kolory oraz zapierającą dech w piersiach paletę krajobrazów i widoków.

r DWÐCH KÐEK I TYGODNIA WOLNEGOb
W stwierdzeniu, że Małopolska to wymarzone miejsce dla
rowerzystów nie ma żadnej przesady. W regionie wiele
jest malowniczych szlaków, których pokonanie nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku, mogą na nie śmiało wyruszyć rodziny z dziećmi. Będzie to czas naprawdę doskonałej
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zabawy. Nie brakuje też propozycji dla tych, którzy preferują wielogodzinne wyprawy lub wspinanie się na rowerze na
górskie szczyty. Odkrywaniu uroków regionu sprzyja gęsta
sieć tras rowerowych, przy których zlokalizowane są obiekty
z certyfikatem Miejsce Przyjazne Rowerzystom. Potwierdza
on, że w danym miejscu zapewniony jest parking dla rowerów, udostępniane są narzędzia do podstawowych napraw,
a w przypadku miejsc noclegowych, bezpieczne przechowanie rowerów wraz z bagażami w trakcie pobytu.
r KILKA NIEZWYKYCH TRAS…
Sieć VeloMałopolska została zaprojektowana tak, aby dotrzeć w każdy region Małopolski i by mogli z niej korzystać
rowerzyści o różnych umiejętnościach. Kilometry pokonane
Wiślaną Trasą Rowerową, czy uznaną za jedną z najpiękniejszych w Polsce, a nawet w Europe VeloDunajec będą niezapomnianym przeżyciem. Z kolei Szlak Wokół Tatr, to propozycja dla tych, którzy nie boją się długich podjazdów i stromych zjazdów. Nie brakuje też pomysłów dla miłośników
ekstremalnych wrażeń. Bikeparki i trasy MTB zlokalizowane
są przy licznych w Małopolsce ośrodkach narciarskich.
r DODAJ DO SMAKUb
…ponadprzeciętne bogactwo regionalnych przysmaków
i specjałów, z których ponad 200 wpisano na krajową listę
produktów regionalnych, a kilkanaście figuruje na prestiżowej liście unijnych certyfikatów Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne. Od góralskich serów, przez krakowskie obwarzanki i bajgle, Pstrąga
Ojcowskiego i ryby z Doliny Karpia, sztukę kiszenia kapusty
z Charsznicy, wiejskie kiełbasy, po beskidzkie jabłka, śliwki i spadziowe miody – na kulinarnej mapie Małopolski każdy znajdzie coś na swoje podniebienie. Lubiących odkrywać

regionalne smaki z pewnością zainteresują obiekty na Małopolskiej Trasie Smakoszy i blisko z nią związanym tematycznie Małopolskim Szlak Winnym. Małopolska to jeden z najprężniej rozwijających się regionów winiarskich w Polsce i to
tutaj zarejestrowanych jest najwięcej winnic! Zagłębiem małopolskiego wina, oprócz okolic Krakowa, jest region Tarnowa, nazywany nawet „Polską Toskanią” oraz Jura Krakowsko-Częstochowska. Podróż po szlaku będzie okazją nie tylko do degustacji wyśmienitego wina, ale także wybornych,
lokalnych produktów, takich jak sery, wędliny czy chleby,
które podniosą walory smakowe trunku.

! TERAZ DELEKTUJ SIÇ b
Bogactwo dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, tysiące kilometrów szlaków pieszych
i rowerowych sprawiają, że Małopolskę można odkrywać bez końca, a każdy pobyt, to
szansa na poznanie kolejnych ciekawych miejsc, spotkania niesamowitych ludzi, odkrycia nowych smaków.

Zatem,
gdzie na majówkę?
Do Małopolski
– naturalnie!

Potrzebujesz więcej smaczków?
Szukaj ich na stronie visitmalopolska.pl i w aplikacji mobilnej VistiMałopolska.
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Centrum Sportów w Ptaszkowej:
Trasy rolkowe i nartorolkowe
Najdłuższa zjeżdżalnia w regionie
Siłownia wewnętrzna i zewnętrzna
Zajęcia z trenerem
Wypożyczalnia sprzętu
Nowa atrakcja!
Park linowy z 4 trasami:
- Trasa Junior
- Trasa Standard
- Trasa Trudna
- Tyrolka
www.csz.gminagrybow.pl
FB/CSZ Ptaszkowa
Tel. +48 694 413 860
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Zainspiruj się

Multipasjonat z DTS
→ Wysłuchała Jolanta Bugajska

C

zęsto na łamach DTS
przedstawiamy ludzi, którzy poświęcają się jakiejś pasji.
Bohater majówkowego wydania jest na
tym tle osobą niezwykłą. Po pierwsze to nasz redakcyjny kolega – dyrektor artystyczny DTS, który odpowiada za skład – PIOTR PŁACHTA.
Po drugie to mutipasjonat, który niejedno hobby wielką chochlą
(i to najlepiej samodzielnie odrestaurowaną) kosztował. Wierzymy, że
jego zainteresowania będą inspiracją dla naszych Czytelników. Przekonajcie się sami!

Najbliżej taka spokojna rzeka to Nida,
chociaż Rabą i Dunajcem też pływamy. Staramy się wybierać mniejsze
i mało znane rzeki, z dala od cywilizacji. Można więc płynąć cały dzień
i nie spotkać nikogo. Są za to piękne krajobrazowo tereny, można obserwować ptaki, zwierzęta. Jest
cisza, spokój. Świat z perspektywy rzeki wygląda zupełnie inaczej.
W zeszłym roku przepłynęliśmy Drawę. To bardzo czysta rzeka, a wokół puste tereny nieruszone ludzką ręką, bo część trasy przebiega
przez Drawieński Park Narodowy.

Nocowaliśmy w namiocie albo na hamaku, bo innej opcji nie było.
Czy to drogi sport? Wypożyczenie
dwuosobowego kajaka to około 100 zł
za dniówkę, do tego dochodzi transport sprzętu w określone miejsce. Odpada za to cena za ekskluzywny nocleg
w drogim hotelu. Można oczywiście
także zainwestować we własny kajak, chociaż teraz to dość drogi sprzęt.

Neony

N

eony zawsze mi się podobały, bo one ładnie świecą. To
zupełnie inne światło niż światło

żarówki, jarzeniówki. Jest jakaś magia w tym, że szklana rurka wypełniona gazem iluminuje na różne kolory, w zależności
od wypełnienia. Sam neon świeci
oczywiście na czerwono, ale np.
jak wypełni się rurkę argonem to
świeci inaczej, helem czy kryptonem – inaczej. Zawsze chciałem mieć choćby jedną literę ze
starego neonu, którą bym sobie
odnowił. Fotografuję stare, zdezelowane neony w różnych miastach, niestety prawie już zupełnie znikły z przestrzeni miejskiej,

Kajaki
aczęło się od… żony. Razem poszliśmy pierwszy raz na kajaki
i tak się żonie spodobało, że kupiliśmy własne. Jak tylko rozpoczyna
się sezon letni, to prawie co weekend
wyprawiamy się na kajaki, a raz w
roku robimy 10-dniowy długi wyjazd,
w czasie którego spływamy całą rzeką.
Niestety w naszej okolicy, terenie rzek
górskich, jest mało takich miejsc, na
których można spokojnie popływać.
Ponieważ wybieramy te nizinne, więc
musimy wyjeżdżać na północ Polski.

FOT. PIOTR PŁACHTA

Z

Kolekcja maszyn na korbkę

choć coraz częściej są remontowane, i przywracane do życia. Często były specjalnie projektowane
przez znanych projektantów i plastyków. Nie reklamowały jakiejś
firmy tylko produkt, np. „Kwiaty”, „Książki” lub hasła np. „Żyj
zdrowo”, „Ubezpiecz się”, „Witamy w Sączu”.
Kiedyś w Nowej Hucie burzono
sławetny bar Meksyk, na którym
były liczne neony. Dotarłem do informacji na temat właściciela tego
obiektu. W rozmowie telefonicznej
dowiedziałem się, że tymi neonami jest już zainteresowane Muzeum
Neonów w Warszawie. Ponieważ jestem patriotą lokalnym, skontaktowałem się z Muzeum Techniki
w Krakowie. Okazało się, że są bardzo zainteresowani tematem. Po
uzgodnieniach, dwa neony trafiły
do nich, a jeden otrzymałem w ramach podziękowania. W ten sposób neon NON STOP trafił do mnie.
Niestety, miał rozbite rurki trzech
liter i trzeba je było uzupełnić. Teraz wyremontowany świeci u mnie
w przedpokoju. Drugi to neon z byłego kina Micro w Krakowie. Po rekonstrukcji brakujących liter wisi
u córki w pokoju. Szukam kolejnych.

