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Na którą 
do kościoła

Za tydzień 
w DTS 

godziny 
mszy św. 

we wszystkich 
parafiach regionu.
WYTNIJ I ZACHOWAJ

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  
tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 
tel/fax  18 330 11 67.

R E K L A M A

Sądecczyzna szuka wody  L str. 3 

O zdrowiu cukrzyka 
decydują urzędnicy L str. 3 

Puszko odwołany z funkcji 
dyrektora szpitala  L str. 4 

Dobry dodatek wiedzy 
o gospodarce  L str. 7-10

- Zainspirował nas amerykański program telewizyjny, w którym była 
pokazana inicjatywa remontowania mieszkań rodzinom w potrzebie. 
Postanowiliśmy to przenieść na grunt polski. W ramach naszego projek-
tu chcemy wyremontować pomieszczenia mieszkalne czterem rodzinom. 
Chcemy, aby ci ludzie brali  udział w robotach. Wierzymy w dobroć, 
która przynosi skutek w przyszłości. Chcemy pokazać, że oprócz pracy, 
pasji, mamy do zaoferowania drugiemu człowiekowi coś więcej.

 Łukasz Koczenasz, Zbigniew Koczenasz i Mateusz Mrozowski 
opowiadają o swojej inicjatywie  L str. 5

ILE DOBRA DASZ, 
TYLE BÓG CI ODDA

Kolejny zakład pracy do likwidacji 
80 osób może stracić pracę w Orange (TP) w Nowym Sączu. Projekt likwidacji 
sądeckiego oddziału jest na etapie uzgodnień z przedstawicielami organizacji 
związkowych oraz radą pracowników. Decyzje ostateczne zapadną 4 lutego.
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Przyrost naturalny, a narty biegowe
Mamy dla Państwa dwie wiadomości – dobrą i złą. Dobra jest taka, 
że niebawem przybędą nowe trasy dla narciarzy biegowych. Zła zaś 
taka, że to znowu nie u nas. W Słopnicach podpisano porozumienie, 
w myśl którego Urząd Marszałkowski przekaże wsparcie finansowe 
dla projektu „Budowa narciarskich tras biegowych z funkcją rekreacji 
letniej w rejonie Góry Mogielica wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Ktoś zapyta – no i co z tego? W zasadzie to nic z tego. No może poza 
tym, że jeszcze kilkanaście lat temu w dawnym województwie no-
wosądeckim podśmiechiwano się ze Słopnic. Była to bowiem naj-
mniejsza – składająca się z jednej wsi – gmina w Nowosądeckiem, 
co uchodziło za administracyjne cudactwo. Jedyne, w czym słop-
niczanie przodowali to przyrost naturalny – rekordowy w całej Pol-
sce! Teraz Słopnice uciszą wszystkich złośliwych – będą mieli najlep-
sze i najdłuższe narciarskie trasy biegowe w regionie. Wysyłamy im 
sms–a z gratulacjami!

(MICZ)

SMS

Gdzie szara strefa 
się nie opłaca 
Kazimierz Pazgan, prezes i założyciel Konspolu w Nowym 
Sączu: „Nie marzę o wprowadzeniu w życie gospodarczej 
utopii, ale o przyjęciu rozwiązań podobnych do funkcjonu-
jących w krajach, które mają najsprawniejsze systemy po-
datkowe. […] Na przykład Niemcy. [….] Tam podatnik dys-
ponuje całym katalogiem ulg, do których uzyskuje prawo, 
wydając pieniądze na różnego rodzaju inwestycje, usługi 
– czy to edukacyjne, czy zdrowotne. Podobnie przedsię-
biorcy, jeśli inwestują, mogą te inwestycje odliczyć od po-
datku. To powoduje, że inwestowanie się po prostu opłaca. 
Tworzone są miejsca pracy, a państwo zarabia na podat-
ku VAT. System zmusza do inwestowania, ale jednocześnie 
zniechęca do wchodzenia w szarą strefę, bo to się po pro-
stu nie opłaca”. 

Po pierwsze, jakość, „Wprost”, nr 4, 2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Nowym Sączu włączyła się 
do ogólnopolskiego systemu an-
typlagiatowego plagiat pl. Spraw-
dza on nie tylko, czy praca nie jest 
skopiowana, ale także pozwala pro-
motorowi stwierdzić, na ile student 
napisał ją samodzielnie.

Po wprowadzeniu tekstu do pro-
gramu, system automatycznie we-
ryfikuje go pod kątem źródeł znaj-
dujących się w internecie i w innych 
bazach uczelni. Obecnie trwa wery-
fikacja prac inżynieryjnych studen-
tów Instytutu Technicznego. Do tej 
pory program wykazał, że… stu-
denci napisali prace samodzielnie. 

 – Są plusy i minusy takie-
go systemu. Z jednej strony 

działa to na niekorzyść studen-
ta, bo może nie być świadomy, 
że przepisuje wielokrotność in-
formacji, która była przekazana 
z jednej książki do drugiej przez 
innych autorów – mówi Janusz, 
student III roku. – Ale plusem jest 
to, że moja praca będzie chronio-
na i nikt nie będzie mógł jej póź-
niej skopiować.

Do tej pory z systemu antypla-
giatowego skorzystało 160 uczel-
ni w Polsce. W prawie o szkolnic-
twie wyższym ma się znaleźć zapis 
zobowiązujący je do sprawdzania 
oryginalności prac przygotowanych 
przez jej studentów. Obecnie uczel-
nie nie mają takiego obowiązku.

MONIKA CHROBAK

Radary zwiastują 
wiosnę?
O tym, że jesteśmy regionem 
komunikacyjnie wykluczo-
nym, gdzie ciężko dojechać 
przyzwoitą drogą, powtarza-
my już do znudzenia. To wie-
dzieliśmy. Teraz okazuje się 
jednak, że nawet Inspek-
cja Transportu Drogowego nie 
traktuje naszych dróg spe-
cjalnie poważnie. Nowa mapa 
fotoradarów i przymiarki 
do postawienia kolejnych bu-
dzą olbrzymie emocje wśród 
polskich kierowców, ale aku-
rat nie wśród sądeckich. Jak 
pokazuje mapa nowych foto-
radarów w Małopolsce, na 60 
tych urządzeń zainstalowa-
nych w województwie, ledwie 
cztery znajdują się w naszym 
regionie. Wniosek? Nikt so-
bie specjalnie głowy nami nie 
zaprząta. Widocznie uzna-
no, że u nas nie ma się nawet 
gdzie rozpędzić, żeby prze-
kroczyć prędkość. Co cie-
kawe, mapa zamieszczona 
przez jedną z gazet codzien-
nych nie jest znowu taka ak-
tualna. W samym Nowym Są-
czu, ktoś zapomniał o dwóch 
budkach fotoradarowych przy 
ul. Lwowskiej i Tarnowskiej. 
Widocznie zalęgły się w nich 
już pierwsze ptaki wracają-
ce z ciepłych krajów. Radary 
zwiastują wiosnę?

(KCH)

SMS

A TO C IEKAWE

System sprawdza 
prace studentów

PRZECZYTANE

6000 
nowych wia-
domości e-mail 
znaleźli w ponie-
działek rano na 
swoich skrzyn-

kach sądeccy posłowie Platformy Obywatelskiej Andrzej 
Czerwiński i Marian Cycoń. Tak zaprotestowała redakcja cza-
sopisma „Liberte” przeciw konserwatywnej frakcji PO, któ-
ra na ostatnim posiedzeniu Sejmu zagłosowała za odrzuce-
niem projektów ustaw o związkach partnerskich zgłoszonych 
przez Ruch Palikota, SLD i PO. „Udowodniliście tym samym, 
że kierujecie się uprzedzeniami, a nie interesem tysięcy Polek 
i Polaków żyjących w związkach nieformalnych. Ich dyskry-
minację uważamy za niedopuszczalną” - można przeczytać 
w gotowym do wysłania wzorcu. Tysiące e-maili o tej samej 
treści trafiło do wszystkich 46 posłów PO, m.in. Jarosława 
Gowina, Ireneusza Rasia, którzy chcieli odrzucenia projektu 
ustawy autorstwa swojego klubu. Wysłano 412 284 takie wia-
domości. Wszystkie z kopią do premiera...

L ICZBA TYGODNIA

Absolwent WSB 
dyrektorem Fiata 
Marek Kisz, absolwent Wyższej Szkoły 
Biznesu – WSB–NLU (1997 r. – licen-
cjat na kierunku zarządzanie) został 
dyrektorem handlowym Fiat Auto 
Poland SA. Wcześniej odpowiadał za 
marketing, sprzedaż i sprzedaż aut 
Grupy Fiata w Czechach i na Słowacji. 
W firmie pracuje od 1997r. 

LUDZ IE

FO
T.

 F
IA

TP
RE

SS
.P

L



331 stycznia 2013   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

R E K L A M A

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Mieszkasz w Nowym Sączu?

Jesteś osobą bezrobotną? 

Nie ukończyłeś 25 roku życia lub masz ukończone 50 lat? 

Zamierzasz założyć własną fi rmę?! 
w ramach projektu „Nowy Sącz – Nowa fi rma” 

uzyskasz wsparcie szkoleniowo-doradcze 
oraz 

PIENIĄDZE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY!

Zapraszamy do udziału w projekcie 
Dokumenty rekrutacyjne można składać:

do dnia 22 lutego 2013 r. 

w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146

pokój 307
więcej informacji pod nr tel. 18 442 91 10 wew. 294

oraz na stronie internetowej: www.efs.sup.nowysacz.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Małopolski Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Nowym Sączu

ul. 29 listopada 10

33-300 Nowy Sącz

www.mord.pl 
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwalifi kacja 

wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.

W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców, 

operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań 

zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego. 

ZAPRASZAMY!

R E K L A M A

WAŻNY TEMAT.  Trzeba się rzadziej 
kąpać i kupować wodę do gotowania. 
Beczkowozy ratują setki gospodarstw 
domowych na Sądecczyźnie, ale nie 
dowiozą wody każdemu codziennie. 
Wsie szukają nowych źródeł, ale zna-
leźć nie jest łatwo. Co roku w Beski-
dzie Sądeckim zanika kilkadziesiąt 
naturalnych źródeł wody.

Pitnej wody nie ma już około 1800 
gospodarstw. Powodem kłopotów 
są gorące lata i choć śnieg właśnie 
pada, to w sumie przez całą zimę 
opady są małe. Przez długotrwałą 
suszę znacznie obniżył się poziom 
wód gruntowych. A na dodatek za-
marzają rury.

– Mamy zbiorowy wodociąg 
i brakuje cały czas wody. Źródła 
gdzieś wysychają. Problem nastał 
niedawno, dwa miesiące temu, la-
tem z wodą nie było problemu. Ale 
od sierpnia opadów nie ma, zima 
mroźna – ubolewa Marian Kmak, 
sołtys Wawrzki.

Dowożą wodę do zbiornika 
z urzędu gminy, z innych wodo-
ciągów. Beczkowóz pojawia się dwa 
razy w tygodniu. Problem mają 
wszyscy mieszkańcy wsi. – Jak 
przychodzi sobota, to woda jest, 
potem dopiero we wtorek, czwar-
tek i znowu w sobotę. Jest jeden 
wodociąg i wszyscy mamy jedna-
kowo. Do gotowania, na herba-
tę czy kawę wodę się kupuje. Rza-
dziej się kąpiemy – wylicza Kmak.

Jak mówi, myślą o szukaniu no-
wych źródeł, lecz nie jest łatwo je 
znaleźć. Normalne studnie nie zdają 
egzaminu. – Nie nadają się, woda 
jest ropopochodna, zanieczyszczo-
na. Mamy głębinowe studnie, ale 
poziom wód gruntowych się ob-
niżył – tłumaczy sołtys.

Specjalny beczkowóz z 6 ty-
siącami litrów krąży po powie-
cie, zaopatrując w wodę prywatne 

studnie. Jak powiedział PAP wi-
ceprezes Sądeckich Wodociągów 
Krzysztof Głuc, robią 6 – 7 kursów 
dziennie przez 12 godzin. – My nie 
mamy problemów, nawet jeśli jest 
niski poziom Dunajca, głównego 
źródła wody – zapewniał. Po po-
moc dzwonią mieszkańcy Nowe-
go Sącza, terenów podmiejskich 
i okolicznych gmin, m.in. Starego 
Sącza, Nawojowej, Kamionki Wiel-
kiej, Rytra, Chełmca, Podegrodzia. 
Ale wody nie mają też mieszkańcy 
dalszych gmin: Korzenna, Kryni-
ca Zdrój, Grybów, Łącko, Łososi-
na Dolna, czy Gródek nad Dunaj-
cem, gdzie ludzie mogą kupować 
wodę z ujęcia Komunalnego Zakła-
du Budżetowego. Problem pojawia 
się więc w prawie każdej gminie.

Kłopotów nie mają ci, którzy 
są podłączeni do gminnych wo-
dociągów, a poważny problem jest 
tam, gdzie nie ma sieci lub dopiero 
jest budowana.

– Z wodą jest ogromny pro-
blem. W szkole nawet z tego po-
wodu nie było obiadów – przyznaje 
Adam Gruca, sołtys Kąclowej. – Ale 
teraz mamy wodę, bo zrobiliśmy 
w szkole odwiert. Będzie niezależ-
na od wodociągów we wsi i po fe-
riach dzieci będą już miały obia-
dy, woda była testowana – dodaje.