REKLAMA
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Renowacja starych mebli

N

ie mam w domu żadnego kupnego mebla oprócz materaca na łóżko. Wszystkie meble są
albo po dziadkach, albo otrzymane od kogoś, albo wygrzebane ze
śmietników i przywrócone do życia, lub samodzielnie zrobione. Teraz np. z dużej dębowej szafy po
babci zrobiłem komodę na przybory do kuchni. Jak się do tego
zabierać, uczyłem się z książek
i z materiałów w internecie. Mam
mały warsztacik i działam. Do każdej pracy dokupuję jakieś narzędzie,
więc mój warsztacik jest już na tyle
wyposażony, że w zasadzie mogę
zrobić wszystko. Jestem dość niecierpliwy, więc jak zaczynam coś robić, to chciałbym to jak najszybciej
skończyć. Oczywiście wszystko zależy od stanu i wielkości mebla, ale
na mniejszy przedmiot muszę poświecić około dwa tygodnie. Największą perełką, jaką odnowiłem,
jest stare dębowe biurko kryte skórą,
które kiedyś prawdopodobnie stało
na katedrze w jakiejś uczelni. Teraz
właśnie przy nim pracuję nad gazetą.
Cieszy mnie jak mebel już jest gotowy, stoi i wiem, że sam to zrobiłem
i jest to jedyny taki egzemplarz na
świecie.

Kolekcja maszyn na korbkę

L

ubię zbierać stare rzeczy, które innym wydają się nieprzydatne i nieatrakcyjne, a dla mnie
mają swój charakter. Zbieram np.
większe przykręcane urządzenia na
korbę. Wszystkim wydaje się, że to
może być tylko maszynka do mielenia, ale ja mam maszynkę do tarcia
warzyw, do krojenia, do wyciskania
soków, cięcia szparagów albo tytoniu, do ostrzenia, do wiercenia, do
temperowania kredek i ołówków.
W zasadzie dawniej do niemal każdej pracy gospodarskiej było jakieś urządzenie na korbę. Mnie one
bardzo cieszą, bo są konstrukcyjnie
bardzo pomysłowymi przedmiotami. Zbieram je i oczywiście odnawiam. Czasem niektóre używam,
np. do zrobienia tartej bułki, a niemal na co dzień korzystam ze starego przykręcanego do ściany młynka
do kawy. Kupuję najczęściej na targach staroci. Portale aukcyjne akurat dla kolekcjonerów są fatalne, bo
pojawiający się przedmiot widzi od

razu cała Polska, a że zbieraczy jest
bardzo wielu, więc licytowana cena
szybko idzie w górę.

Polskie zegarki
- Zbieram też naręczne polskie zegarki mechanicznie. Kiedyś zbierałem też radzieckie, bo
miały przepiękne tarcze a mnogość wzorów była niesamowita,
można by je liczyć w tysiącach.
Jeszcze z 20 lat temu kupowało
się je u zegarmistrza za dosłownie
kilka złotych. Później to kolekcjonowanie zaczęło robić się modne,
dlatego skoncentrowałem się tylko na polskich zegarkach, produkowanych przez krótki czas w latach 60. XX wieku w zakładach
w Błoniu. Wszystkie miały bardzo podobne mechanizmy, ale
modeli było około 16, a w ich obrębie kilkanaście wzorów tarcz.
Niektóre z nich są teraz unikatami, np. zegarek „Lech” występował w 2-3 odmianach tarczy
i było tych egzemplarzy wyprodukowanych niewiele. Te zegarki, które mam, są na paskach,
sprawne, wyczyszczone i regularnie nakręcane.

Wieże ciśnień i młyny wodne

P

rzez wiele lat pracowałem
w ciemni fotograficznej. Kiedy
skończyła się era fotografii analogowej zabitej przez cyfrową, musiałem zmienić fach. Ale fotografowałem zawsze. Szczególnie przyciągały
mój wzrok młyny wodne i wieże ciśnień oraz wszelka zrujnowana brzydota (według mojej żony). Po pewnym czasie okazało się, że tych zdjęć
tematycznych mam już całkiem
sporo, więc poszedłem dalej w tym
kierunku. Niektóre wieże ciśnień
i młyny wodne mają przepiękne konstrukcje architektoniczne, a że dodatkowo jako nieużywane od kilkudziesięciu lat szybko znikają
z krajobrazów, więc ich odkrywanie
jest tym bardziej pasjonujące. Zawsze,
gdy gdzieś jadę, to staram się ułożyć
tak trasę, żeby zobaczyć interesujący mnie obiekt, ciekawą stację kolejową, fabryczkę, czy stary zakład.
Na pewno mam już ponad sto fotografii różnych wież ciśnień z całej Polski,
w tym oczywiście z Sądecczyzny –
jedną, która stoi na terenie obecnego
Newagu i drugą ze Stróż, choć ona jest
przebudowana i ocieplona styropianem, więc wygląda jak blok. Przepiękna wieża ciśnień jest w Krapkowicach
w woj. opolskim. Wygląda jak wieża
z Hogwartu, ma nawet podświetlany, kolorowy witrażowy zegar. Młyny
wodne z kolei najczęściej odkrywam
płynąc kajakiem. One nie są przecież
nigdzie oznaczone, więc takie znaleziska są tym bardziej pasjonujące.

Fotografowałem zawsze.
Szczególnie przyciągały mój wzrok młyny
wodne i wieże ciśnień oraz wszelka
zrujnowana brzydota
(według mojej żony)

FOT. ALEKSANDRA KLUZ-PŁACHTA

To satysfakcja, gdy ma się okazję
ocalić coś fajnego, czemu kiedyś,
w przeszłości poświęcono wiele
uwagi, by to zaprojektować i wykonać. A należy przy tym nadmienić, że
była to praca ręczna, rzemieślnicza.
Te zawody dzisiaj często nie istnieją.
A gdyby tak udało się zdobyć stary,
ruchomy neon…

Wyremontowany neon NON STOP świeci u mnie w przedpokoju – mówi Piotr Płachta

Wyjścia, wejścia, przejścia,
zejścia

R

obię cykle zdjęć, które nie są na
razie nigdzie publikowane. Tylko
jeden z nich jest dostępny na Instargramie i rzeczywiście staram się tam
raz w tygodniu zamieścić zdjęcie. To
cykl pod nazwą „Wyjścia, wejścia,
przejścia, zejścia”. Wszystkie fotografie są robione w formie kwadratu. Przedstawiają jakieś wejście
z trochę innej perspektywy. Najchętniej fotografuję opuszczone
miejsca, które uwielbiam. Mam tych
cykli zresztą kilka. Oprócz tych prezentowanych, także np. cykl „Mamidła”, „Rury”, „Struktury śmierci”, „Wszelka brzydota” i inne.

Hodowla kaktusów

K

aktusy hoduję od 30 lat,
mam ich bardzo dużo. Jeszcze jako młody chłopak trzymałem
je u mamy na balkonie, niektóre
Partnerzy wydania:
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z nich żyją do tej pory. To świetne,
niewymagające rośliny, nie trzeba pamiętać o ich częstym podlewaniu, są odporne i mają oryginalne kształty, przeróżne
kolory, ciernie różnej długości
i grubości. Ich zaletą jest to, że zawsze się udają, a wielką nagrodą za
poświęcenie podczas ich przesadzania są kolorowe, bajeczne kwiaty.
Niestety, niektóre gatunki rozwijają
kwiaty tylko na jedną noc (w naturze
są zapylane przez nietoperze). Miałem kiedyś katusa, który miał ponad
3 metry wysokości i musiał być
zimowany w piwnicy na leżąco, ale te, które hoduję teraz, są
mniejsze. Lubię zwłaszcza formy kuliste Lophophora, Astrophytum czy Gymnocalycium. Kaktusy zimują u mnie w piwnicy,
a teraz na wiosnę wystawiam je
na werandę, tworząc kaktusowy
gaj-raj.

Na podsumowanie

T

o nie są wszystkie pasje. Lubię robić wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście to nie jest tak, że
cały czas zajmuję się wszystkimi
pasjami na raz. Raczej powracają do mnie falowo. Przykładowo,
jak jadę na giełdę staroci to kupuję
to, co pasuje do mojej kolekcji, ale
nie z nastawieniem, że muszę kupić konkretną rzecz. Kupuję to, co
mi się akurat podoba, bo ma ciekawe wzornictwo i jest w rozsądnej cenie, może być nawet mocno
zdewastowane, bo sam to naprawię, odnowię. Chociaż nie ukrywam, że od jakiegoś czasu szukam
wiejskiego „ślufanka” (na Śląsku
się mówi „bambetel”). Więc jeśli ktoś, coś... Te wszystkie pasje
dają mi możliwość oderwania się
od codzienności, odpoczynku, poświęcenia uwagi temu, co zajmujące, co daje satysfakcję.
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MATERIAŁ WŁASNY MOK
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Kto otrzyma Nagrodę Publiczności? Głos należy do Was!
→ Jolanta Bugajska

K

to dołączy do dotychczasowych
wybrańców publiczności, czyli
Antoniusza Dietziusa, znanego reżysera młodego pokolenia, popularnej piosenkarki Izabeli Szafrańskiej,
gwiazdy telewizyjnej Katarzyny
Zielińskiej i niepokornego w swojej
twórczości Magistra Morsa – Mariusza Brodowskiego?