Wykopano też dodatkową stud-
nię dla mieszkańców. – To nie jest 
kwestia roku, tylko od paru lat 
wody brakowało. Poszukiwali-
śmy źródeł. Dzierżawimy grun-
ty, w Boguszy chcieliśmy, miesz-
kańcy protestowali, przy rzece 
szukaliśmy. W przyszłym roku 
będziemy regulować własność 
działek i pozakładamy wszyst-
kim liczniki, opomiarowanie bę-
dzie – dodaje, bo wcześniej w do-
mach i ogródkach używano wody 
dość rozrzutnie.

(BEN)

KONTROWERSJE.  Brak możli-
wości jego stosowania grozi utra-
tą wzroku czy nawet amputacją koń-
czyn. Sądeccy diabetycy domagają się 
w liście otwartym do ministra zdro-
wia Bartosza Arłukowicza takiej samej 
ceny leku dla wszystkich chorujących 
na cukrzycę. Nie stać ich na wydatek 
rzędu 600 zł miesięcznie. 

Chodzi o długodziałające analogi in-
suliny, które wpisano na listę refun-
dacyjną. Lekarze przepisują je naj-
częściej, bo są najbardziej zbliżone 
do insuliny ludzkiej. Problem jed-
nak w tym, że 70–procentowa zniż-
ka na te leki jest przewidziana tylko 
dla osób z cukrzycą typu pierwsze-
go, którzy od początku choroby 
muszą pobierać insulinę. Ci, u któ-
rych zdiagnozowano cukrzycę typu 
drugiego, gdzie choroba dłużej się 
rozwija, muszą płacić pełną sumę. 

Chory z cukrzycą typu pierw-
szego płaci teraz za lek ponad 70 
zł, natomiast osoba, u której zdia-
gnozowano cukrzycę typu drugie-
go prawie 250 zł. Taka sytuacja jest 
nie do przyjęcia dla Roberta Smo-
lenia, prezesa Oddziału Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w No-
wym Sączu:

– Nie rozumiem, dlaczego resort 
rozgranicza typ pierwszy i typ dru-
gi. O tym powinien decydować le-
karz, który prowadzi chorego. Nie 
zgadzamy się, aby urzędnik w mi-
nisterstwie decydował o naszym 
zdrowiu. 

Z cukrzycą typu drugiego zmaga 
się od ponad 30 lat pani Józefa. Le-
karze początkowo leczyli u niej wy-
sokie ciśnienie. Dopiero po dwóch 
miesiącach zdiagnozowano 

cukrzycę. Teraz musi wydawać 
na leki blisko 600 zł miesięczne. 

– Korzystam z tej insuliny i wy-
niki mam bardzo dobre. Ale któ-
rego chorego teraz na nią stać 
– pyta. – Przy tym schorzeniu trze-
ba brać też inne leki i teraz będę 
prawdopodobnie musiała z czegoś 
zrezygnować.

Robert Smoleń tłumaczy, że brak 
możliwości skorzystania z tego leku 
w niektórych przypadkach pro-
wadzi do poważnych powikłań 
chorobowych.

– Jeśli ktoś nie będzie brał tej in-
suliny, a jej potrzebuje, może stra-
cić wzrok czy nawet konieczna bę-
dzie amputacja kończyn – tłumaczy. 

List otwarty w sprawie refundo-
wanego leku został również wysła-
ny do parlamentarzystów i innych 
oddziałów Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków.

W Polsce na cukrzycę typu dru-
giego choruje około dwóch mi-
lionów osób. Jest to 95 procent 
wszystkich diabetyków.

MONIKA CHROBAK 

Sądecczyzna szuka wody O zdrowiu cukrzyka 
decydują urzędnicy

Gwóźdź do trumny 

Radosław Zajączkowski, 35–latek chory na cukrzycę pierwszego typu: – Wraz 
z rodziną rok temu wyemigrowałem z Nowego Sącza do Anglii. Jednym z głów-
nych powodów i chyba najważniejszym była moja choroba. Mam wrażenie, 
że w Polsce pacjenta chorego na „dożywotnią” chorobę nie chce się leczyć, 
a szybko uśmiercić, by przestał marnotrawić pieniądze NFZ. Próbowałem przez 
kilka lat po powrocie z Anglii w 2007 r. żyć w Polsce z moją chorobą, ale zwy-
czajnie mnie na to nie stać. Nie mogę ryzykować, mam rodzinę. W Anglii do-
świadczyłem zupełnie innego podejścia do pacjenta. Już pomijam fakt, że tu za 
leki nie płacę ani funta. Nawet tabletki od bólu głowy jako cukrzyk mam za 
darmo. W Polsce tymczasem, kiedy straciłem pracę i zapomniałem zgłosić się 
w terminie do Urzędu Pracy, straciłem również ubezpieczenie. Nikogo nie in-
teresował mój stan zdrowia. Urzędnik zdecydował i koniec. Za insulinę płaciłem 
100 procent. Prawie tysiąc złotych miesięcznie. 
Lekarze, nie mając nic do powiedzenia, również traktują pacjentów przed-
miotowo. 10 minut w gabinecie i następny. Jakby pracowali na taśmie. Nie 
winię ich, a system. W Anglii, kiedy tylko zgłosiłem się do lekarza, mówiąc, 
że jestem cukrzykiem, wykonano mi kompleksowe badania. W Polsce, je-
śli pacjent sam nie dopilnuje terminu badań – a cukrzycy muszą regular-
nie badać oczy, stopy itp. itd. – nikt o nim nie będzie pamiętał. W Anglii po-
wiadamia mnie o badaniach specjalny system. Dostaję list przypominający, 
że powinienem w tym miesiącu odwiedzić np. okulistę. Trudno porównywać 
systemy opieki zdrowotnej Polski i Anglii, bo właściwie nie znajduję żadnych 
elementów wspólnych. To przykre, że jako cukrzyk, nie mogę żyć w swoim 
kraju. To znaczy mogę, ale dla mnie to gwóźdź do trumny. (PEK)

OP IN IA

CIASTKARNIA „KASIA” F.P.H 

UL. Długosza 3a 

(obok Kina SOKÓŁ)

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 660 124 612

www.ciastkarnia-kasia.pl

P CZKI z nadzieniem ró anym, 
bit  mietan , adwokatem, 

minip czki, faworki...
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA 

tel. 660 124 612 

USŁYSZANE

Zapłacimy 14 zł miesięcznie 
za śmieci  

Jeśli nowelizacja ustawy śmieciowej wej-
dzie w życie, niewykluczone, że sądeccy 
radni zmienią swoją decyzję w sprawie na-
liczania opłat za odpady. Ich sposób będzie 
zróżnicowany. Mieszkańcy domków jed-
norodzinnych zapłacą w oparciu o zuży-
cie wody, natomiast należący do wspólnot 
mieszkaniowych i spółdzielni - stałą kwotę 
na jednego mieszkańca. Jak mówi wicepre-
zydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż wszy-
scy zapłacimy podobnie, bowiem stawka 
na jednego mieszkańca w przypadku se-
gregacji śmieci wynosi ponad 10 zł mie-
sięcznie, a bez segregacji – ponad 14 zł. 

Radio Kraków, w sądeckim serwisie,  
30.01.2013r.



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   31 stycznia 20134

R E K L A M A

SPOŁECZEŃSTWO . – To żaden dys-
honor, panie ministrze, przyznać się 
do błędu. Jeszcze nie jest za póź-
no. Karpacki Oddział Straży Granicz-
nej musi zostać. Nie poddamy się 
– mówili pikietujący w poniedziałek 
w obronie KOSG pracownicy cywilni 
sądeckiej placówki. 

Godzinną manifestację pod siedzibą 
Karpackiego Oddziału Straży Gra-
nicznej w Nowym Sączu zorgani-
zował senator Stanisław Kogut, za-
praszając do wzięcia w niej udziału 
przedstawicieli różnych ugrupowań 
politycznych. Zjawili się posłowie 
nie tylko PiS, ale i Solidarnej Polski 
– Andrzej Romanek i Arkadiusz Mu-
larczyk, a także lider sądeckiego SLD 
Kazimierz Sas. Wszyscy, jak jeden 
mąż, powtarzali, że górę nad decy-
zją o likwidacji KOSG, wzięły: ne-
potyzm i polityka. – Tu nie ma me-
rytorycznego uzasadnienia. Jedyne 
właściwe względy ekonomiczne 
przemawiają za pozostawienie od-
działu w Nowym Sączu, a nie Raci-
borzu – mówi senator Kogut. Poseł 
Romanek wypomniał brak obecno-
ści na manifestacji posła partii rzą-
dzącej Andrzeja Czerwińskiego.

– Gdzie pan jest, panie Czerwiń-
ski. Powinien pan być teraz czer-
wony ze wstydu. Czerwony po-
midor polityki – krzyczał poseł SP. 

Zdaniem posła Czerwińskiego 
sprawy uratowania KOSG nie załatwi 
się na ulicy. Tonący jednak brzytwy 

się chwyta. Sądeccy funkcjonariusze 
cywilni Straży Granicznej nie wyklu-
czają kolejnych manifestacji, tym ra-
zem w stolicy. Póki co, po zakończe-
niu poniedziałkowej pikiety, podpisali 

się pod petycją do ministra spraw 
wewnętrznych Jacka Cichockiego, 
w której na kilku stronach przedsta-
wili argumenty przemawiające za po-
zostawieniem KOSG w Nowym Sączu.

Oblodzona sieć 
1400 gospodarstw w powie-

cie nowosądeckim pozbawio-
nych było prądu w ub. tygodniu 
z powodu oblodzenia sieci ener-
getycznych średniego napięcia 
i uszkodzeń spowodowanych 
przez powalone drzewa i poła-
mane gałęzie.

Syn szwagra
Policja apeluje o zdrowy rozsą-

dek i ograniczone zaufanie do osób, 
które do nas dzwonią, podając się 
za wnuka, wujka czy innego człon-
ka rodziny, i proszą o pilne poży-
czenie pieniędzy. 26 stycznia taki 
telefon otrzymał 64–letni miesz-
kaniec Gołkowic Dolnych. Dzwo-
nił do niego mężczyzna, podając 
się za syna jego szwagra i usiłował 
wyłudzić 15 tys. zł na rzekomą ope-
rację. 64–latek wykazał się trzeź-
wością umysłu. Nie dał się nabrać 
oszustowi. O telefonie powiado-
mił funkcjonariuszy. 

Brat dźgnął nożem brata
24–latek z Piwnicznej–Zdroju 

usłyszał zarzut usiłowania zabój-
stwa rok starszego od siebie bra-
ta. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu 
z siedzibą w Muszynie zastosował 
wobec mężczyzny areszt tymcza-
sowy. Zatrzymany ugodził nożem 
brata w okolice serca. To tragedii 
doszło w ich domu w Piwnicznej–
Zdroju. Ranny trafił do sądeckie-
go szpitala, gdzie przeszedł opera-
cję. Jego stan jeszcze nie pozwala 
na przesłuchanie go. 

Zwłoki znalezione 
w śmieciach

Pracownik sortowni odpa-
dów komunalnych w Gorlicach 
podczas opróżniania kontenerów 
na śmieci znalazł zwłoki 30–let-
niego mężczyzny. Sprawę bada 
gorlicka prokuratura. Sortow-
nia zbiera odpady z kilku gmin 
w Gorlickiem, a także m.in. 
z Piwnicznej–Zdroju. Na razie nie 
wiadomo, jak zwłoki znalazły się 
w sortowni i co było przyczyną 
śmierci mężczyzny. 

Zderzenie z autobusem 
Volkswagen zderzył się z au-

tobusem. Do zdarzenia doszło 
w Nawojowej 24 stycznia. Kie-
rowca samochodu osobowego nie 
dostosował prędkości do warun-
ków panujących na drodze i wje-
chał w autobus stojący w zatoce 
autobusowej. W wyniku wypad-
ku ucierpiała 8–letnia pasażerka 
volkswagena. Ma złamaną rękę. 

Niepokorni odwiedzający 
5 lat więzienia grozi dwóm 17–

latkom, którzy 25 stycznia uszko-
dzili drzwi wejściowe na Oddział 
Pulmonologii w sądeckim szpi-
talu. Prawdopodobnie dlatego, 
że z powodu panującej grypy nie 
mogli odwiedzić chorego znajo-
mego. Policjanci zatrzymali także 
dwie 16–latki, które brały udział 
w przestępstwie. Za swój czyn 
odpowiedzą przed Sądem Re-
jonowym Wydział III Rodzinny 
i Nieletnich.

PLEBISCYT.  Kapituła „Ziarnka Gorczycy” 
podsumowała głosy oddane przez uczestni-
ków plebiscytu w formie kuponów oraz mailo-
wo. Wyłoniono nominowanych do nagrody. Pięć 
osobowości i pięć firm, instytucji bądź organiza-
cji pozarządowych, które w roku 2012 wyróżniły 
się szczególnie, podejmując rozmaite inicjatywy 
w dziedzinie szeroko pojętej działalności dobroczynnej.

Spośród tych osób i instytucji Kapituła wybrała czte-
rech laureatów statuetki „Ziarnka Gorczycy 2013”. 
Tę decyzję poznamy jednak dopiero 2 lutego, podczas 
uroczystej gali, która odbędzie się w „Sokole”. Ar-
tystycznym deserem będzie koncert Janusza Radka. 

Bilety na galę i zabawę karnawałową, na której 
rolę DJ–a pełnić będzie Marek Sierocki, moż-
na jeszcze nabyć w Instytucie Europa Karpat 
przy ul. Narutowicza 9 a.
NOMINOWANI

Osobowość: Dorota Hedwig, o. Stanisław 
Majcher SJ, Radosław Pietrzkiewicz, Anna 

Skierska, Zygmunt Wójsik; 
Instytucja–firma–stowarzyszenie: BAU – GIPS Grze-

gorz Lebda – Nowy Sącz, Firma Cukierniczo–Gastrono-
miczna „Grześ” z Nawojowej, Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Przewlekle Chorych i Osób Niepełnosprawnych 
„Nasz Dom” – Piwniczna Zdrój, Rolbud – Instal – Goł-
kowice Górne, Zakład Karny w Nowym Sączu. (ZUMB)

Kapituła podała nominowanych

Z granicy… za granicę

TYDZ IEŃ W SKRÓCIE

WA R T O  W I E D Z I E Ć .  Pan Stop 
wróci na ulice Nowego Sącza. 
Rolę osób, które będą zatrzymy-
wać samochody w najbardziej 
niebezpiecznych dla pieszych 
przejściach i skrzyżowaniach, 
będą pełnić więźniowie. W po-
niedziałek w Miejskim Ośrodku 
Ruchu Drogowego wytypowani 
osadzeni z Zakładu Karnego w 
Nowym Sączu odbyli szkolenie. 
Projekt realizowany wspólnie z 
MORD, ZK, Komendą Miejską 
Policji i Strażą Miejską w Nowym 

Sączu zakłada również prze-
szkolenie więźniów w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. 

Więźniowie zatrzymają samochody
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KRYSPIN ŻYTKOWICZ, koordynator Niezależnych Samorządnych Związków Za-
wodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy KOSG w Nowym Sączu: 
– W związku z decyzją o reorganizacji struktur Straży Granicznej proponuje się 
funkcjonariuszom KOSG przejście na wschodnią granicę. Do końca jednak nie 
wierzymy, że funkcjonariusze będą tam pełnić służbę na tych samych zasadach 
co w KOSG. Podejrzewamy, że wiąże się to z zarobkami niższymi nawet o 30 
procent. Każdy z nas liczy więc dni i minuty, by nabyć prawa do tej minimal-
nej emerytury po 15 latach służby. Co drugi funkcjonariusz, który pracują 6–7 
lat, mówi, że nie chce przejść na wschodnią granicę i będzie szukał innej pra-
cy, ale… za granicą. W ten sposób pozbędziemy się naprawdę wykwalifikowa-
nych osób. Nie wierzymy też, że pracownicy cywilni znajdą pracę w innych jed-
nostkach mundurowych podległych ministerstwu. Wszędzie słyszy się bowiem 
o cięciach etatów, likwidacji kolejnych placówek policji.  (PEK)

OP IN IA

Artur Puszko uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został we wto-
rek odwołany ze stanowiska dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrze-
ja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

– Zarząd nie ma obowiązku argumentować tej decyzji. Po prostu negatyw-
nie ocenił zdolność Artura Puszki do dalszego kierowania placówką – mówi 
Piotr Odorczuk, kierownik Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego. – Te-
raz może zostać ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora. Ale w tej spra-
wie nie podjęto jeszcze żadnych decyzji. 

Do czasu powołania nowego dyrektora jego funkcję będzie sprawować Lidia 
Zelek, zastępca dyrektora ds. personalnych w sądeckim szpitalu. 

Decyzja zarządu spowodowała wielkie poruszenie wśród pracowników 
szpitala. Agnieszka Zelek, rzecznik prasowy sądeckiego szpitala: – Pracow-
nicy są oburzeni. Chcą jechać do marszałka, by przywrócił dyrektorowi jego 
funkcję. Choć oficjalnie odwołanie nie zostało mu wręczone. Dyrektor jest bo-
wiem na zwolnieniu lekarskim.

Puszko odwołany z funkcji 
dyrektora szpitala
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– Skąd wziął się pomysł, aby po-
magać ubogim w odnawianiu ich 
mieszkań?

Mateusz Mrozowski: – Zainspi-
rował nas amerykański program 
telewizyjny, w którym była poka-
zana taka inicjatywa. Postanowi-
liśmy to przenieść na grunt pol-
ski. Fundacja funkcjonuje od 14 
stycznia. W ramach naszego pro-
jektu chcemy wyremontować po-
mieszczenia mieszkalne czterem 
rodzinom z Nowego Sącza i okolic. 
Wspierają nas w tym władze mia-
sta i gospodarze sąsiednich gmin. 
Natomiast fundator naszej funda-
cji – Zbigniew Koczenasz – poma-
ga wytypować firmy, które będę 
nas wspierać w remoncie.
– Kiedy ruszą prace i pierwsza rodzi-
na będzie mogła cieszyć się odno-
wionym mieszkaniem?

Łukasz Koczenasz: – Pierwszy 
remont planujemy w marcu. Naj-
pierw dekorator wnętrz, z któ-
rym współpracujemy, obejrzy 
mieszkanie i ustali, co koniecz-
nie należy odnowić. Mając goto-
wą listę potrzeb, będziemy spoty-
kać się z przedsiębiorcami, którzy 
obiecali nam materiały budowla-
ne. Już jest duży odzew z ich stro-
ny. Chcą pomagać. 
– A kto będzie w ekipie remontowej?

MM: – Pracownicy z firmy 
Technobud, która jest naszym 
głównym sponsorem. To oni będą 
wykonywać najważniejsze pra-
ce remontowe. Przyłączymy się 
i my wraz z żonami, ale po godzi-
nach pracy. Wyszliśmy również 

z założenia, że nie ma dawania bez 
formowania. Chcemy więc, aby 
i rodziny, którym będziemy po-
magać, brały udział w remoncie. 
Nie możemy doprowadzić do sy-
tuacji, w której będą miały poczu-
cie, że im się to po prostu należy. 
Chodzi o wspólną inicjatywę oby-
watelską. Każdy może coś zaofe-
rować. Jedni materiały, inni ręce 
do pracy.
– W jaki sposób typujecie rodziny, 
którym chcecie pomóc? 

MM: – Współpracujemy z lo-
kalnymi parafiami, ośrodkami 
pomocy społecznej i to one su-
gerują rodziny, którym warto po-
móc. Takie, w których nie ma 
problemów z alkoholem czy nar-
kotykami, ale z uwagi na choro-
bę, czy inne niesprzyjające oko-
liczności, nie stać ich na remont 
mieszkania.
– Nie obawiacie się, że mogą zna-
leźć się tacy, którzy będę próbowa-
li to wykorzystać?

ŁK: – Od dziecka rodzice mó-
wili mi: Bez względu na wszyst-
ko zawsze warto pomagać. Cieszę 
się, że w Nowym Sączu jest wie-
lu wspaniałych ludzi, którzy chcą 
działać dla dobra innych. 

MM: – Ile dobra dasz, tyle Bóg 
ci odda. Wierzymy w dobroć, któ-
ra przynosi skutek w przyszło-
ści. Jesteśmy młodzi. Chcemy 
pokazać, że oprócz pracy, pa-
sji, mamy do zaoferowania dru-
giemu człowiekowi coś więcej. 
Bezinteresownie. 

Rozmawiała MONIKA CHROBAK 

POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob-fi nance.pl

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

ul. Sobieskiego 14A
tel. 504-747-102 
Nowy Sącz 

tel. 504-747-244

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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Ile dobra dasz, 
tyle Bóg ci odda
ROZMOWA  z ŁUKASZEM KOCZENASZEM i MATEUSZEM 
MROZOWSKIM z sądeckiej fundacji Renovo, której celem 
jest remontowanie mieszkań rodzinom w potrzebie.

Od lewej Łukasz Koczenasz, Zbigniew Koczenasz i Mateusz Mrozowski

OBIEKTYW

Sądeccy liderzy biznesu Y 
Starostwo Powiatowe w Nowym 

Sączu i Powiatowy Urząd Pracy 
nagrodziły najlepsze firmy nasze-
go regionu podczas dorocznej Gali 
Przedsiębiorczości „Sądecki Lider 
Biznesu”. Podczas uroczystości, 
która odbyła się w starosądeckim 
Sokole, starosta Jan Golonka wrę-
czył Kryształowe Jabłko Sądeckie 
Kazimierzowi Pazganowi – zało-
życielowi i prezesowi Grupy KON-
SPOL. Nagrodzono również lau-
reatów konkursu „Start w biznes 
z Urzędem Pracy”, pierwsze miej-
sce przypadło w udziale firmie AW 
BAUTEX Andrzeja Witowskiego. 

Na sto dni przed maturą X
1700 uczniów zebrało się wczoraj 

(30 stycznia) na sądeckim Rynku, 
by na sto dni przed swoim egzami-
nem dojrzałości zatańczyć polone-
za. Po raz piąty już maturzystów 
poprowadzili do muzyki Wojciecha 
Kilara z filmu „Pan Tadeusz” tance-
rze z zespołu Sądeczanie oraz wła-
dze miasta. Choreografię przygoto-
wał Roman Piechociński. 

Mobilna Senyszyn X
– Na Sądecczyźnie zdecydo-

waną większość mają prawico-
we, konserwatywne partie, ale 
staramy się do mieszkańców 
przemówić, że żyjemy w XXI 
wieku, a nie XIX. Fundamental-
ność XIX–wieczna już nie pasu-
je do dzisiejszych czasów. Pra-
wica jest nawet XVIII–wieczna. 
To widać po dyskusjach, które 
się toczą w Sejmie. Jeden z po-
słów mówi, że słyszy krzyk za-
mrażanych embrionów, dlatego 

jest przeciwny metodzie invi-
tro. Drugi pyta, co jeśli zacznie-
my mrozić embriony, a zabrak-
nie prądu. Nie wie, że mrozi się je 
w ciekłym azocie. Wiedza prawi-
cowych posłów często pochodzi 

z listów pasterskich i wprowadza-
ją społeczeństwo w błąd, dlatego 
my musimy to prostować – mó-
wiła Joanna Senyszyn, posłanka 

SLD do Parlamentu Europejskie-
go w rozmowie z dziennikarzami, 
którzy przybyli w sobotę na pre-
zentację „joamobile” na sądeckim 
Rynku. „Joamobile” – jak je sama 
nazywa – to mobilne biuro, któ-
re zainstalowała w fiacie ducato. 
Samochód będzie jeździł po całej 
Małopolsce, a zainteresowani będą 
mogli porozmawiać z panią profe-
sor urzędującą w Brukseli za po-
mocą programu Skype. Joanna Se-
nyszyn w ten sposób chce szerzyć 
wiedzę o Unii Europejskiej, a także 
swoje poglądy przede wszystkim 
w małych miejscowościach i wio-
skach Małopolski. Jesteśmy cieka-
wi frekwencji. W sobotę na rynku 
zebrała się tylko garstka zwo-
lenników SLD i przedstawiciele 
związków zawodowych Karpac-
kiego Oddziału Straży Granicznej, 

którzy, jak sami mówią, z prośbą 
o pomoc nie zwracali się jeszcze 
tylko do papieża. Czyżby pomyli-
li joamobile z papamobile? 
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– Po kilku miesiącach pracy na nowym 
stanowisku nadal widzi Pan więcej po-
dobieństw niż różnic do Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miasta, gdzie przez lata 
był Pan dyrektorem?

– Nadal. I w Wydziale Eduka-
cji i w MORD mam ciągły kontakt 
z ludźmi. Tam dwa tysiące nauczy-
cieli, 20 tysięcy uczniów i duża gru-
pa rodziców, a tutaj 200–300 osób 
dziennie.
– To jednak zupełnie inna branża…

– Stres i sposób przeprowadza-
nia egzaminów jest jednak podob-
ny. Jak się porówna procedurę ma-
tury i egzaminu na prawo jazdy, 
to widać, że skala ich jest podobna. 
– Podobnie szybko jak procedury 
przeprowadzania matury zmieniają się 
przepisy egzaminów na prawo jazdy. 
Pierwsze dni obowiązujących nowych 
procedur i sto procent kandydatów 
oblało. To niezbyt dobra wiadomość.

– Zmiany, które nastąpiły, mają 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Do tej pory kan-
dydat na kierowcę, by zdać test, 
wystarczyło, że nauczył się na pa-
mięć 500 pytań. Teraz baza pytań 
jest większa – ok. 1200 a docelowo 
trzy tysiące. Uczenie się na pamięć 
jest więc ryzykowne. Z 10 osób, 
które w pierwszych dwóch dniach 
obowiązywania nowych przepisów 
podeszły do egzaminu, żadna nie 
zdała. W sobotę, 26 stycznia, egza-
min teoretyczny zdały dwie osoby 
– w tym jedna uzyskała 100 pro-
cent punktów. Myślę, że to kwestia 
miesiąca, kiedy ośrodki szkolenio-
we przestawią się na inne uczenie 
kursantów i zdawalność się popra-
wi. Ten egzamin wbrew pozorom 
jest łatwiejszy.
– Dlatego przed wprowadzenie no-
wych przepisów w ośrodku codziennie 
blisko 400 kandydatów chciało zdać 
test na starych zasadach? Pan już roz-
wiązywał nowe testy?