O

d 15 kwietnia do 5 maja na portalu www.dts24.pl nasi Czytelnicy mogą oddać swój głos. Wskazany
w ten sposób kandydat otrzyma
nagrodę publiczności. Wybór będzie też policzony jako głos jednego
członka Kapituły. W tej chwili najwięcej wskazań Czytelników mają:
Irena Michalska, Weronika Gogola
i Anna Kokoszka-Romer, ale wszystko może się jeszcze zmienić.
Przypomnijmy, że Ranking GLG
im. Danuty Szaflarskiej jest inicjatywą społeczną, której celem
jest doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wybitnych współczesnych wydarzeń
artystycznych, które miały miejsce
w minionym roku i które zostały
dostrzeżone oraz docenione w Polsce, a także poza nią.
W tym roku Czytelnicy zgłosili rekordową liczbę 24 osób zasługujących na miano Genialnego Lokalnego Globalnego za rok 2021.
Spośród nich Kapituła wyłoniła 15
finalistów. Teraz odbywa się głosowanie Czytelników. Wyłoniony
w ten sposób kandydat otrzyma Nagrodę Publiczności oraz głos policzony jako wybór jednego członka Kapituły. Następnie Kapituła
w tajnym głosowaniu, przeprowadzonym za pośrednictwem kancelarii
prawnej GESSEL, wyłoni zwycięzcę
IV edycji Rankingu GLG. Jego nazwisko poznamy 18 czerwca w IMO
w Starym Sączu.
- Wtedy laureatka lub laureat
IV edycji GLG otrzyma artystyczny filmowy klaps, zaprojektowany przez Marię Ekier, córkę patronki Rankingu GLG. W tym roku
przypadła piąta rocznica śmierci
Danuty Szaflarskiej, wybitnej Sądeczanki, a nasz Ranking jest jedną z dróg zachowania jej sylwetki
i osiągnięć w pamięci mieszkańców nie tylko naszego regionu –
informuje Ryszard Kruk, inicjator Rankingu.

Zagłosuj na jednego
z finalistów IV edycji
Rankingu Genialni
Lokalni Globalni
Paweł Dobrowolski
Jest perkusistą jazzowym.
W 2021 wziął udział w nagraniu płyt
m.in. Anny Jurksztowicz „Dziękuję, nie tańczę 21”, SBB & NOSPR
„Z Miłości Jestem”. Wystąpił m.in.
na koncertach Divadlo Komedie
w Pradze, Women in Jazz Festival
w niemieckim Halle.

w kategoriach odkrycie roku oraz
film dokumentalny.

Wojciech Kudyba
Jest pisarzem, profesorem Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym
Sączu. W 2021 r. został laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego za zbiór opowiadań „I co
dalej?”. Z kolei jego dwutomowa powieści „Pułascy” (2020) została nominowana do nagrody Skrzydła Dedala.

Irena Michalska
Ma dopiero 18 lat i jest tegoroczną maturzystką. W 2021r.

teatralizowany pokaz mody renesansowej „Dwór z aksamitu
i pereł” przygotowany na zamówienie Zamku Królewskiego
na Wawelu.

za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Hajfie oraz Nagrodę „Orzeł stulecia Rzeczypospolitej” w kategorii: Muzyka.

Karolina Ptaszkowska
Barbara Orlicz-Szczypuła
Jest prezeską Krakowskiej Fundacji Filmowej, współtworzy Krakowski Festiwal Filmowy i zajmuje
się promocją zagraniczną polskich
dokumentów i krótkometrażowych fabuł i animacji. W 2021 r.
była organizatorką Krakowskiego Festiwalu Filmowego w formule hybrydowej.

Urodziła się i wychowała w Nowym
Sączu. Jest malarką, ukończyła warszawską Akademię Sztuk Pięknych
w pracowni Jarosława Modzelewskiego. W 2021 otworzyła swoją indywidualną wystawę „Spelling” w galerii XX1
w Warszawie.

Anda Rottenberg
Historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka sztuki i publicystka, dyrektorką działu kultury magazynu „Vogue Polska”. W roku 2021 ukazało się
wznowienie wydanej w 2009 r. autobiograficznej książki „Anda Rottenberg. Proszę bardzo”, w której znajdują się liczne wątki związane z Nowym
Sączem.

Andrzej Stasiuk
Pisarz, poeta, dramaturg, publicysta i krytyk literacki. W 2021 r. ukazała się jego powieść „Przewóz”, która
otrzymała tytuł „Książka Roku 2021”
od Magazynu Literackiego „Książki”.
Autor otrzymał też nagrodę „Orły Stulecia Rzeczpospolitej”.

Natalia Szczypuła
Wokalistka, autorka tekstów i muzyki. W 2021 r. m.in. otrzymała nagrodę Grand Prix na „Ladies Jazz Festival
Gdynia 2021”. Zdobyła tytuł „Wokalistka Roku 2021” przyznany przez ogólnopolski portal muzyczny Muzykoholicy.pl. Wydała singiel „Lukier”,
który spotkał się z bardzo pochlebnymi opiniami.

Aleksandra Świgut

Weronika Gogola
Pisarka i tłumaczka. W roku 2021
ukazała się w wydawnictwie Czarne
jej książka „Ufo nad Bratysławą”, w
której z poczuciem humoru i wielką
sympatią przygląda się swojej przybranej matczyźnie.

otrzymała m.in. główną nagrodę „Złoty Klucz” na Festiwalu im.
Jonasza Kofty „Moja wolności”,
Grand Prix na Art Bem Musical Festival 2021 w Warszawie. Podjęła
też współpracę z zespołem Budka Suflera.

Anna Kokoszka-Romer

Maria Molenda

Producentka i reżyserka filmowa. Jej ostatni film „Polański, Horowitz. Hometown”,
którego premiera odbyła się
w 2021 r., został m.in. nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej

Jest historykiem, artystką, kostiumografem. Pisze scenariusze
filmów i spektakli teatralnych,
reżyseruje. W roku 2021 zrealizowała m.in.: publikację poświęconą ubiorom polskich Żydów,

Dariusz Popiela
Sportowiec – kajakarz górki,
olimpijczyk, społecznik założyciel
i prezes fundacji „Centrum” realizującej projekt „Ludzie, nie liczby”.
W 2021 r. jako społecznik m.in. został laureatem Nagrody im. Andrzeja Wajdy, otrzymał nagrodę Muzeum Żydów Polskich Polin.

Zbigniew Preisner
Związany od dzieciństwa z Bobową światowej sławy kompozytor, autor muzyki filmowej do przeszło 80
filmów. W 2021 r. otrzymał nagrodę

Sądeczanka, pianistka, solistka
i kameralistka, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie. W roku 2021 była półfinalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Tel Avivie oraz
uczestniczką XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Leszek Żądło
Saksofonista, rodzinnie związany
z Sądecczyzną. Wykładowca w Wyższej Szkole Muzycznej w Würzburg.
W 2021 r. uczestniczył w wydarzeniach promujących polską kulturę
zagranicą oraz w Polsce. Na Komeda
Festiwal w Słupsku został nagrodzony nagrodą Jazz Komander.
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Wydarzenie

Kobieta kobiecie siostrą
ozmowa z EWELINĄ ŁASIŃ-

SKĄ i SONIĄ GROŃ – organizatorkami eventu „Z pasją przez życie”

- „Z pasją przez życie" - inspirujące wydarzenie dla kobiet. Co to za
impreza?
Ewelina Łasińska: - „Z pasją przez
życie” to wydarzenie dedykowane
kobietom. Powstało, jak sama nazwa
wskazuje, z naszej pasji i chęci pomagania i inspirowania innych kobiet
do życia na własnych zasadach. Niestety często zauważamy jak fajne, mądre kobiety czują się źle w swoim życiu,
jak spełniają oczekiwania wszystkich
wokół, ale totalnie zapominają o sobie,
jak dźwigają na barkach te wszystkie przekonania, stereotypy, w które
w końcu zaczynają wierzyć.
Sonia Groń: - Widzisz super babkę, rozmawiasz z nią - myślisz - no
świetna osoba, a okazuje się, że ma
totalnie zaniżone poczucie własnej
wartości, że ma dość swojego życia,
że chce coś zmienić, ale nie wie, jak
właściwie się do tego zabrać. No i jak
zareaguje mąż/partner, mama, przyjaciółka, sąsiadka i tak dalej i tak dalej. Chcemy, żeby kobiety, które chcą
coś zmienić, zainspirować się, poczuć
nową energię i siłę innych kobiet, które mogą być jak siostry, bo my głęboko w tę ideę siostrzeństwa wierzmy, po prostu przyszły na ten event.