– Podobne obawy były, gdy 
przechodzono na system kompu-
terowy. Nie rozwiązywałem te-
stu, ale widziałem pytania. Pro-
blem nie leży w nich, a w zmianie 
podejścia do rozwiązywania testu. 
Do tej pory było 18 pytań, a żeby za-
liczyć trzeba było prawidłowo od-
powiedzieć na 16. To był test wie-
lokrotnego wyboru. Teraz powinno 
być łatwiej, bo tylko jedna odpo-
wiedź jest poprawna. Problemem 
na początku może być presja cza-
su. Jedna z kandydatek, zdająca 
nowy egzamin, przyznała, że py-
tania nie są trudne. Szło jej bardzo 
dobrze, dopóki nie przestraszyła 
się, że zabraknie jej czasu. „Przesta-
łam logicznie czytać” – opowiada-
ła. Są 32 pytania, punktowane od 1 
do 3. Aby zdać, należy zdobyć 68 
punktów na 74 możliwe. Na jedno 

pytanie kandydat ma ok. 50 se-
kund. Jeśli nie odpowie, przepa-
dają mu punkty, bo do pytania nie 
można już wrócić. Cały egzamin 
trwa 25 minut.
– Po maturze to rzeczywiście jeden 
z najcięższych egzaminów dla Pola-
ków. Czy to nie absurdalne, że w Pol-
sce tak trudno zdobyć prawo jazdy? 

– To trudne pytanie. Jeże-
li spojrzymy na ilość wypadków, 

to niestety statystyki pokazują, że je-
steśmy krajem plasującym się pod 
tym względem w czołówce. Ostatnio 
młody chłopak, który prawo jazdy 
miał dopiero od półtora miesiąca, za-
bił pieszą. To tragedia dla niego i ro-
dziny zabitej. Patrząc z tej perspek-
tywy, nowe wymagania na kierowcę 
nie są wysokie. Zdając test trzeba być 
skupionym i mieć podzielną uwa-
gę. Jak na drodze. Z drugiej strony, 

gdybyśmy mieli lepsze drogi, jeździli 
sprawnymi samochodami, a nie 15–
letnimi, których coraz więcej spro-
wadzamy z zagranicy (w Nowym 
Sączu na 84 tys. mieszkańców jest 
zarejestrowanych ponad 50 tys. sa-
mochodów), liczba wypadków mo-
głaby być mniejsza. I wówczas moż-
na byłoby pomyśleć o liberalizacji 
przepisów. 
– Ile osób zdało egzamin na prawo jaz-
dy w 2012 r. w sądeckim MORD?

– Przeprowadziliśmy 60 tysięcy 
egzaminów, przeegzaminowaliśmy 
30 tysięcy osób. Zdawalność wy-
niosła 40 procent. Pod tym wzglę-
dem sądecki ośrodek przekracza 
średnią krajową. W innych pla-
cówkach zdawalność wynosi od 23 
do 48 procent. 
– Najstarszy kursant?

– Miał 69 lat.
– Nie ma limitu wieku, do którego 
można zdobyć prawo jazdy, zaostrzo-
no natomiast przepisy w niektórych 
kategoriach, od kiedy można je mieć…

– Do tej pory, by zdobyć pra-
wo jazdy na motor ciężki – powy-
żej 600 cm sześc. – należało mieć 
ukończone 18 lat. Teraz trzeba bę-
dzie poczekać do 24. Podobnie je-
śli chodzi o autokar (do 19 stycznia 
wystarczyło mieć 19 lat). O prawo 

jazdy na kategorię C można sta-
rać się dopiero po skończeniu 21 
lat (wcześniej wystarczyło 18). Za-
wyżono także do 14 lat wiek ubie-
gających się o jazdę motorowerem 
(wcześniej 13). Statystyki pokazują, 
że najwięcej wypadków powodują 
młodzi, niedoświadczeni kierowcy. 
Taki kierunek wprowadzania ogra-
niczeń wiekowych przyjęto w całej 
Unii Europejskiej. 
– Przejął Pan obowiązki dyrekto-
ra MORD po osobie, której postawiono 
zarzuty korupcyjne. Jak afera, nazwij-
my ją „mordowską”, wpłynęła na pra-
cę ośrodka?

– Afera nie powinna wpłynąć 
na pracę ośrodka. On ma po prostu 
dobrze funkcjonować. Choć oczywi-
ście wprowadziliśmy kilka elemen-
tów, które mają uszczelnić system, 
by nikt nie miał pokus korupcyjnych. 
Egzaminy na kategorię C – mimo 
że nie ma takiego obowiązku – są te-
raz filmowane. Podzieliliśmy także 
egzaminatorów, mających upraw-
nienia na przeprowadzanie egzami-
nów na kategorie ciężkie C i D, na trzy 
grupy. Rotują się co cztery miesiące, 
by nikt nie zarzucił, że ci sami egza-
minatorzy stale egzaminują.

Rozmawiała 
KATARZYNA GAJDOSZ 

W każdy czwartek 
w sądeckiej restauracji 

McDonald’s McDonald’s 
wraz z zamówionym 
zestawem otrzymasz 
„Dobry Tygodnik 

Sądecki”. 

Zafunduj sobie 
podwójną 
przyjemność!

OGŁOSZENIE DROBNE

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 
- produkcja, montaż, 
tel. 696-027-993.

Trzeba być skupionym i mieć podzielną uwagę
ROZMOWA  z WALDEMAREM OLSZYŃSKIM, dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 

ogłasza, przetarg na sprzedaż  

lokalu mieszkalnego wolnego-niezamieszkałego
w Nowym Sączu, ul. Szkolna 11/41. IV p, do remontu, 

pow.25,50 m2, 1 pokój, wnęka kuchenna, przedpokój, łazienka, 
cena wywoławcza 70.000- zł,  wadium 3.500,-

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2013r. o godź. 10-tej 
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.

***
lokalu mieszkalnego wolnego-niezamieszkałego

w Nowym Sączu. Korzeniowskiego 10/27, IIIp. do remontu, 
pow.47,72 m2, 2 pokoje,  kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, 

cena wywoławcza 139.250- zł,  wadium 7.000,-
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2013r. o godź. 10-tej 

w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.

***
lokalu mieszkalnego - zamieszkałego

w Nowym Sączu ul. Kr. Jadwigi 25/11, IIIp. w którym 
zameldowanych jest 7 osób. do remontu, pow.47,72 m2, 

2 pokoje,  kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, 
cena wywoławcza 59.200- zł,  wadium 3.000,-

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2013r. o godź. 10-tej 
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.

***
Szczegółowych informacji udziela dział 

członkowsko-mieszkaniowy GSM
tel. 18 443 53 56 w. 31
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Zachęcamy do lektury kolejnego wydania eko-
nomicznego abecadła. Wiemy już czym jest budżet 
państwa, który porównaliśmy do wielkiej wspól-
nej beczki. Wiemy też dlaczego beczka powinna 
być pełna. Tym razem odpowiemy na kolejne pyta-
nia: Dlaczego zarobionymi pieniędzmi dzielimy się 
z państwem? Czy to naprawdę konieczne? Co dzieje 

się z naszymi pieniędzmi, które trafiają do budże-
tu państwa w postaci podatków odprowadzanych 
od naszych pensji?

Spenetrujemy nie tylko zawartość naszej pol-
skiej, centralnej beczki. Przekonamy się także, 
co znajduje się w beczkach gminnych. Dotacje, 
subwencje, dochody własne, opłaty eksploatacyjne, 

PIT, CIT… brzmi skomplikowanie? Mamy nadzieję, 
że po lekturze „Dobrego dodatku wiedzy o gospo-
darce” wszystko stanie się jasne.

W kolejnym odcinku naszego ekonomicznego 
abecadła zajrzymy do naszej sądeckiej, miejskiej 
beczki i sprawdzimy na co przeznaczone są budże-
towe pieniądze.

Zaglądamy do budżetowej beczki

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI – Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”.
Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 33-300 Nowy Sącz, 
tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), 
Katarzyna Tomoń, Agnieszka Michalik, Wojciech Molendowicz.

ROBERT RAMS 
założyciel i prezes firmy Ramex:

– Podatki należy płacić, ponieważ państwo 
musi funkcjonować. Trzeba budować dro-
gi, szkoły, obiekty użyteczności publicz-
nej itp. Jednak jako przedsiębiorca, prowa-
dzący biznes od 17 lat, uważam, że podatek 
dochodowy powinien być inaczej skon-
struowany. Przedsiębiorca, który w danym 
okresie rozliczeniowym wypracował zysk 
i przeznaczy go na rozwój własnego biz-
nesu (stworzy nowe miejsca pracy, zakupi 
nowe maszyny czy wybuduje hale magazy-
nowe czy handlowe), od tej kwoty nie po-
winien płacić podatku, ponieważ przyczynia 
się do rozwoju gospodarki. Moim zdaniem 
to nie mobilizuje ludzi biznesu do aktyw-
niejszego działania. Czujemy się karani za 

to, że chcemy zrobić dla społeczeństwa coś 
więcej. Natomiast, jeżeli zarobione pienią-
dze przedsiębiorca przeznaczy na cele pry-
watne (budowa domu czy wyjazdy zagra-
niczne), wówczas podatek jak najbardziej 
powinien zapłacić! Prawo podatkowe, któ-
re obowiązuje w naszym kraju jest niedo-
skonałe i stąd przypadki zakładania przez 
duże koncerny swoich firm w tzw. „rajach 
podatkowych”. Nie zawsze wyższe podatki 
są powodem większych wpływów do bu-
dżetu państwa. Często podnoszenie podat-
ków ma skutek odwrotny – przykładem jest 
w ostatnim czasie nagminne przenoszenie 
firm z Francji, gdzie chciano „ukarać” biz-
nes 75–proc. podatkiem. Podatki? Tak. Ale 
powinny być nakładane w przemyślany spo-
sób. Tak aby biznes mógł się rozwijać i two-
rzyć nowe miejsca pracy.

DARIUSZ WOŹNIAK 
doktor nauk ekonomicznych, dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych i Zarzą-
dzania WSB–NLU w Nowym Sączu:

– Kiedy spojrzymy na wydatki budżetu 
(np. Polski, czy też naszej gminy lub mia-
sta), to okaże się, że spora część tych wy-
datków związana jest z dostarczaniem dóbr, 
które społeczeństwo uważa za publicz-
ne. Najczęściej uważa nie dlatego, że ktoś 
wycenił korzyści i wyszło więcej niż kosz-
ty dostarczenia tych dóbr, tylko dlate-
go, że tak mu (społeczeństwu) się wyda-
je. Uznajemy, że drogi, chodniki, edukacja 
podstawowa to dobro publiczne. I powin-
no je „zapewnić” państwo. Powiedzmy, 
samorząd gminny. Z drugiej strony wie-
my, że to kosztuje. Skąd środki w budżecie 

gminy? Od społeczeństwa. Boimy się syste-
mu dobrowolnych składek (chociaż w nie-
których organizacjach doskonale funkcjo-
nuje), ponieważ myślimy w następujący 
sposób: sąsiad nie ma dzieci w szkole pod-
stawowej, to pewnie nie będzie się „zrzu-
cał” na funkcjonowanie szkoły. A my 
mamy, to będziemy musieli. To „niespra-
wiedliwe”. I głosujemy, żeby nikt się nie 
wychylał. Przymus. Kolejny problem: ile 
płacić tych podatków? Depardieu nie jest 
patriotą, bo nie płaci? Jak dużo wymagamy 
od „państwa”, to dużo będzie trzeba pła-
cić. Należy być konsekwentnym. Jak uni-
kam podatków, to nie powinienem ocze-
kiwać, że chodniki będą wyremontowane. 
Jak „państwo” będzie mniej dostarczało, 
to i mniej będzie to kosztowało podatników. 
Niejednemu trudno się z tym pogodzić…

KRZYSZTOF MĄDEL
jezuita pracujący w parafii pw. Ducha Świę-
tego w Nowym Sączu, teolog, etyk rynku 
i demokracji:

– Troska o dobro wspólne, jakim jest państwo, to obo-
wiązek wszystkich obywateli. Dobro wspólne domaga 
się nie tylko płacenia podatków, ale także dbałości o to, 
żeby te podatki były dobrze wykorzystane na ważne 
cele, a sam system podatkowy był efektywny i spra-
wiedliwy. Polacy takiego poczucia nie mają.
Na tle Europy i świata Polska jest krajem o bardzo wy-
sokim stopniu redystrybucji społecznej. Bodaj tylko 
rządy Szwecji i Niemiec odbierają swoim obywatelom 
więcej niż nasz rząd, ale w zamian dają im sporo usług 
dobrej jakości. Tymczasem w Polsce pokutuje przeko-
nanie, że państwo zabiera nam dużo w formie podat-
ków i przymusowych płatności ubezpieczeniowych, 
a w zamian daje tak mało, że wielu obywateli wybiera 
prywatnego dentystę poza NFZ. Zniechęcenie do sfe-
ry publicznej, w tym do klasy politycznej, nie tylko 
odbiera Polakom chęć płacenia podatków, ale także 
zniechęca ich do pracy nad naprawą tej sfery, tym-
czasem z dwojga możliwych rozwiązań – zmniejszania 

kontrybucji lub zwiększania wydajności państwa 
– żadne nie będzie działać w pojedynkę. Potrzebuje-
my zarówno większej konkurencji w dziedzinie usług 
publicznych, jak i radykalnej poprawy wydajności 
systemu podatkowego. W jednej i drugiej dziedzinie 
potrzeba nam podobnych zmian, jakie obserwujemy 
na rynku, a tam przedsiębiorca coraz precyzyjniej po-
trafi mierzyć swoje zyski i straty, coraz lepiej rozumie-
jąc potrzeby konsumentów, stosując nowe narzędzia 
obróbki informacji i profesjonalizując zarządzanie. By-
łoby wspaniale, gdyby obywatele motywowani czy-
stymi intencjami płacili uczciwie wszystkie podat-
ki i w zarodku dusili korupcję w sferze publicznej, 
ale ponieważ nie zawsze tak się dzieje, bo obywate-
le i urzędnicy bywają grzeszni, dlatego musimy mą-
drze krzyżować kompetencje instytucji publicznych, 
tak aby zasada kontroli i równowagi (check and bal-
lance) przestała być tylko pobożnym hasłem, a jedno-
cześnie musimy tworzyć inteligentne państwo, któ-
re zapewnia obywatelom osobistą wolność, a zarazem 
jest dobrze poinformowane o aktywności firm i wła-
snych instytucji, tak aby móc tanio kontraktować jak 
najlepsze usługi publiczne, a jednocześnie przeciw-
działać przestępczości.