Będzie naprawdę mnóstwo dobrej
energii, która mamy nadzieję zdziała
cuda. Nie było takich inicjatyw do tej
pory w Nowym Sączu, a uważamy, że
są one bardzo potrzebne.
- Dlaczego adresatkami wydarzenia są kobiety? Panowie nie poczują się
dyskryminowani?
EŁ: - W żadnym wypadku nie
chodzi o jakąkolwiek dyskryminację!
Chcemy, by nasze wydarzenie było
przepełnione pozytywnymi emocjami i otwarte na wszystkich. Niestety
w takim już żyjemy społeczeństwie,
że to kobiety bardziej mierzą się na co
dzień z przeróżnymi oczekiwaniami
społecznymi względem ról przez nich
pełnionych. Kobieta-matka, kobieta-żona czy partnerka powinna to i to,
a tego nie powinna. Kobieta robi karierę? Niedobrze, niech lepiej pomyśli
o dzieciach! Kobieta zostaje w domu
z dziećmi? O nie! Leniwa, pewnie nie
chce się jej pracować! Takich przykładów tych społecznych oczekiwań mogłybyśmy wymieniać więcej. Tak łatwo
oceniamy i generalizujemy. I niestety
o wiele częściej robimy to właśnie
w stosunku do kobiet. Dlatego my, jako
kobiety, które zauważają te nierówności i nieraz same ich doświadczają, chcemy to zmienić, a przynajmniej
zrobić co w naszej mocy, by kobiety,
które przyjdą na nasz event, poczuły

REKLAMA

się docenione, dopieszczone, zmotywowane i zainspirowane do zmian.
- Kim będą prelegenci?
SG: - Prelegentki to kobiety, które wyznają podobne wartości jak my,
czyli po prostu są pro kobiece, ale co
dla nas najważniejsze, są praktykami
w swoich dziedzinach, co oznacza, że
podczas swoich wystąpień przekażą
uczestniczkom merytoryczną i praktyczną wiedzę. Wybór tematyki nie
był dla nas łatwy, ale po długich analizach potrzeb, godzinach rozmów,
nie tylko między sobą, ale też z innymi kobietami, wybrałyśmy takie, które według nas, mogą „pchnąć” do realnych zmian w życiu. A przynajmniej
do tego, żeby na chwilę zatrzymać się
i zastanowić, czy w moim życiu jest mi
dobrze ze sobą i z innymi wokół mnie.
Tylko tyle i aż tyle.
- Z tematyki prelekcji można wnioskować,
że kobiety mają wyjść ze spotkania dowartościowane i zainspirowane do zmian?
EŁ: - Tak, zdecydowanie to jest
główny cel całego przedsięwzięcia.
Chcemy również, by kobiety poczuły
wielką moc płynącą ze wsparcia drugiej kobiety. Kobieta kobiecie siostrą,
nie krytykiem czy surowym arbitrem.
- Druga część spotkania będzie już przeznaczona tylko dla bizneswoman?
SG: - Druga część jest przeznaczona dla kobiet, które prowadzą własną
działalność gospodarczą, niezależnie
od tego na jakim etapie ta działalność
jest, ale także dla tych, w których ten
pomysł dopiero kiełkuje. Chcemy
stworzyć pierwszą w naszym mieście, absolutnie kobiecą przestrzeń
biznesową, pełną wsparcia, wymiany
doświadczeń, kontaktów i świeżych

FOT. ARCH. E. ŁASIŃSKIEJ

R

Sonia Groń i Ewelina Łasińska zapraszają na event "Z pasją przez życie" w WSB-NLU
pomysłów. Tak więc będzie czas na
networking, ale także na inspirujące biznesowe warsztaty. A na koniec
wspólne afterparty w Winiarni Sądeckiej, by się lepiej poznać i zintegrować,
czyli taki networking tylko w luźniejszej atmosferze.
- Dlaczego warto wziąć udział
w wydarzeniu?
EŁ: - Codzienne życie przepełnione
pełnieniem różnych ról bywa ciężkie
i przytłaczające. Jeśli dodać do tego
społeczeństwo (i to w świecie realnym, ale także wirtualnym), które

lubi oceniać i mówić jak powinnyśmy
żyć, wyglądać, zachowywać się, to naprawdę łatwo zgubić radość i motywację. Zapominamy o sobie. Godzimy
się na to, co przynosi życie. Dusimy się
w środku, ale na zewnątrz udajemy,
że jest dobrze. Tak naprawdę nie musi
być! Wystarczy jeden mały krok, jedna
decyzja, od której wszystko się zaczyna - jak mawia znana i lubiana psycholog, która u nas wystąpi: „Zmiana zaczyna się od ciebie”! A tą małą decyzją,
która może poruszyć lawinę dobrych
zmian, może być właśnie przyjście
na nasz event.
(JOMB)

„Z pasją przez życie" - inspirujące wydarzenie dla kobiet
21 maja, godz. 9.00, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University
Więcej informacji na stronie: https://fb.me/e/2qlWzTRUZ
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Zdrowie
Kobiety
Mammografia jest najlepszą formą profilaktyki i diagnozowania
raka piersi. Badanie wykonane odpowiednio wcześnie pozwala
skutecznie rozpoznawać i leczyć zmiany chorobowe. Regularne
badania mammograficzne zaleca się przeprowadzić u kobiet
w wieku od 50-69 lat i powtarzać je co 24 miesiące.
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Bike Atelier: odejmij dwa od czterech i w drogę!
Potrzebujesz przejechać przez Nowy Sącz ulicą Lwowską,
z okolic osiedla Gołąbkowice do Rynku i nagle przypominasz
sobie, że na pokonanie dwóch i pół kilometra potrzebujesz
o tej porze ponad pół godziny czasu, bo Lwowska stoi w korku… Twoja codzienna droga do pracy w okolicach stadionu
Sandecji podnosi ci ciśnienie z powodu przebudowy ronda
przy szpitalu, a obiecana przyjacielowi pomoc przy remoncie domu przy ulicy Nawojowskiej spędza ci sen z powiek,
bo uświadamiasz sobie, że tam też trudno dotrzeć samochodem. I tak zapętlasz się w perspektywie kierowcy czterokołowca, że zapominasz o wiośnie. Drogowe remonty kiedyś się
skończą, ale szkoda życia na stanie w korku i szkoda zdrowia
na denerwowanie się upływającymi w korkach kwadransami. Wystarczy odjąć od czterech dwa i przekonać się, że na
dwóch kołach będzie szybciej i zdrowiej.
Przesiądź się na rower! Bike Atelier spieszy z pomocą, aby tę przesiadkę ułatwić.
Konieczność jazdy w chaotycznym ruchu ulicznym
często jest powodem, dla którego niektórzy rezygnują
z dojazdu do pracy lub szkoły rowerem. Przedstawiamy
8 wskazówek, dzięki którym przebrnięcie przez miejską
dżunglę będzie możliwie najbezpieczniejszy.
. Patrz! – zawsze, gdy zmieniasz pas, planujesz skręcić lub wykonywać inny manewr, pamiętaj o złapaniu
kontaktu wzrokowego z kierowcami nadjeżdżających
samochodów. Rozglądaj się dookoła, bądź świadomy
tego co dzieje się za, obok i przed Tobą. Potrenuj w parku lub w lesie oglądanie się za siebie bez jednoczesnego
skręcania kierownicy. Nie patrz tylko przed swoje przednie koło, tylko regularnie sięgaj wzrokiem daleko, starając
się dostrzec w oddali zaparkowane samochody, dziury
w asfalcie, pieszych, czy też rozbite szkło.

1

. Dalej od krawężnika – kodeks drogowy mówi, że
należy poruszać się możliwie najbliżej prawej krawędzi drogi. Nie oznacza to jednak, że musimy jeździć
centymetry od krawężnika. Dla naszego bezpieczeństwa warto zachować ok. 0,5-1 metra odległości, by

2

Bądź na bieżąco - www.dts24.pl

móc bezpiecznie zareagować na dziury w szosie, kałuże, czy też studzienki. Gdy mijamy zaparkowane na poboczu auta zachowajmy taki dystans, by nawet w przypadku nagłego otwarcia, drzwi auta nas nie dosięgły.
Zbyt bliska jazda przy krawędzi motywuje też kierowców do wyprzedzania bez zmiany pasa, co jest bardzo
niebezpieczne dla rowerzysty.

7

. Bez słuchawek – wiadomo, że z muzyką raźniej. Ale
niekoniecznie bezpieczniej. Jadąc w ruchu ulicznym
należy mieć wszystkie zmysły w pełnej gotowości. Unikniemy niektórych groźnych sytuacji nie tylko uważnie obserwując otoczenie, ale też słuchając. Słuchając, czy nic nie nadjeżdża z tyłu, czy stojący na poboczu samochód ma włączony
silnik i jest gotowy do jazdy, czy nadbiega pies, albo czy nic
nie nadjeżdża z prawej strony, gdy my patrzymy w lewą.

Przestrzegaj kodeksu ruchu drogowego – zdajemy sobie sprawę, że przepisy nie zawsze są adekwatne do realiów drogowych i mogą w niektórych przypadkach wydawać się nielogiczne. Niezależnie od tego, są pewnym
standardem, zgodnie z którym poruszają się wszyscy inni
kierowcy. Wykonują oni swoje manewry spodziewając się
po pozostałych uczestnikach ruchu postępowania zgodnie
z kodeksem. Łamiąc ogólnie przestrzegane zasady możemy stać się nieprzewidywalnym, czyli zagrożonym rowerzystą. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przepisach
skierowanych głównie do cyklistów, przeczytaj nasz artykuł.
Zaplanuj trasę – dojeżdżając do pracy lub szkoły rowerem
starajmy się wcześniej zaplanować trasę tak, by uniknąć najbardziej ruchliwych ulic. Wjeżdżajmy na nie dopiero wtedy, gdy
nie mamy już innej możliwości. Warto czasami nadrobić 2-3
kilometry, a jechać z większym spokojem i bezpieczeństwem
po lesie, ścieżkach rowerowych lub rzadko uczęszczanych
ulicach, niż walczyć o życie na drodze szybkiego ruch.
W mieście rower jest czasem najszybszym środkiem
transportu. Poza tym jak dowiodły badania, krótka poranna i popołudniowa przejażdżka jest niezwykle zdrowa
dla naszego organizmu i pozwala znacznie zmniejszyć
ryzyko zachorowania na poważne choroby.

3

. Bądź przewidywalny – najbardziej zagrożony rowerzysta to rowerzysta, który zaskakuje kierowcę.
W związku z tym pamiętaj, by nie wykonywać nieprzewidywalnych i gwałtownych manewrów oraz by sygnalizować chęć skrętu lub zmiany pasa uniesieniem ręki. Zamontuj na rowerze dzwonek, oświetlenie i nie zapomnij o
elementach odblaskowych. To, że Ty widzisz inne samochody, wcale nie oznacza, że ich kierowcy widzą Ciebie.

4

. Bądź widoczny – kodeks drogowy nakłada na rowerzystę obowiązek posiadania świateł odblaskowych,
a po zmroku również lampek. My zalecamy włączanie
oświetlenia też z rana, gdy dojeżdżamy do pracy, by nierozbudzeni kierowcy nas dostrzegli. Niezwykle istotne jest
też założenie jaskrawych elementów na odzieży, najlepiej
na tych częściach ciała, które są w ruchu, czyli na nogach.

5

. Ręce na kierownicy – w czasie jazdy obie dłonie powinny cały czas spoczywać na kierownicy
(poza momentami, gdy sygnalizujemy skręt) i powinny być gotowe do wciśnięcia hamulców w każdym
momencie. Jeśli pada deszcz należy stosować się
do tych zasad.
Partnerzy wydania:

6

. Uważaj na ciężarówki – niektóre ciężarówki, te gorzej zaprojektowane, mają większe tzw. martwe pole.
Jeśli się w nim znajdziemy, kierowca nie zauważy nas
w lusterkach. Należy o tym zawsze pamiętać, gdy jesteśmy
niedaleko tira. Starajmy się zatem nie stać obok niego na
światłach (lepiej zająć pozycję za pojazdem), gdyż w przypadku skrętu w prawo, może w nas nieumyślnie wjechać.

Potrzebujesz roweru? Serwisu roweru?
Ciuchów, albo butów, w których poczujesz
się na rowerze wyśmienicie?
Kasku, w którym poczujesz się bezpiecznie?
Zapraszamy!

SKLEP I SERWIS ROWEROWY BIKE ATELIER
- NOWY SĄCZ LWOWSKA 103 TUTAJ CZEKA TWÓJ NOWY ROWER.
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Będzie się działo • Będzie się działo • Będzie się działo
7 maja (sobota)

28 kwietnia (czwartek)

• godz. 17, Nowy Sącz, Sala Reprezentacyjna w nowosądeckim Ratuszu - spotkanie autorskie z Anną Bikont i promocja jej najnowszej książki „Cena. W poszukiwaniu żydowskich
dzieci po wojnie”.

29 kwietnia (piątek)

• godz. 11., Nowy Sącz, Sala Reprezentacyjna w nowosądeckim Ratuszu - wykład dr Edyty

• godz. 11., Łącko – Święto Kwitnącej Jabłoni. Sportowe Łącko,
•

•

Gawron „Historia i kłamstwo. Niebezpieczeństwa negacji Holokaustu”.

w programie m.in.: IX Górski Bieg Kwitnącej Jabłoni, konferencja sadownicza, otwarte zawody wędkarskie na Dunajcu.
godz. 18., Nowy Sącz, MCK SOKÓŁ - V Dni Ukraińskie
w Nowym Sączu - Galitsyna Art Group „Mały Książę” - spektakl familijny opowiedziany piaskiem, wodą
i światłem.
godz. 18., Stary Sącz, Dom Parafialny św. Elżbiety - Bieg
nocny św. Kingi, czyli nocna impreza biegowa dla każdego.

• godz. 17.30, Nowy Sącz, MCK SOKÓŁ - drugie spotkanie sentymentalne Rodziny Teatru Ro•
•

botniczego im. Bolesława Barbackiego, w ramach trwającego Roku Jubileuszu 100-lecia tej
nowosądeckiej amatorskiej Sceny. Gość specjalny - Katarzyna Ucherska.
godz. 18., Piwniczna-Zdrój, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - „Młyny i tartaki wodne
Piwnicznej” - spotkanie autorskie z Bogdanem Potońcem.
godz. 19., Krynica-Zdrój, Pijalnia Główna – Małopolska Majówka. Dyskoteka. Zagra
DJ FROST.

8 maja (niedziela)

• godz. 9., Łącko – Święto Kwitnącej Jabłoni, w programie
•

m.in. przemarsz korowodu do Amfiteatru w Jeżowej, Kabaret z Konopi, Kapela Cipaga, gwiazda wieczoru – Sławomir.
godz. 17., Nowy Sącz, Kino SOKÓŁ - uroczysta premiera
filmu „Niespokojny duch Józefa Pitonia”.

30 kwietnia (sobota)

• godz. 11., Muszyna, Scena Plenerowa przed Dworem Starostów - XIII Jarmark Muszyński,
w programie m.in.: występy artystyczne, prezentacja rękodzieła, pokazy rycerskie, warsztaty ceramiczne, gwiazda wieczoru Lachersi.

9 maja (poniedziałek)

• godz. 17., Nowy Sącz, Sala Reprezentacyjna w nowosądeckim Ratuszu - spotkanie autorskie z Jędrzejem Pasierskim,
autorem kryminałów i thrillerów.
OPRAC. (JOMB)

1 maja (niedziela)

• godz. 10., Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie – otwarcie sezonu, w programie m.in. pokazy rzemiosła i ginących zawodów, w tym: snycerz, szewc, drukarz, malowanie na szkle,
warsztaty wyplatania filcowych wianków, kiermasz rękodzieła artystycznego.
• godz. 12. Nowy Sącz, Sądecki Park Etnograficzny - otwarcie sezonu ph. „Miłość ludowa czyli… Serduszko Ci godom”. W programie m.in.: „Weselne perypetie” w wykonaniu zespołu Dolina Popradu,
pytackie oracje, obigrowka, przyjście krakowiaków i sarpacka, cepiny, koncert pieśni miłosnych,
kuchnia regionalna, loteria upominków, pokaz pucenia oscypków, prelekcja o ziołach i środkach pobudzających uczucia, prezentacja ubiorów wiejskich z XIX/XX w, przymierzalnia strojów ludowych.

2 maja (poniedziałek)

• godz. 19., Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari - koncert Grażyna Łobaszewska & Ajagore – 50 lat na scenie.

3 maja (wtorek)

• godz. 14., Grybów, Stadion Miejski - Grybowski Bieg Majowy - impreza sportowa i wspólne grillowanie.