Dlaczego warto płacić podatki?

Zapraszamy. Więcej informacji na www.konferencja.pomysloprzyszlosci.org
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– Dziesięć lat od zmian właścicielskich 
w firmie to dobry moment, by spró-
bować podsumować, jak zmieniał się 
zakład. Jakie warunki musiały zostać 
spełnione, żeby przedsiębiorstwo bez 
perspektyw, skazywane na upadłość 
przekształciło się w prężnie działają-
cy biznes?

– W pierwszej kolejności wy-
mieniłbym determinację zarządu 
w zmianie profilu działalności z fir-
my usługowej na produkcyjną. Bez 
tego mielibyśmy bardzo poważne 
kłopoty już wiele lat temu. Ważne 
też były konsekwentne inwestycje 
w odtworzenie potencjału produk-
cyjnego, a to się wiąże z przyjętą po-
lityką dywidendową. Wypracowane 
pieniądze można przejadać, ale my-
śmy je inwestowali. To dzisiaj przy-
nosi efekty.
– Czyli recepta na sukces jest prosta.

– Dzisiaj wydaje się prosta, ale za-
nim cokolwiek się udało, przeszli-
śmy daleką i wyboistą drogę. Dzie-
sięć lat temu specjalizowaliśmy się 
w naprawianiu jednego typu prze-
starzałej konstrukcji lokomotywy 
manewrowej. Dzisiaj produkuje-
my jeden z najnowocześniejszych 
w Polsce tabor kolejowy.
– Co było pierwsze?

– Pierwszy musiał być pomysł, 
koncepcja co chcemy w tym zakła-
dzie robić. Postawiliśmy na nowe, 
własne technologie i produkcję. Po-
mogła nam w tym współpraca z naj-
lepszymi: General Electric Co czy 
Siemens AG. Jak jest już dobry po-
mysł, to potem musi przyjść kon-
sekwentna realizacja i nieustępliwe 
dążenie do celu. Dużej zmianie uległ 
też model organizacyjny naszej fir-
my. Gdyby teraz do zakładu wró-
cił ktoś, kto dziesięć lat temu od-
szedł na emeryturę, to nie poznałby 
tego miejsca.
– Jak przez tych dziesięć lat zmieniła się 
branża kolejowa i jak na jej tle wygląda 
dziś Newag?

– W Europie niewiele się zmie-
niło, najwięksi gracze pozostają 
na swoich miejscach. Rynek krajowy 
zmienia się nieustannie – w przewo-
zach towarowych pojawiły się nowe 
firmy prywatne, a w przewozach 
pasażerskich spółki przewozowe na-
leżące do samorządów. Natomiast 
rynek producentów uległ rewolucji 
i dziś dominują na nim dwie wiodące 
firmy. Możemy być dumni, że jedną 
z nich jest właśnie Newag.
– Zadziałała intuicja biznesowa czy po-
mogło specjalistyczne badanie rynku?

– Powiem tak: nie trzeba być 
wielkim odkrywcą, żeby zauważyć, 
że po 1990 roku Polska się zmienia. 
W każdym obszarze! Kolej nie mo-
gła pozostać poza tym procesem. 
Wiedzieliśmy, że musi przyjść czas 
na zmiany. Polacy chcą podróżo-
wać w lepszych warunkach – szyb-
ciej, wygodniej, w estetycznych wa-
gonach. Lokomotywa z kolei ma 

być przyjazna maszyniście, ergono-
miczna. Nie wyobrażam sobie dzi-
siaj budowy lokomotywy bez kli-
matyzacji. W naszej lokomotywie 
jest dziś klimatyzacja, kuchenka 
do podgrzewania posiłków, lodów-
ka. Gdyby ktoś dziesięć lat temu 
usłyszał, że będziemy robić tu takie 
rzeczy, to powiedziałby, że chłopcy 
zwariowali.
– Można więc powiedzieć, że Newago-
wi pomogła historia i dynamika polskich 
przemian?

– Pewnie trochę tak. Jeszcze 
przed 2006 rokiem Warszawa mia-
ła zapotrzebowanie na Szybką Kolej 
Miejską i myśmy te pociągi dostar-
czyli. Na miesiąc przed zwycięskimi 
wyborami prezydenckimi w Polsce, 
miałem zaszczyt oddawać tę kolejkę 
do użytku, z ówczesnym prezyden-
tem stolicy śp. Lechem Kaczyńskim.
– Skąd Pan wiedział, że będzie zapo-
trzebowanie na taki produkt?

– Nie wiedziałem. Wiedziałem 
tylko, że przyjdzie czas na zmia-
ny. I one nastąpiły. Trzeba rozma-
wiać z ludźmi z branży, umieć ich 
słuchać, wiedzieć jakie mają plany. 
I wówczas albo się w te plany wpi-
szę, albo wypadnę z gry.
– Miewa Pan tak, że będąc za granicą 
wsiada Pan do pociągu, żeby się przeje-
chać i sprawdzić jak kolej tam działa?

– Zawsze kiedy jestem za granicą 
wsiadam do tamtejszych pociągów. 
Chyba tylko TGV nie jechałem, ale 
planuję to nadrobić.
– Idealny model transportu kolejowego?

– W mojej prywatnej klasyfika-
cji – Szwajcaria. Tam można kupić 
jeden bilet na kolej, komunikację 
miejską – autobus, tramwaj – na cały 
kraj. To model idealny. To jest tak 

sprawnie poukładane, że nie opła-
ca się jeździć samochodem. Bar-
dzo wielu ludzi wybiera pociąg, 
bo w nim ma czas na przeczytanie 
książki, gazety, albo przygotowa-
nie się do spotkania. Chciałbym, aby 
Polacy mogli kiedyś wybierać pociąg 
zamiast samochodu.
– Fajna perspektywa, ale chyba ciągle 
bardzo odległa.

– Może nie aż tak bardzo odle-
gła. Europa dzisiaj stawia na kolej. 
Cały kontynent stoi w gigantycz-
nych korkach. A kolej to najlepsze 
rozwiązanie. Dlaczego? Bo jest szyb-
ka, sprawna i ekologiczna, o czym 
niewielu chce pamiętać. Pasażer jed-
nak musi być do takiego środa trans-
portu przekonany. Dlatego to musi 
być czyste, punktualne i niedrogie.
– Kiedy w taki idealny sposób dojedzie-
my pociągiem do Nowego Sącza?

– Ja się zastanawiam, kiedy do-
jedziemy do Krakowa w godzi-
nę? Gdyby to się stało, nastąpiłaby 
prawdziwa rewolucja m.in. na ryn-
ku pracy. Nie byłoby już żadne-
go problemu, aby z Nowego Są-
cza dojeżdżać do pracy w Krakowie 
i na odwrót.
– Wierzy Pan w szybką kolej do Krakowa 
przez Piekiełko?

– Kibicuję temu pomysłowi 
i to nie z punktu widzenia potencjal-
nych korzyści dla firmy, ale przede 
wszystkim, jako mieszkaniec Sądec-
czyzny. Zjawisko wzrostu bezrobo-
cia w regionach gdzie zlikwidowano 
linie kolejowe i odwrotnego – czyli 
ożywiania się gospodarczego miejsc 
zyskujących łatwiejszą komunikacje 
do miast lub ośrodków gospodar-
czych, jest najlepszym argumentem 
za realizacją takich planów. 

– Uciekliśmy trochę od zmian, jakie na-
stąpiły w Newagu w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Skąd firma pozyskuje ka-
dry inżynierskie do realizacji swoich 
projektów?

– Proszę zobaczyć, jak te tematy 
są powiązane. Nie będziemy mieli 
w Nowym Sączu problemów z ka-
drą, jeżeli będzie można pracować 
tutaj, a mieszkać w Krakowie, pod 
warunkiem, że podróż do pracy 
trwa ok. godziny. W Warszawie czy 
Krakowie sam przejazd przez mia-
sto trwa znacznie dłużej. Dlatego tak 
ważny jest rozwój kolei aglomera-
cyjnych. Owszem, powstają nowe 
autostrady, ale one niejednokrotnie 
już są zakorkowane.
– No to co z tymi kadrami?

– Przyszło do nas trochę ludzi 
np. z Warszawy – dyrektor zarzą-
dzająca zasobami ludzkimi, dyrek-
tor operacyjny, który zdecydował 
się przeprowadzić z rodziną do No-
wego Sącza, a wcześniej mieszka-
jący w okolicach Krakowa. Ale już 
głównym technologiem Newagu jest 
młody człowiek z Nowego Sącza. Po-
wiem więcej – cały projekt Siemensa 
opiera się na ludziach z Sącza.
– Czyli jest idealnie…

– Powoli! Wytworzyła się pew-
na luka pokoleniowa. Jeszcze nie-
dawno nie było modne studiowanie 
kierunków inżynierskich. Wszyscy 
chcieli być nauczycielami, zajmo-
wać się zarządzaniem i marketin-
giem. Zapomnieliśmy jednak, że aby 
coś sprzedać, ktoś to musi wypro-
dukować. A każda produkcja – nie 
tylko lokomotyw – opiera się na in-
żynierach. Nadrabiamy to. Proszę 
mi wierzyć, że dzisiaj średni wiek 
naszej kadry inżynierskiej oscylu-
je wokół trzydziestki, czyli są to lu-
dzie bardzo młodzi. To będzie pro-
centowało za kilka lat, kiedy nabiorą 
doświadczenia.
– To ci młodzi inżynierowie spra-
wią, że Newag – niedawno wyróżnio-
ny, jako jedna z najbardziej innowa-
cyjnych firm w Polsce – będzie jeszcze 
nowocześniejszy?

– Mam taką nadzieję. Posłużę się 
tu takim przykładem: nasze pojaz-
dy i pojazdy konkurencji, które jeż-
dżą w szybkiej kolei miejskiej są po-
dobne – obydwa sześcioczłonowe. 
Ale nasze pobierają 30 procent mniej 
energii. To się nie wzięło z nicze-
go. Nasz pociąg jest dobrze skon-
struowany, w miarę lekki (choć jest 
stalowy, nie aluminiowy) i ma bar-
dzo dobrze dobrane systemy napę-
du oraz sterowania.
– Konstruowali go sądeccy 
inżynierowie?

– W jakiejś części tak, ale przy 
współudziale firm zewnętrznych. 
Cały czas jesteśmy na etapie bu-
dowania swoich kompetencji. Na-
sze biura konstrukcyjne i techno-
logiczne ciągle się rozwijają, a już 
dziś rozwojem technologii zajmuje 

się u nas ok. 150 inżynierów. To jest 
armia ludzi. Te innowacyjne roz-
wiązania powstają w ich głowach. 
Wszyscy, którzy pracują w Newagu 
muszą nieustannie myśleć, co jest 
dla nas najważniejsze? A najważ-
niejszy jest rynek, bo możemy mieć 
najwspanialsze produkty i możemy 
ich nikomu nie sprzedać. Na szczę-
ście nastąpiła ogromna zmiana men-
talności naszej kadry.
– Kiedy można mówić o spełnieniu 
w biznesie?

– Nigdy. Świat idzie wciąż 
do przodu, a jeśli człowiek twier-
dzi, że się spełnił to znaczy, że się za-
trzymał. W tym momencie świat już 
mu uciekł. Jeśli damy sobie choć tro-
chę luzu, konkurencja natychmiast 
to wykorzysta i wejdzie w powsta-
łą lukę. Trzeba nieustająco myśleć, 
w co inwestować i jak się rozwijać.
– To rola prezesa?