6 maja (piątek)

• godz. 19., Nowy Sącz, MCK SOKÓŁ - pierwszy dzień V Dni Ukraińskich w Nowym Sączu koncert polsko-ukraińskiego zespołu DAGADANA.
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Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wśród wielu ubezpieczeń dobrowolnych występujących w Polsce,
szczególne miejsce zajmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). Jest to samodzielne ubezpieczenie, ale bardzo często występuje w formie dodatku do
innej podstawowej polisy: komunikacyjnej, ubezpieczenia domu, firmowej, ubezpieczeń turystycznych
czy szkolnych. To także stały element prawie wszystkich ubezpieczeń
pakietowych. Wielu posiada takich
ubezpieczeń nawet kilka. Czy otrzyma ze wszystkich wypłatę odszkodowania? Tak, otrzyma bo - i to jest
wyjątek od zasady - że w ubezpieczeniu osobowym NNW odszkodowanie
można otrzymać z każdej posiadanej
polisy, czyli ze wszystkich posiadanych. Dlatego warto dowiedzieć się
(przypomnieć sobie) jak działa i czy
warto mieć takie ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie NNW
O ubezpieczeniu w pierwszym
rzędzie decyduje zakres ochrony jaki
obejmuje i kto z niego może skorzystać. Zakres ochrony w obrazowy
sposób określa sam skrót "NNW",
oznaczający ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Choć wielu osobom kojarzy się
najczęściej z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, to można go nabyć
również w formie samodzielnego
produktu. Trzeba wiedzieć że znakomicie to ubezpieczenie sprawdza się jako podstawowa ochrona
w wielu życiowych sytuacjach.
Jeśli chodzi o podmioty mogące
skorzystać z takiego ubezpieczenia, to zakres jest bardzo, bardzo
szeroki. W zasadzie ubezpieczyć
się lub być ubezpieczonym może
każdy bez względu na wiek, pochodzenie, obywatelstwo, zawód,
status społeczny itd. Ubezpieczający (zawierający ubezpieczenie)
najczęściej jest sam ubezpieczonym, ale można zawierać także
ubezpieczenia gdzie ubezpieczonym są inne osoby: członkowie rodziny, pracownicy, dzieci szkolne,
uczestnicy wycieczek i wyjazdów
zagranicznych. W zasadzie w każdej sytuacji możemy zaproponować ubezpieczenie, indywidualne
lub grupowe gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia ryzyka
życia i zdrowia ludzi.

Ubezpieczenie NNW - jaki zakres
ochrony?
W praktyce ubezpieczeniowej
zakres ochrony NNW jest bardzo

szeroki i dotyczy wielu życiowych
sytuacji. W zasadzie wszystkich nie
wyłączonych w OWU. Wyłączenia
zawsze występują ale tu sprowadzają się do najbardziej podstawowych, opisanych poniżej.
Ubezpieczenie NNW możemy zawrzeć na cały rok lub ściśle
określony okres. Niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają np. automatyczne przedłużenie polisy (ochrony ubezpieczeniowej) np. o 2 - 3
dni jeśli powrót z wyjazdu, wycieczki, przedłużył się z przyczyn obiektywnych, zdarza się że nawet nieodpłatnie. Z zasady ubezpieczenie
to jest "całodobowe", czyli ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje
przez 24 godziny w okresie objętym ochroną. Ale można ograniczyć zakres czasowy ochrony np.
do " dojazdu do pracy, pracy i powrotu do domu". Często korzystają z tego pracodawcy ubezpieczający swoich pracowników.
Nieszczęśliwy wypadek jest powszechnie kwalifikowany jako nagłe i niespodziewane zdarzenie wywołane przez czynnik zewnętrzny.
W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczy to głównie kolizji i wypadków drogowych. I bardzo ważne: ubezpieczenie NNW
w przeciwieństwie do innych ubezpieczeń tego typu dotyczy zawsze
osób, a nie pojazdu - jak np. w przypadku Autocasco . Polisy NNW, nie
obejmują szkód majątkowych i pochodnych jak np. zadośćuczynień
od sprawców wypadku.
W praktyce, najczęściej NNW
pozwala na pokrycie kosztów związanych z:
• Opieką medyczną, wszystkimi niezbędnymi procedurami
leczniczymi.
• Pobytem w szpitalach na wskutek NNW a czasem i wskazanych
w OWU chorób.
• Zakupem leków, sprzętu, ortopedycznego, pomocniczego i
innego medycznego; przepisanych przez lekarza. .
• Rehabilitacją i rekonwalescencją
powypadkową.
• Czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy lub nauki.
• Transportem zwłok.
Zakresy te są systematycznie
rozszerzane np. o operacje plastyczne, koszty poszukiwań i ratownictwa, przekształcenie zawodowe
czy przystosowanie mieszkania do
np. inwalidztwa.
Ponadto ubezpieczenie NNW
umożliwia uzyskanie finansowego

wsparcia rodziny w tym trudnym
okresie, poprzez wypłacenie rodzinie środków w przypadku śmierci
ubezpieczonego, jakie wynikają
z zawartego ubezpieczenia. Z zasady jest to 100 % sumy ubezpieczenia, ale w wariancie wypłaty
progresywnej może wynosić nawet 500% SU. W razie wypadku drogowego ubezpieczenie
NNW obejmuje nie tylko kierowcę, ale również jego pasażerów,
jeśli umowa ubezpieczenia nie
stanowi inaczej, bo można ubezpieczyć tylko samego kierowcę
Tutaj przypomnę, że zgodnie
z obowiązującym prawem kierowcy pojazdów mechanicznych muszą posiadać zawsze obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych (OC
ppm). I choć przepisy nie nakładają na ubezpieczających OC ppm
innych obowiązków w tym zakresie, to często jednak korzystają
oni również z innych dostępnych
rozwiązań, które gwarantują wyższy poziom ochrony i sprawdzają
się także w innych drogowych sytuacjach np. ubezpieczenia NNW

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW
Koszty polisy NNW będą zawsze zależne od wielu czynników, przesłanek. Podstawową
z nich jest przede wszystkim
wysokość sumy ubezpieczenia (SU). I to ważne, bo to właśnie od tej sumy (zawartej na
polisie) uzależniona będzie wysokość wypłat na poszczególne świadczenia , które uzyskamy
w następstwie nieszczęśliwego
wypadku. Zazwyczaj ubezpieczyciele decydują się na przyjęcie stawki wynoszącej wypłatę 1% sumy
ubezpieczenia za każde 1% poniesionego uszczerbku na zdrowiu.
W praktyce może się więc okazać,
że bardzo tanie NNW, ustalające
np. kwotę SU na 10 000 zł, pozwoli
na uzyskanie jedynie 100 zł za każdy procent doznanego uszczerbku. Na rynku jest wiele ofert ZU,
opiewających nawet na kilkaset
tysięcy złotych SU. Oczywiście zawsze znajdzie to przełożenie na
wysokość składki do zapłacenia,
która będzie proporcjonalnie wyższa. Wiele zależy także od wyboru
pozostałych opcji i klauzul.
Część towarzystw ubezpieczeniowych proponuje ubezpieczenie
NNW jedynie na terytorium Polski i
państw europejskich, inne wprowadzają natomiast w tym zakresie

dodatkowe możliwości, ubezpieczenia na cały świat lub istotne
ograniczenia, bez USA, Australii,
Kanady itd. Przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczenia warto więc dokładnie zapoznać się
z ofertami przedłożonymi przez
agenta i jego wyjaśnieniami oraz
dostosować ubezpieczenie we
wszystkich zakresach do indywidualnej sytuacji.
Na cenę ubezpieczenia wpływają również inne czynnik takie jak
np.: wiek, stan zdrowia, wykonywany zawód, zawody o zwiększonym ryzyku itd. Za niektóre ryzyka
zapłacisz więcej. Zawierając ubezpieczenie, w szczególności online,
zawsze sprawdzaj jakie masz propozycje ubezpieczenia z różnych
ZU. Porównuj je bo nie wszystkie
ZU mają takie same opcje i warianty ubezpieczenia, nie wszędzie
można zawrzeć ubezpieczenie na
wysokie sumy ubezpieczenia lub
z progresją. Nie bez znaczenia są
także wyłączenia bo niektóre ZU
nie ubezpieczają np.: wszystkich
zawodów, rodzajów działalności
lub aktywności zawodowej. Pamiętaj że zawsze możesz skorzystać z pomocy agenta.
Dlatego cena polisy NNW nie
powinna być jedynym kryterium
wyboru. Tańsze polisy mają więcej wyłączeń – w umowie ubezpieczenia oraz OWU znajdziesz
wykaz wielu sytuacji i zdarzeń , w
których pomimo zajścia wypadku,
towarzystwo ubezpieczeniowe nie
wypłaci odszkodowania. Może się
okazać, że bardziej opłaci się zakup droższej polisy ale ze znacznie szerszym zakresem ochrony.

Odszkodowania z ubezpieczenia
NNW
Ubezpieczyciele wypłacają odszkodowania zgodnie z zasadami zawartymi w OWU. Sprawdzają zasadność uznania roszczeń
oraz wysokości świadczeń. Podstawą są zawsze dokumenty potwierdzające określone wydatki
oraz stany zdrowia i konieczności
wykonania określonych procedur.
Stąd należy gromadzić wszystkie
dokumenty związane ze zdarzeniem wywołującym następstwa
NW: faktury, opisy zdarzenia, opinie lekarskie i zaświadczenia. ZU
sam - na podstawie określonych
tabel - uznaje procentowy trwały
uszczerbek na zdrowiu, lub powołuje poszkodowaną osobę przed
Komisję Lekarską.