– Rolą prezesa i zarządu jest na-
kreślić wizję i wieloletnią strate-
gię. Potem to się musi przełożyć 
na cele każdego pracownika w fir-
mie, od kadry menedżerskiej poczy-
nając. Idealnie byłoby, gdyby każdy 
miał jakiś cel. Chciałbym, żeby każ-
dy wiedział, co się w firmie będzie 
działo za rok, dwa i pięć lat. Żeby 
każdy dzięki włożonej pracy miał 
poczucie stabilności, przewidywal-
ności pracy i spełnienia się.
– A ludzie pracujący w Newagu mogą 
mieć dziś poczucie pewności jutra?

– Mogą mieć takie poczucie. My-
śląc o firmie w perspektywie kolej-
nych lat nie myślę o cyfrach, wy-
nikach i zyskach, ale o spółce jako 
grupie ludzi angażujących się w jej 
rozwój, a tym samym stworzenia 
perspektywy stabilności i rozwo-
ju dla kadry.
– A skąd czerpać motywację w czasie 
pełnym sukcesów?

– Z satysfakcji. Z tego, że cele, 
jakie sobie nakreśliliśmy przed laty 
stają się faktem. Pamiętam 130–le-
cie firmy. Powstało wówczas takie 
wydawnictwo, w którym na ostat-
nich stronach widać piękne, nowo-
czesne pociągi. I było tam życzenie, 
żeby na swoje 140–lecie Newag pro-
dukował takie właśnie pociągi. Nie 
trzeba było czekać do 140–lecia. Po-
ciągi, na miarę XXI wieku już pro-
dukujemy. To pcha do przodu, na-
pędza, to jest właśnie motywacja. 
Ale o spełnieniu nie ma mowy. Dużo 
udało się zrobić, ale dobrze wiem, 
że za dziesięć lat będzie w tej bran-
ży coś nowego. Ta praca się nigdy nie 
kończy. Moment, w którym uzna-
my, że jesteśmy mistrzami świata, 
będzie naszym początkiem końca. 
Jak mam powiedzieć, że się spełni-
łem, skoro ciągle pracuje w nas pre-
sja podnoszenia kwalifikacji, odpo-
wiedzialności za wiele setek ludzi. 
Kto uważa, że jest spełniony, niech 
zmieni zajęcie.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Chciałbym, aby Polacy kiedyś wybierali 
pociąg zamiast samochodu
ROZMOWA  ze ZBIGNIEWEM KONIECZKIEM, prezesem Zarządu Newagu, sądeckiej firmy, która znalazła się najwyżej na „Liście 
100 przedsiębiorstw napędzających sądecką gospodarkę”.
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Gdzie trafiają nasze podatki? Wiemy już, że zasilany jest nimi budżet państwa, który porównaliśmy do wielkiej dębowej beczki. 
Teraz zajrzymy do jej wnętrza. Zrobimy to jednak przez pryzmat zarabianych przez nas pieniędzy, które z kolei można porównać 
do okrągłego tortu. Pokroimy go „budżetowym nożem” i sprawdzimy, kto zjada upieczony przez nas tort i czy fakt, że dzielimy się 
nim z innymi, przynosi nam konkretne korzyści

Ekonomiczne abecadło
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, czy nasz tort jest 
wynagrodzenia,  w postaci podatków nasz pracodawca 

faktycznie trafia 
do naszego portfela to 57 proc. zarobionej kwoty.

,

4 5 6

,

To jednak nie konie
odprowadzamy podatki 
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„S zlif, czyli jazda furą bez 
celu, z reguły dooko-
ła rynku” – to główna 
rozrywka w Nowym 

Sączu według Nonsensopedii. Złośliwość 
pochodzi od ignoranta, ale u jej podło-
ża jest ziarno prawdy: miasto nie po-
trafi kusić turystów. Gdy znikają kolej-
ne miejsca pracy, turystyka to szansa dla 
Nowego Sącza, a nie jest z nią najlepiej.

„Wbrew ambicjom władz miasta, 
turystów jak na lekarstwo. Baza nocle-
gowa, która w 2004 r. liczyła ponad 750 
miejsc, skurczyła się do poziomu poni-
żej trzystu. Choć miasto ma wiele atrak-
cji, turyści rzadko tu zaglądają. Zimą nie 
ma ich prawie wcale” – alarmują „Ga-
zeta Krakowska” i „Dziennik Polski”. 
Jak obserwuje Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Nowym Sączu: w sezo-
nie przyjezdni wpadają na różne im-
prezy, ale zimą tylko w interesach albo 
przejazdem, gdy pędzą na narty w góry. 
W stolicy powiatu nawet nie nocują. 
Powodem jest brak dobrej oferty noc-
legów, lecz nie to decyduje. Bo czym 

zachęcamy ludzi do pozostania tutaj? 
Poza miastem mają widoki, sielskość, 
zimowe zabawy. A tu? Ofertę w du-
żej części ambitną, z czego się cieszymy, 
ale nie masową. Nie ma się co na taki 
czy inny gust turystów obrażać czy ich 
wyśmiewać, bo to oni płacą. Trzeba ich 
zachęcać.

Wydano unijne miliony na budowę 
atrakcji kulturalnych, jednak one dziś 
świecą pustkami. Z różnych przyczyn. 
Czy mamy pomysły na ekspozycje, któ-
re zaciekawią? Na ożywienie ruin zam-
ku? I jak otwieramy się na gości? Mu-
zea czy Dawna Synagoga są czynne tylko 
do godz. 15. W tych godzinach ludzie się 
uczą i pracują, a na urlopie – chłodzą nad 
wodą albo szusują na stoku! Skwar nie 
zachęca też do chodzenia po hektarach 
skansenu, otwartego latem do 18, zaś 
gdy skłoni turystę do wizyty wieczor-
ny chłodek i nuda – atrakcja zamknięta. 
Miasteczko Galicyjskie i Park Etnogra-
ficzny i tak mają chyba najlepsze pomy-
sły, to bez wątpienia największe atrak-
cje Nowego Sącza. Odwiedziło je w 2012 
roku sto tysięcy osób. Urządzają impre-
zy, jarmarki, ale to wciąż mało. Czegoś 
tu nadal brakuje, może reklamy i wska-
zania czegoś, co je wyróżnia spośród po-
dobnych atrakcji w kraju?

Naprzeciw gościom wychodzą Mała 
Galeria czy BWA SOKÓŁ, otwarte na-
wet do godziny 21. Niestety, dla nich 
tłumy turystów w mieście nie zosta-
ną, póki ich nie przekonamy, że Nowy 
Sącz to centrum kultury warte uwagi. 

Przekonamy? Byłam niedawno w BWA. 
Trzy kondygnacje, a prócz mnie – zero 
gości. Są ferie, tu – wystawa sztu-
ki nowoczesnej, nie aż tak ciekawa, 
by turysta tu przyjechał. A jeśli nawet, 
to zwiedzanie zajmie kilkadziesiąt mi-
nut. Co potem? Jeśli turysta ma dzie-
ci, to i knajpa odpada, może basen… 
Na ile dni pomysłów i cierpliwości mu 
starczy?

Problem na pewno nie leży w braku 
pieniędzy, bo jak jest wizja, to jest i in-
westor, i unijne dotacje. Droga nr 28 łą-
czy Nowy Sącz z zaledwie 4–tysięcznym 
Zatorem, który ma ponad 700–letnią 
historię, ale nowoczesny pomysł na sie-
bie. Po karpia zatorskiego przyjeżdżają 
ludzie z całej Polski. Zator ma zamek, ale 
od lat działa tu park ruchomych dino-
zaurów. Czynny w sezonie do 20! Są też 
inne parki: mitologii, owadów i bajek. 
A już powstaje kolejny, pierwszy w Pol-
sce Rodzinny Park Rozrywki Energy-
landia, z kolejkami górskimi, wodnym 
szaleństwem czy Piramidą Strachu. Do-
finansowanie: 42 mln zł. A ile to miejsc 
pracy? Miasteczko nie stało się przez 
to kiczowatym Zatorlandem, jest uro-
cze. Jest wzorem. Nie mówię, żeby sta-
wiać od razu wioski hobbitów czy inne 
koszmarki, ale jakiś pomysł trzeba mieć. 
Może przyszłością jest turystyka biz-
nesowa, to wtedy trzeba wreszcie bu-
dować sale konferencyjne, drogi, tory 
i lotniska, bo kto będzie tu debatował, 
jak nie ma jak dojechać? Coś róbmy, 
wymyślmy własny Sączland!

OPINIE

Z łamałem swoje prywat-
ne zobowiązanie, że o ko-
lei nigdy już nie napiszę. 
Ale niejako do tablicy pa-

mięci wywołali mnie bossowie związ-
kowi – organizatorzy dwugodzinnego 
strajku ostrzegawczego w minio-
ny piątek. Rozbawił mnie ich je-
den z postulatów, by emeryci mie-
li ulgi na przejazdy sięgające 99 proc., 
bądź otrzymywali rekompensatę fi-
nansową. Janusz Mieszek, szef Fe-
deracji Związków Zawodowych Ko-
lejarzy argumentował ten postulat 
faktem, że taki przywilej mieli kole-
jarze jeszcze przed II wojną świato-
wą. To prawda. Za wsparcie marszał-
ka Piłsudskiego w zamachu majowym 
w 1926 r. kolejarze zostali obdaro-
wani przez niego taką ilością różne-
go rodzaju przywilejów, często doży-
wotnich, które były obiektem zawiści 
innych grup zawodowych w II Rze-
czypospolitej. Zresztą, wiele z nich 
było respektowanych w PRL do cza-
su, kiedy nastały czasy przemian. 
Troska bossów związkowych o los 
emerytów kolejowych jest obłudna, 
gdyż na dobrą sprawę od dziesiątków 
lat pozostawieni zostali sami sobie.

Plemiona emerytów kolejowych 
zamieszkują w znacznej liczbie w No-
wym Sączu (dzielnice: Barskie, Przy-
dworcowe, Gorzków), Starym Sączu, 
Grybowie i przede wszystkim w daw-
nych kolejarskich wsiach – Ptaszkowa, 
Męcina, Pisarzowa, Chełmiec. To wy-
mierające plemię klepiące często bie-
dę szukające pomocy na starość. Ja-
koś związków zawodowych przy nich 
nie widać. Emeryt kolejowy ma kla-
we życie, bo stać go na zakup przynaj-
mniej kilku piw w tygodniu i wypi-
cie ich ze swoimi kolejowymi kolegami 
na emeryturze. Jeśli emeryt ma rodzi-
nę, to bierze wnuczka za rękę i pro-
wadzi go na stację kolejową, pokazując 
mu ruiny dworca kolejowego i puste 
tory na stacji Nowy Sącz. Z rzadka tyl-
ko przejedzie przez to cmentarzysko 
lokomotywa manewrowa. Emeryt ko-
lejowy charakteryzuje się także tym, 
że cyklicznie, co jakiś czas z butelecz-
ką moczu udaje się dziarskim krokiem 
do analityki, a następnie do przychod-
ni (kiedyś kolejowej), gdzie w recep-
cji słyszy – kardiolog może pana przy-
jąć najwcześniej w lutym 2014 r. ! Więc 
ma czas do namysłu i na wyciecz-
ki po Polsce z ulgowymi biletami. Nie-
ważne, czy dożyje spotkania z kar-
diologiem. Ważne, że mu związkowcy 
wywalczą ulgi na przejazdy po kraju. 
W tym czasie jego kolega emeryt kole-
jowy państwowych kolei francuskich, 
niemieckich, austriackich, włoskich 
rzeczywiście jeździ po Europie, dzię-
ki ulgowym biletom i ma do dyspozy-
cji kolejową służbę zdrowia.

Przez tych ostatnich kilkanaście lat 
zupełnie zapomniano o emerytach, ale 

przede wszystkim o pracujących ko-
lejarzach. Za czasów premiera Jerzego 
Buzka polityczni hunwejbini wzięli się 
za demontowanie rzekomo komuni-
stycznych struktur PKP, chociaż rodo-
wód tych struktur sięgał 1920 r., czyli 
wkrótce po uzyskaniu niepodległo-
ści. Przy okazji restrukturyzacji PKP 
na w miarę przyzwoity majątek rzucili 
się hochsztaplerzy, pospolici złodzieje, 
mający polityczny patronat. Powsta-
ło kilkadziesiąt spółek, spółeczek, któ-
rych zarządy obsadzili kolesie. Czyż był 
to czas, by myśleć o szeregowych pra-
cownikach nie mówiąc już o emerytu-
rze. Pytanie za 100 punktów – kto za 
Buzka był szefem potężnej kolejarskiej 
"Solidarności"? Kolejne rządy, nie zna-
jąc się na kolei, traktowały je jako nie-
chciane zło. Teraz minister Nowak też 
coś opowiada o kolei, ale z jego słów 
wynika, że to dla niego absolutnie zie-
mia nieznana.

W Nowym Sączu o tyle sytuacja 
była ciekawa, że oprócz kolejarzy PKP 
byli pracownicy ZNTK. Raz byli ko-
lejarzami, raz nie. W końcu kilkana-
ście lat temu pozbawiono ich wszel-
kich przywilejów, pozostawiając jeden 
– ustawowo mogli przejść na emery-
turę w wieku 60 lat. Na majątek ZNTK 
ostrzyły sobie zęby podejrzane typy 
szukające wsparcia u kolejnych polity-
ków. W końcu stanęło na Zbigniewie 
Jakubasie. Świetny kontrakt Newa-
gu z SIEMENSEM na dostawy pojaz-
dów do warszawskiego metra do-
skonale rokuje na przyszłość. Tyle 
tylko, że w Newagu nie pracują koleja-
rze, którzy w przyszłości mogliby być 
emerytami kolejowymi.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Emeryt kolejowy ma klawe życie

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Szlif czy Sączland?