Tak samo jak w przypadku innych
ubezpieczeń również w przypadku
NNW ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Stanie
się tak m.in. jeżeli podczas wypadku znajdowaliśmy się w stanie po
użyciu alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych, nie posiadaliśmy
uprawnień zezwalających na prowadzenie wybranego typu pojazdu, popełnialiśmy przestępstwo lub
zdarzenie zostało spowodowane
umyślnie i celowo. Roszczenie nie
zostanie uznane i nie będzie wypłacone odszkodowanie, jeśli ubezpieczyciel uzna, że osoba podlegająca
ubezpieczeniu próbowała lub popełniła samobójstwo lub starała się
wyłudzić ubezpieczenie. Podstawą
odmowy mogą być także: choroby
przewlekle w tym psychiczne, udział
w bojkach i podobnego rodzaju wydarzeniach: rozruchach itd.
Pełna likwidacja szkody i wypłata należnych świadczeń następuje zawsze po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Podstawą jest
zaświadczenie lekarskie o zakończeniu leczenia.

Termin na zgłoszenie szkody z NNW
Termin na zgłoszenie szkody
z NNW jest określony w ogólnych
warunkach każdego ubezpieczenia (OWU). Najczęściej ubezpieczyciele wymagają, aby szkoda
z NNW została zgłoszona w ciągu
7 dni od dnia wypadku lub od dnia,
w którym zgłoszenie stało się możliwe (np. od kiedy poszkodowany
wyszedł ze szpitala). Dlatego należy
to zawsze sprawdzić w warunkach
swojego ubezpieczenia. Pamiętać
należy , że nawet jeśli nieznacznie
nastąpi spóźnienie zgłoszenia to ,
ubezpieczyciel nie będzie miał prawa do całkowitej odmowy odszkodowania ze względu na nieterminowe zgłoszenie. Będzie mógł co
prawda obniżyć odszkodowanie,
ale przy tym musi wykazać, że nieterminowe zgłoszenie utrudniło mu
likwidację szkody. Wynika to z obowiązującego prawa: art. 818 § 3
Kodeksu cywilnego: „ W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie,
jeśli naruszenie przyczyniło się do
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie
okoliczności i skutków wypadku”.
DR STANISŁAW KUTA
DORADCA ZARZĄDU ALWIS&SECURA
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ANTRACYTOWE
OKNA DACHOWE
Z nami możesz bezpiecznie planować swoją
przyszłość i spełniać marzenia. Nasze okna
dbają o środowisko, gdyż wytwarzamy je
z surowców z recyklingu, a materiały użyte
do ich produkcji mogą być ponownie
przetworzone praktycznie w 100%.

Okna PVC FAKRO to:
- trwałość i spokój na lata – są odporne na wilgoć,
- kolor dopasowany do nowoczesnych wnętrz –
są dostępne w modnym kolorze ANTRACYT,
- dbałość o środowisko – są wytwarzane
z ekologicznego granulatu i można je ponownie
przetworzyć.

DYSTRYBUTOR:

Nowy Sącz, ul. Węgierska 153
tel. (18) 547 11 36
602 518 623
www.abcekodom.pl
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Książka na majówkę
Ósma szansa na miłość

Pułascy

P

W

o koszmarnej próbie weselnego przyjęcia para odwołuje ślub,
a następnego ranka budzi się uwięziona w pętli czasu. Razem.
Zabawna debiutancka powieść, której intryga nawiązuje do „Dnia
Świstaka”.
Megan i Tom czeka magiczny ślubny weekend na pięknej wyspie
San Juan. Przed nimi próba weselnego przyjęcia przed najważniejszym dniem w życiu. Niespodziewanie wszystko się jednak komplikuje. Dwie trudne rodziny, dziesięć wspólnych lat i zbyt wiele
tajemnic sprawiają, że sprawy szybko wymykają się spod kontroli.
Po koszmarnej próbie weselnego przyjęcia para postanawia odwołać ślub, lecz następnego ranka oboje budzą się uwięzieni w pętli
czasu. Czy ich przeznaczeniem jest przeżywanie najgorszego dnia
w życiu wciąż od nowa? I co się stanie, jeżeli w końcu nadejdzie dzień ślubu?
ANNETTE CHRISTIE, „ÓSMA SZANSA NA MIŁOŚĆ”, WYDAWNICTWO MUZA SA

W ogóle mnie nie słuchasz

K

iedy wszyscy mówią jednocześnie, kto się zatrzyma, by posłuchać? Jesteśmy samotni jak nigdy wcześniej, mimo rozwoju techniki, która ułatwia i przyspiesza komunikację. Krótkie,
powierzchowne przekazy niemal całkowicie wyparły z życia codziennego rozmowę. Doprowadziły do stworzenia pozbawionego
znaczenia szumu, z którego trudno wyłowić istotne informacje.
Uczymy się, jak dobierać słowa, by zagłuszyć wypowiedzi innych,
jak prowadzić bezustanną autopromocję i zawsze, ale to zawsze
stawiać na swoim. Za wszelką cenę mamy być widoczni i słyszani.
Kate Murphy z uwagą, skrupulatnością i ciekawością zgłębia
naukowe strony procesu słuchania – fizjologiczną, psychologiczną
i społeczną. Odnosząc się do licznych badań i przeprowadzając wywiady z zawodowymi słuchaczami – radiowcem, sprzedawcą mebli czy księdzem spowiednikiem – poszukuje przyczyny zatracania tej ważnej umiejętności. Pokazuje, jak duże znaczenie
ma poświęcanie komuś czasu i uwagi. Dowodzi, że obecny kryzys komunikacyjny doprowadził do epidemii samotności, a izolacja społeczna jest dla nas tak szkodliwa jak alkoholizm
i przyczynia się do rozwoju zbierającej coraz większe żniwo depresji.
KATE MURPHY, „W OGÓLE MNIE NIE SŁUCHASZ! CZYLI CO NAM UMYKA I DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE”,
WYD. MARGINESY

Jak się wygrywa wojny

ojciech Kudyba w zakrojonym na dwa tomy eposie
„Pułascy”, kreśląc losy słynnego rodu patriotów,
opowiada nie tylko o konfederacji barskiej i politycznych
gierkach rosyjskiego ambasadora Repnina, ale też o różnych postawach wobec groźby utraty suwerenności Polski
i jej rozmycia się w monarchistycznej Europie. Starając się
zrozumieć motywy postępowania swoich bohaterów, unika łatwych ocen. Dzięki temu udaje mu się uchwycić kontur niepodległościowego etosu, który naznaczył naszą historię ostatnich trzystu lat. Tym samym uzupełnia obraz
epoki stanisławowskiej o barwy, których brak „Księgom
Jakubowym” Olgi Tokarczuk.
„Pułascy” to więcej niż powieść historyczna, to uniwersalna opowieść o polskości i Polakach. Tom pierwszy opowiada o wypadkach z lat 1767–1769 (m.in. sejm repninowski, Berdyczów, Okopy Świętej Trójcy).
WOJCIECH KUDYBA, PUŁASCY, PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY

Nie mogę, trzymam dziecko

C

zasem nie mogę wstać, bo trzymam dziecko. A czasem
trzymam dziecko, żeby nie musieć wstawać. Zresztą –
sami wiecie, co będzie, gdy dziecku w końcu znudzi się tulenie. Armagedon.
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, czyj maluch nigdy nie wyjadł makaronu z kosza na śmieci albo nie zmienił wystroju mieszkania w kilka sekund, używając do tego samej mąki. No właśnie.
Nie ma co walczyć z rzeczami, które i tak już się wydarzyły – powiedział to Budda, Marek Aureliusz albo sama do tego doszłam, widząc, jak moja Mysza nurkuje w toalecie. Czasem można już tylko
usiąść i patrzeć, jak świat płonie. Nie zaszkodzi zrobić sobie wcześniej herbatę (niektórzy polecają melisę).
Nie da się być rodzicem idealnym – to zasada numer jeden. Zasada numer dwa – możemy
być całkiem niezłymi rodzicami, o ile pogodzimy się z zasadą numer jeden. Ta książka pokaże ci, że noszenie dziecka może być całkiem przydatne.
KSENIA POTĘPA, NIE MOGĘ, TRZYMAM DZIECKO. RODZICIELSTWO BEZ INSTRUKCJI OBSŁUGI,
SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK

Koniec pieniądza papierowego

J

ak wygrać najbliższą bitwę, która Cię czeka? Jak poradzić sobie z
osobistymi przeciwnikami – problemami, wyzwaniami, życiowymi przeszkodami? Przeczytaj książkę, która opowiada o MOCY
zamieniającej słabość człowieka w ZWYCIĘSTWO.
Na drodze do realizacji naszych śmiałych wizji i planów oraz
rozwiązywania naszych życiowych problemów Bóg prowadzi nas
przez proces „Alleluja i do tyłu”, w którym najważniejsze jest nie
to co wielkie, ale to, co małe – drobnostki, okruchy, szczegóły, maleńkie i niepozorne gesty. Dlaczego tak jest i co zrobić, żeby wychodzić zwycięsko z każdej swojej życiowej potyczki? O tym jest
książka „Jak się wygrywa wojny?”.
Do książki dostępny jest tylko w RTCK dodatek „Tygodnik zmian”, który pomaga budować wierności w małych rzeczach, w kształtowaniu naszych dobrych zachowań i unikaniu
zgubnych. Ten „mały dodatek” uważany jest przez nas za jedno z najskuteczniejszych naszych ćwiczeń rozwojowych. To jedno ćwiczenie, które pomaga w ciągłym doskonaleniu się
i które może być wykorzystywane przez całe życie.
MARCIN JAKIMOWICZ, JAK SIĘ WYGRYWA WOJNY, WYD. RTCK

Arsene Wenger. Autobiografia

„A

rsène Wenger. Autobiografia” to niesamowita opowieść
jednej z największych legend piłki nożnej wszech czasów.
Wieloletni trener Arsenalu opowiada o swojej drodze na szczyt.
Gdy z AS Monaco przechodził do Arsenalu, złośliwcy z brytyjskich
gazet mieli spore używanie. Błyskawicznie jednak niedowiarkom
opadły łuski z oczu, a złośliwcom szczęki. Arsène Wenger wniósł do
angielskiej piłki typowo francuski polot i piękno. Zmienił radykalnie myślenie o diecie zawodników, treningu, a nawet sposobie gry.
Jako jedynemu trenerowi w historii udało mu się skompletować dublet. Jego drużyna jako jedyna w dziejach angielskiej Premier League
ukończyła sezon bez porażki. Mowa rzecz jasna o sezonie 2003/2004,
a człowiekiem, o którym mowa jest oczywiście Arsène Wenger.
„Arsène Wenger. Autobiografia” to książka obowiązkowa dla każdego fana piłki nożnej,
zwłaszcza zaś angielskiego futbolu. Legendarny trener Arsenalu opowiada tu o swojej trudnej i zawiłej drodze na szczyt. Bo przecież zanim został jednym z najsłynniejszych piłkarskich menadżerów świata, sam również był zawodnikiem. Przed Arsenalem było też wiele innych drużyn, które z powodzeniem prowadził. Jednak to właśnie lata 1996-2018 będą
mu pamiętane po wszystkie czasy. No, a przynajmniej do chwili, w której ostatni człowiek
strzeli ostatniego gola.
ARSENE WENGER, AUTOBIOGRAFIA, WYDAWNICTWO ZNAK

N

adchodzi coś więcej niż rewolucja. Zanika pieniądz w formie fizycznej, materialnej, który kształtował relacje międzyludzkie i gospodarcze od tysiącleci. Powstaje „Nowy Świat”
i trzeba się w nim odnaleźć. Od tego jest książka „Koniec pieniądza papierowego”. Jej autor, przenikliwy analityk i praktyk,
podaje nam na tacy samo sedno podstępu wymierzonego w nasz
majątek i trafnie przewiduje następstwa związanej z tym dziejowej przemiany.
ROLAND BAADER, KONIEC PIENIĄDZA PAPIEROWEGO,
WYDAWNICTWO: DEREGGIO

Rozdajemy książki do czytania w majowe dni! Nasi Czytelnicy będą mogli wybrać lekturę spośród prezentowanych tytułów oraz innych publikacji ich wydawców.
Co trzeba zrobić? Ułożyć hasło reklamowe propagujące czytanie naszego papierowego wydania DTS24! Bo
z nami idzie się zaczytać, nie tylko wiosną!
Na Wasze hasła czekamy do środy 4 maja. Można je
przesyłać na adres: redakcja@dts24.pl, w temacie wpisując: książka na majówkę. Można też będzie skorzystać z opcji podzielenia się swoim pomysłem na naszym
Facebookowym profilu (śledźcie posty na bieżąco!).
Z autorami najciekawszych pomysłów skontaktujemy
się wiadomością zwrotną i poinformujemy o sposobie
odbioru wybranej książki.
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Przegapiłeś? Przeczytaj! Zobacz!
Zginął górnik-ratownik pochodzący z Grybowa. Poświęcił życie,
ratując kolegów

J

edną z ofiar wybuchu w kopalni Pniówek jest pochodzący z gminy Grybów 36-letni Jarosław
Majerski. Stracił życie, próbując ratować swoich uwięzionych pod ziemią kolegów. Jest bohaterem – co do tego nikt nie ma wątpliwości.
„Spoczywaj w pokoju kochany mężu i najwspanialszy tato. 11 wspólnych lat było dla nas niezwykłym przeżyciem. Zawsze w naszej pamięci, nasz bohaterze. Kiedyś się spotkamy. 20.04.2022 r. Wieczny odpoczynek…” – zmarłego pożegnała w mediach społecznościowych jego żona Angelika Majerska.
Jarosław Majerski był związany z Jastrzębską Spółką Węglową od 2017 roku.
Pracował pod ziemią jako elektromonter w kopalni Pniówek w Pawłowicach
(powiat pszczyński), wcześniej m.in. w Wytwórni Konstrukcji Stalowych
w Grybowie. Kiedy doszło do tragedii w kopalni Pniówek, chciał ratować życie swoich kolegów, szedł po rannych poświęcając swoje życie. (NS)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL

Zmarł prof. Feliks Kiryk. Polska nauka straciła wybitnego
historyka

W

wieku 88 lat zmarł profesor Feliks Kiryk – wybitny historyk, mediewista. Napisał 350 prac
naukowych głównie o średniowieczu w Polsce i kilkadziesiąt monografii o dziejach miast
i wsi, w tym Nowego i Starego Sącza. Od 1992 roku był przewodniczącym komitetu redakcyjnego (rady naukowej) „Rocznika Sądeckiego”, który ukazuje się od 1939 roku.
„Dzisiaj zmarł prof. Feliks Kiryk. Jeden z najwybitniejszy badaczy historii miast południowej
Polski oraz Ukrainy. Człowiek, od którego mogłem się jeszcze wiele nauczyć,
a nawet miałem zaszczyt wspólnie napisać monografię miasta Trzebinia. Dodam tylko, że pod redakcją prof. Kiryka ukazało się blisko 40 obszernych monografii miast i wsi. Polska nauka straciła wybitnego historyka ” - napisał
w mediach społecznościowych historyk Konrad Meus. (NS)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL

Kompozytowa rura dotarła do Polski z „piekła”. Allegro nie
pozwoliło jej sprzedać

T

rzy razy Krzysztof Jaworski wystawiał na aukcję zdemilitaryzowaną ukraińską wyrzutnię przeciwpancerną „PP RK-3, która zniszczyła ruski czołg”. Właściciel firmy Adventure Van Conversions z Królowej Polskiej w gminie Kamionka Wielka dostał ją od ukraińskich żołnierzy – w podziękowaniu za pomoc, która dla tamtejszej ludności jest na wagę
życia. Chce ją teraz sprzedać, a za uzyskane w ten sposób pieniądze nadal pomagać walczącej Ukrainie. Dwukrotnie aukcja osiągnęła stawkę 10 tys. zł, raz ktoś
był gotów zapłacić za nią około 15 tysięcy. Za każdym razem serwis Allegro bez uprzedzenia usuwał aukcję przed jej zakończeniem. Krzysztof Jaworski zrezygnował z pomagania z wykorzystaniem Allegro, ale nie zrezygnował ze swojego pomysłu… (IK)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL

Ks. Krzysztof Kudławiec z Gorlic został biskupem diecezji w Ekwadorze

P

apież Franciszek mianował biskupem księdza Krzysztofa Kudławca z Gorlic. Duchowny swoją posługę będzie pełnił w diecezji Daule w Ekwadorze, która jest częścią metropolii Guayaquil.
Biskup urodził się 19 września 1969 roku. Ma 52 lata. Pochodzi z Gorlic, z parafii pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku z rąk bp. Kazimierza Górnego w Katedrze Rzeszowskiej. Kiedy był wikariuszem, studiował misjologię.
W 2002 roku wyjechał do Ekwadoru na swoją pierwszą misję i już tam
pozostał. Był proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu. 22 kwietnia papież Franciszek mianował go biskupem. (NS)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL

Ruszają Wojskowe Centra Rekrutacji. Jedno z nich – w Nowym Sączu

C

entralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zastąpi dotychczasowy Wojewódzki Sztab Wojskowy. Zamiast Wojskowej Komendy Uzupełnień pojawi się Wojskowe Centrum Rekrutacji. To tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadza ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie
Ojczyzny. O wchodzących w życie zmianach opowiedzieli 22 kwietnia podczas wspólnego briefingu prasowego: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcin Żal oraz wojskowy komendant uzupełnień ppłk
Piotr Waręcki.
Dzięki ustawie wprowadzona zostaje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Jest ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe
szkolenie podstawowe, a potem przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. Przez cały ten okres będą otrzymywali uposażenie w wysokości 4560
zł. Takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie w ciągu kilku lat liczebności
Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy. (IK)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL
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