1.Pewien mój znajomy 
zgubił telefon komór-

kowy. Logika podpowia-
da, iż najprostszym rozwią-
zaniem jest zadzwonić pod 
własny numer. I znajomy tak 
zrobił, prosząc szczęśliwego 
znalazcę od zwrot aparatu. 
„Spierdalaj bucu” – usłyszał 
w słuchawce, ale nie zanie-
mówił z wrażenia. „Co pro-
szę” – dopytywał. „To, co słyszałeś – wypierdalaj” – i na tym 
uprzejma konwersacja się skończyła, a telefon zamilkł na za-
wsze. Średnio fajnie, ale widocznie trzeba przyjąć, że Pan Bóg 
ma tu różnych lokatorów i nie każdy okazuje się sympatyczny, 
uczciwy i uczynny.

2.Ale żeby była jasność, tacy też się ciągle trafiają. Do na-
szej redakcji przyszedł kiedyś Czytelnik z portfelem. 

Nie swoim portfelem – dodajmy. W środku były dokumen-
ty, ważne legitymacje i zaświadczenia. Brakowało – jak się po-
tem okazało – banknotu o drobnym nominale 20 zł. Czytelnik 
zgubę zostawił i poszedł nie czekając na pochwały i nagro-
dy, a myśmy łatwo znaleźli właściciela. Był wyraźnie wzruszo-
ny, że są jeszcze na świecie uczciwi ludzie, którzy potrafią sobie 
wyobrazić, jaki to kłopot, gdyby sami zgubili portfel z wszyst-
kimi dokumentami.

3.Całkiem niedawno pisaliśmy o młodej sądeczance, któ-
ra niemal w samo południe, w samym centrum miasta 

otrzymała od innego kierowcy cios pięścią w twarz, tylko dla-
tego, że – jego zdaniem – za wolno jechała ulicą Piotra Skargi. 
Damski bokser połamał jej nos na oczach przechodniów i pod 
– podobno czujnym – okiem kamer z pobliskiej szkoły i mo-
nitoringu miejskiego. Jakby tego było mało, ofiara zapamięta-
ła numery samochodu, z którego wysiadł napastnik i podała je 
policji. I co? I nic. Mija czas – teraz liczony już w miesiącach, nie 
tygodniach – i sprawa ani drgnęła. Widocznie dziewczyna po-
winna dać się zamordować, żeby sprawniej udało się namie-
rzyć sprawcę.

4.W Nowym Sączu już kilka razy tej zimny włączyło się 
czerwone światło alarmujące, że stężenie toksycznych 

substancji w powietrzu przekracza wielokrotnie wszelkie do-
puszczalne normy. Służby kryzysowe apelowały, by nie wy-
chodzić z domów. Podniósł się rwetes, ale tylko w mediach. 
Temat nośny, bo jesteśmy truci skutecznie na raty. I co? I nic! 
Kompletnie żadnej reakcji kogokolwiek. No może jeden po-
seł Arkadiusz Mularczyk poczuł się zaniepokojony sytuacją, ale 
na oficjalną reakcję pewnie już brakło czasu. W Nowym Sączu 
cisza, za to w Krakowie – gdzie sytuacja jest pod tym wzglę-
dem bardzo podobna – zareagowali wszyscy! Przede wszystkim 
sami mieszkańcy, którzy powołali ruch społeczny „Stop dla 
smogu”. Wyszli na ulice, protestowali, pikietowali, ale przede 
wszystkim zaczęli zgłaszać pomysły, co z problemem zrobić. 
Podobnie zareagowali krakowscy radni i urzędnicy, którzy na-
mawiają, by skrzykiwać się po kilka osób w jednym aucie, przez 
co zmniejszy się ruch w mieście i emisja spalin. Samochodom 
wypełnionym pasażerami – a nie wiozących tylko kierow-
cę – zaproponowali przywileje, np. możliwość jazdy buspasem. 
W Nowym Sączu buspasów nie ma, ale czy to wystarczający 
powód, bo siedzieć i czekać, aż problem sam się rozwiąże? Jak 
ktoś wyliczył roczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu 
odpowiada wypaleniu 3300 papierosów. W Nowym Sącze pro-
blem obszedł się bez słowa komentarza i choćby jednej propo-
zycji poprawy sytuacji i czyjejkolwiek strony. Trujemy się da-
lej. Można się oczywiście zastanawiać, czym różnią się krakusy 
potrafiący się szybko zorganizować wobec problemu od sąde-
czan, którzy biernie i apatycznie czekają na rozwój wydarzeń, 
ale po co nam wnioski z takich porównań.

5.Śnieg powoli topnieje, a szkoda, bo dotychczas skutecznie 
łatał dziurawe drogi w mieście i regionie. Jak co roku wy-

szły spod śniegu dziury, jakich świat nie widział. Znowu się za-
cznie łatanie i klajstrowanie nowymi plombami miejsc, któ-
re już były cerowane tysiąc razy. Co z tego? Oczywiście nic. Idę 
o zakład, że za chwilę zacznie się doroczna dyskusja o tym, dla-
czego nasze drogi są na wiosnę dziurawe. Fachowcy będą prze-
konywać, iż żyjemy w takim klimacie, gdzie asfalt od mro-
zu pęka. Pęknąć to można raczej ze śmiechu, bo Norwegowie, 
Szwedzi i wiele innych narodów też żyje w miejscach, gdzie 
zimą trafia się śnieg i lód. Z tą tylko różnicą, że u nich na wiosnę 
asfalt nie pęka tak jak nasz. Dlaczego? Nie wiem, ale być może 
z tego samego powodu, dla którego w Krakowie można wal-
czyć ze smogiem, a u nas wszyscy mają to w…

Dlaczego wypalasz 
3300 papierosów?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Miał powiedzieć pewien rabin 
do swojego syna. Oprócz rzeczy 
tak banalnej jak pieniądze trzeba 
mieć jeszcze: brylanty, złoto, anty-
ki i nieruchomości. Kto ich nie ma, 
to znaczy, że źle lokuje pieniądze. 
Jeśli oczywiście ma co lokować.

I nawet, jeśli w dzisiejszych, na-
znaczonych kryzysem, czasach 
biznesowe motto starego rabi-
na może się komuś wydawać nie-
przystające do realiów życia, 
to jednak pewne zasady lokowania 
oszczędności wydają się ponad-
czasowe. Kto jednak uzna, że opo-
wieści ze sklepu z antykami przy 
sądeckim Rynku wydają się z nie-
co innego świata, może ten tekst 
potraktować jak zimową wyciecz-
kę w inny, lepszy świat. Bo prze-
cież dawniej wszystko było lepsze!

Mineralna z miśnieńskiej 
porcelany

Gospodarz tego przedziwne-
go miejsca, Adam Orzechowski, 
żartuje, że w jego sklepie jest jak 
w muzeum, a nawet trochę le-
piej, bo żeby zwiedzić inny świat, 
nie trzeba nawet kupować bile-
tu. Wystarczy nacisnąć klamkę 
drzwi na rogu ul. Jagiellońskiej 
i Rynku. Właściciel jest człowie-
kiem tak gościnnym, że pozwala 
klientom napić się wody mineral-
nej z niezwykłego kubeczka. Nie-
pozorny? To porcelana miśnieńska 
sprzed 1730 r. Przedmioty takie, 
z podobnymi scenami portowymi, 
są ozdobą zbiorów wawelskich.

– Wiem to, bo współpracu-
jemy z najlepszymi muzeami, 
takimi jak Wawel, Zamek Kró-
lewski w Warszawie, Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa 
– wylicza Orzechowski. – Biżu-
teria, którą sprzedajemy, jest 
sprawdzana przez najlepszych 
ekspertów w Polsce. Współpra-
cujemy z największym polskim 
domem aukcyjnym, czyli Desą 
Unicum, bo choć to konkurencja, 
to daje gwarancję jakości i opi-
su przedmiotów, jakie są u nas 
sprzedawane.

Sądeczanin w składzie 
porcelany

Niepozorna grupa figurek 
w gablotach, to robota Hent-
schla. Wykonane w latach 1904–
1910, a autor był jednym z naj-
większych niemieckich rzeźbiarzy 
swojej epoki. W sądeckiej gale-
rii takich figurek jest kilkanaście. 
Kiedy gdzieś na świecie znajdzie 
się kolejna figurka i trafi na aukcję, 
zazwyczaj – ze względu na swo-
ją rzadkość i wartość – staje się 
główną atrakcją okładki katalogu 
aukcyjnego.

Czy wiecie Państwo, że w No-
wym Sączu znajdują się dwa talerze 
z serwisu cara Aleksandra III? Je-
den z nich przedstawia scenę my-
śliwską, drugi – odpoczywającą 
Wenus. Jednak największą ozdo-
bą sądeckiego sklepu jest rzeź-
ba gotycka wykonana – zdaniem 

ekspertów – przed 1350 r. Nie-
którzy twierdzą, że jest piękniej-
sza od Madonny Krużlowskiej. Jest 
nieco mniejsza, ale wspaniale za-
chowana, bez śladów konserwacji. 
Pochodzi z wielkiej kolekcji, któ-
ra jakiś czas temu szła pod mło-
tek. Orzechowskiemu udało się ją 
kupić ze względu na małe zainte-
resowane zachodnich kolekcjo-
nerów przedmiotami sakralnymi.

Najpiękniejsze dziewczę z Sącza
Militaria. Ozdobą sądeckiej ko-

lekcji jest szabla z połowy XVII 
wieku. Według legendy, którą 
przekazali poprzedni właściciele, 
szabla była w tzw. „potrzebie be-
resteckiej” w 1651 r. Ciężka, ka-
wał oręża. Cena też nielekka – 60 
tys. zł. Adam Orzechowski tylko 
wzdycha: – Dzisiaj bym ją sprze-
dał, ale kiedyś pieniądze klienta 
leżały już na stole i nie sprzeda-
łem. Czasy się jednak zmieniają 
i kryzys dotyka również zbiory 
antykwaryczne. Powód? Spadek 
siły nabywczej sądeczan. Kiedyś 
miejscowi nabywcy byli najpo-
ważniejszymi klientami galerii, 
dzisiaj stanowią mniejszość.

Malarstwo. Najcenniejszy jest 
ten pędzla Józefa Chełmońskie-
go, najwspanialszy przykład pol-
skiego malarstwa. Jest także wie-
lu pomniejszych autorów. Galeria 
oferuje również do sprzedaży naj-
piękniejszy obraz, jaki namalował 
słynny sądecki malarz Bolesław 
Barbacki – „Dziewczę z Sącza”. 
Artyście pozowała – jeszcze, 
jako młoda dziewczyna – Helena 
Ślepiakowa.

– Moim zdaniem, to najpięk-
niejszy obraz w historii sądec-
kiego malarstwa – zachwa-
la gospodarz galerii. – Pewnie 
ze względu na urok osobisty por-
tretowanej osoby, która – w po-
wszechnej opinii – w okresie 

międzywojennym była najpięk-
niejszą sądeczanką.

Przykładem malarstwa za-
chodniego jest flandryjski obraz 
z przełomu XVI i XVII w. – „Adam 
i Ewa”, namalowany na wielkiej 
cedrowej desce. Jeśli chcemy, żeby 
ozdobił nasz salon, musimy wysu-
płać równowartość 10 tys. euro. 
Nad nim portret księcia Maury-
cego Saskiego, z połowy XVIII w.

– Rynek malarstwa przeżywa 
dziś największy kryzys – mówi 
Adam Orzechowski. – Łączy się 
z kryzysem w budownictwie. Nie 
powstają nowe domy, a przecież 
do dekoracji ich wnętrz służy ma-
larstwo. Jakkolwiek to zabrzmi 
– malarstwo i budowlanka two-
rzą system naczyń połączonych.

Kamienie, które mogą 
pociągnąć na dno

Biżuteria. Specjalność zakładu. 
Szczególnie srebra. Bardzo stare. 
„Kolekcjoner” jest jedną z nielicz-
nych firm, która posiada w ofercie 
kilkanaście sreber augsburskich. 
Podobnie z kamieniami szlachet-
nymi. Naturalne – brylanty, rubi-
ny, szmaragdy – posiadają certyfi-
katy warszawskich i krakowskich 
ekspertów.

W gablotach eksponowana 
jest robota najlepszych złotni-
ków. W większości stara biżute-
ria świetnie nadaje się, by ją dzisiaj 
nosić. Np. klejnot „Góra szczę-
ścia” – idealny prezent na jakąś 
okrągłą rocznicę ślubu (30 tys. zł). 
Kunzyt (kamień miłości) w dia-
mentach, dwukolorowym złocie 
i różnokolorowych perłach. Ideal-
ny na każdą okazję, no może poza 
wyjściem na basen, bo ze względu 
na ciężar, może szczęśliwą posia-
daczkę pociągnąć na dno.

– W kamieniach szlachetnych 
jest jakiś urok, zaklęty kawa-
łek ziemi, a kiedy na nie patrzę, 
to przestaję się dziwić, że ludzie 
dla tych kamieni dostawali mał-
piego rozumu i gotowi byli popeł-
niać zbrodnie – śmieje się Adam 
Orzechowski.

Deser srebrną łyżką
Na deser niezwykły przedmiot. 

Stara szlachecka, srebrna łyżka, 
licząca co najmniej 500 lat.

– Jem tą łyżką barszcz w Wigi-
lię Bożego Narodzenia – zdradza 
Adam Orzechowski. – Być może 
jest trochę niepraktyczna i nie-
co za szeroka, ale kiedyś polski 
szlachcic zawsze nosił ją przy 
sobie, za cholewą w bucie. Do-
dam jeszcze, że można u nas ku-
pić kieliszek używany podczas 
słynnej uczty w Grodnie, gdzie 
biesiadowali król August II i car 
Piotr Wielki. Dziś możemy się 
sami z niego napić wina. Auten-
tyczność? Ekspertyzę pisał dla 
tego kieliszka najlepszy znawca 
szkieł na świecie.

(OLT)
www.kolekcjoner.nsi.pl

znajdź nas na Facebooku: 
kolekcjoner s.c.

Pieniądze to nie wszystko
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Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

INFORMACJA O SZPITALU
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śnia-
deckiego w Nowym Sączu posiada ponad 
100 letnią tradycję świadczenia usług me-
dycznych. Obsługiwani są pacjenci z regio-
nu Sądecczyzny, jak również całej Polski 
w 17 oddziałach szpitalnych i 8 poradniach 
specjalistycznych.

Historia szpitala rozpoczyna się w roku 
1906, kiedy to powstał pierwszy nowocze-
sny miejski szpital w Nowym Sączu. Powstały 

wtedy 4 oddziały (chirurgiczny, wewnętrz-
ny, położniczy i zakaźny), a do dyspozycji pa-
cjentów oddano 92 łóżka. 

Od tamtego czasu szpital był regularnie 
rozbudowywany i modernizowany.

Obecnie w skład szpitala wchodzi aż 17 
oddziałów szpitalnych, 18 poradni specjali-
stycznych, własna baza diagnostyczna (z no-
woczesnym sprzętem medycznym takim jak: 
wielowarstwowy tomograf komputerowy, 
mammograf, aparaty rentgenowskie, czy ul-
trasonograf z efektem Dopplera). 

Na dzień dzisiejszy szpital posiada aż 
545 łóżek, to prawie 6 razy więcej niż na 
początku jego powstania. Średnio w cią-
gu roku przyjmowanych jest prawie 30 000 
pacjentów. 

INNOWACYJNY SZPITAL
Od kilku lat w szpitalu prowadzony jest 

proces restrukturyzacji i ciągłej rozbudowy. 
Regularnie pozyskiwane są fundusze z do-

tacji europejskich na rozwój obiektów i ich 
funkcjonowania.

Szpital posiada certyfikat jakości ISO 
9001:2008.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 

Medycznym Perły Medycyny
Od listopada 2011 roku 

zostało oddane do użytku 
nowoczesne lądowisko dla 
helikopterów, które jest po-
łożone w samym sąsiedztwie 
kompleksu szpitalnego. 

Szpital położony jest w pobliżu centrum miasta, przy ul. Młyńskiej. 
Więcej szczegółowych informacji na: www.szpitalnowysacz.pl

Grypa to zakaźna choroba ukła-
du oddechowego wywołana przez 
wirusa grypy, przenoszona drogą 
kropelkową. Przeziębienie nato-
miast, to wirusowa lub bakteryj-
na infekcja górnych dróg odde-
chowych. Obie choroby posiadają 
wiele cech charakterystycznych, 
które pozwalają na odpowiednią 
diagnozę i leczenie w kierunku da-
nego schorzenia.

JAK ODRÓŻNIĆ GRYPĘ 
OD PRZEZIĘBIENIA?

Grypę wywołuje wirus gry-
py, który występuje w trzech od-
mianach: A, B i C. Obecność tego 
pierwszego w danej populacji może 
skutkować wystąpieniem epidemii. 
Grypa typu A powoduje również 
wystąpienie najbardziej gwałtow-
nych objawów. Wirusy B i C wy-
wołują grypę o mniejszej epidemio-
logii i mniej nasilonym przebiegu. 
Po zachorowaniu na grypę typu 
C, odporność organizmu wzrasta 
na tę klasę wirusów grypy, dla-
tego rzadko dochodzi do ponow-
nej infekcji.

NAJBARDZIEJ 
CHARAKTERYSTYCZNE 
OBJAWY GRYPY, TO:
X  gwałtowny początek choroby
X  ostry charakter objawów
X  okres nasilonych objawów 

z górnych dróg oddechowych 
wynosi 3–4 dni

X  nagły wzrost temperatury cia-
ła (ok. 390C)

X  dreszcze towarzyszące gorączce
X  bóle mięśniowo–stawowe („ła-

manie w kościach")

X  w początkowym okresie choro-
by – ból głowy, światłowstręt, 
ból gałek ocznych

X  suchy, męczący kaszel (prze-
chodzący po kilku dniach w ka-
szel „wilgotny")

X  uczucie „ogólnego rozbicia”, 
wyczerpania

X  brak apetytu, nudności
X  ból w klatce piersiowej

Wirus osiedla się w nabłonku 
dolnych dróg oddechowych (gł. tcha-
wicy i oskrzeli), a następnie niszczy 
jego strukturę. Rekonstrukcja ko-
mórek nabłonka może trwać na-
wet do miesiąca po wyzdrowieniu.

 Przeziębienie powstaje wskutek 
infekcji wirusowej górnych dróg 
oddechowych. Powstaje wów-
czas tzw. wirusowe zapalenie bło-
ny śluzowej (nosa, gardła, krtani). 
Przeziębienie najczęściej jest wy-
woływane przez tzw. rinowirusy, 
adenowirusy lub wirus paragrypy, 
a nawet przez wirus grypy (ok. 10% 
przypadków). Przeziębienie cechu-
je się powolnym rozwojem choro-
by z prawidłową lub jedynie nie-
znacznie podwyższoną temperaturą 
ciała (stan podgorączkowy). Roz-
wój przeziębienia można podzielić 
na trzy etapy:
X  obrzęk i przekrwienie błony 

śluzowej nosa, katar „cieknący" 
oraz suchy kaszel (faza I.)

X  gęsta wydzielina z nosa, kaszel 
„mokry", trudności w odksztu-
szaniu (faza II.)

X  rozszerzenie procesu zapalnego 
na gardło, zatoki, oskrzela, płu-
ca (faza III.)

Faza trzecia to etap powikłań, 
w których główną rolę odgrywa-
ją bakterie.

PROFILAKTYKA 
PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

Aby ustrzec się przed przezię-
bieniem, przede wszystkim na-
leży zadbać o własną odporność. 
Na rynku aptecznym dostępnych 
jest obecnie wiele leków bez recep-
ty i suplementów diety usprawnia-
jących nasz system odpornościo-
wy. Do najbardziej powszechnych 
należą:

Witaminy i minerały. Suplemen-
tacja tymi substancjami zapobie-
ga ich niedoborom w organizmie, 
co znacznie zmniejsza prawdopo-
dobieństwo wystąpienia choro-
by przeziębieniowej. Na szczegól-
ną uwagę zasługują związki mające 
charakter antyutleniaczy (tzw. an-
tyoksydanty), do których należą 
koenzym Q10, witaminy: A, C, E 
oraz selen i cynk.

Substancje uszczelniające naczy-
nia krwionośne. Na obrzęk i prze-
krwienie błon śluzowych nosa 
(występujących przy przeziębie-
niu) duży wpływ ma zwiększona 
przepuszczalność naczyń krwio-
nośnych. Jeżeli wcześniej zadba-
my o prawidłowy ich stan, będą 
one bardziej oporne na czynniki 
zewnętrzne, a tym samym nie do-
puszczą tak łatwo do rozwoju obja-
wów przeziębienia. Znajdująca się 
w wielu lekach rutyna (rutozyd, 
zwany również potocznie witami-
ną P), skutecznie uszczelnia ścia-
ny naczyń krwionośnych, chroniąc 

je przed niekorzystnym wpływem 
z zewnątrz organizmu.

Leki ziołowe. Wiele leków roślin-
nych posiada właściwości podno-
szące odporność na infekcje bak-
teryjne i wirusowe (są to tzw. 
immunomodulatory). Mechanizm 
ich działania polega m.in. na zwięk-
szeniu produkcji w organizmie tzw. 
komórek żernych (tzw. granulo-
cytów i makrofagów), które mają 
za zadanie niszczyć drobnoustro-
je. Właściwości szczególnie podno-
szące odporność organizmu posiada 
m.in. wyciąg z jeżówki purpurowej, 
wyciąg z aloesu drzewiastego, wy-
ciąg z czosnku, spirulina.

Leki pochodzenia bakteryjnego 
i zwierzęcego. Do tej grupy na-
leżą preparaty zawierające tzw. 
rybosomy bakteryjne i proteogli-
kany błonowe, które pobudzają 
odpowiedź immunologiczną, dzię-
ki czemu skracają przebieg in-
fekcji. Również kwasy Omega–3 
stanowią skuteczną barierę przed 
drobnoustrojami. Pobudzają one 
układ odpornościowy do produk-
cji przeciwciał i komórek niszczą-
cych bakterie. Gromadzą się one 
także w błonie komórek bakteryj-
nych, uszkadzając je.

Szczepionki przeciw grypie. Szcze-
pienia stanowią grupę tzw. czyn-
nych działań profilaktycznych. Ich 
celem jest nie tylko uniknięcie za-
chorowania na grypę, ale przede 
wszystkim zapobieganie groźnym 
powikłaniom, takim jak zapalenie 
płuc, zapalenie mięśnia sercowego. 

Pełna odporność (tzw. odporność 
ogólnoustrojowa) pojawia się ok. 15 
dni po podaniu szczepionki. Szcze-
pionki te zawierają niektóre skład-
niki wirusów grypy (zwane antyge-
nami), które – po wprowadzeniu 
do krwiobiegu – pobudzają orga-
nizm człowieka do obrony przed 
nimi.

LECZENIE OBJAWÓW 
PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

Walcząc z objawami przeziębie-
nia i grypy skupiamy się na jak naj-
szybszym złagodzeniu przebiegu 
choroby i niedopuszczeniu do roz-
woju powikłań. Do podstawowych 
działań leczniczych należy stoso-
wanie leków:
X  przeciwzapalnych, przeciw-

gorączkowych i przeciwbólo-
wych (kwas acetylosalicylowy, 
ibuprofen, pyralgina, parace-
tamol – pozbawiony działania 
przeciwzapalnego)

X  zmniejszających obrzęk bło-
ny śluzowej nosa (ksylome-
tazolina, oksymetazolina, 
pseudoefedryna)

X  przeciwkaszlowych przy su-
chym kaszlu (butamirat, dek-
strometorfan, kodeina)

X  rozrzedzających wydzielinę 
oskrzelową (acetylocysteina) 
i wykrztuśnych (ambroksol, 
bromheksyna, gwajakolosulfo-
nian) przy kaszlu „mokrym"

X  działających antyseptycznie 
oraz przeciwdziałających sta-
nom zapalnym i bólowi gar-
dła (cetylpirydyna, benzydami-
na, salicylan choliny, chlorek 
benzoksonium).

 UWAGA GRYPA!!!

Jak radzić sobie z grypą i przeziębieniem?
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PROGRAM XII Festiwal 
Wirtuozerii i Żartu 
Muzycznego 
FUN AND CLASSIC
MCK Sokół Nowy Sącz, 
7–12 lutego

7 lutego, g. 19
SENSORMEN (HISZPANIA)
Produkcja: YLLANA&BULBUL
Występują: Bulbul, Jony Elías, 
Chema Animal, Chus Herre-
ra. W programie: zwariowany 
show w wykonaniu pseudonau-
kowców, prezentujących umie-
jętności muzyczne, talent kome-
diowy, a wszystko w gorących 
rytmach perkusji i oparach efek-
tów audiowizualnych
W przerwie koncertu: konsumpcja 
pączków galicyjskich na dużą skalę.
 
10 lutego, g. 19
ATOM STRING QUARTET 
Dawid Lubowicz – skrzypce, Ma-
teusz Smoczyński – skrzyp-
ce, Michał Zaborski – altów-
ka, Krzysztof Lenczowski 
– wiolonczela
W programie: „Atomowa” siła 
improwizacji, czyli jedyny polski 
kwartet smyczkowy grający jazz.
 
11 lutego, g. 19
ZAMACH NA MOCARTA 
– TEATR SYRENA W WARSZAWIE 
Występują: Zbigniew Zamachow-
ski, Wojciech Malajkat i Grupa 
MoCarta 
Scenariusz i reżyseria: Krzysztof 
Jaślar, kierownictwo muzyczne: 
Roman Hudaszek
W programie: ciekawe, co wy-
niknie ze spotkania wszech-
stronnie utalentowanego ak-
tora i piosenkarza z kwartetem 
smyczkowym o ambicjach kaba-
retu muzycznego?
 
12 lutego, g. 19
MALICKI PRZEGIĘTY 
PLUS TRZY TALENTY
Występują: Waldemar Malicki–
fortepian, Małgorzata Krzyża-
nowicz–wiolonczela, Anita Ry-
walska–Sosnowska–sopran oraz 
Marcin Pomykała–tenor. Reży-
seria: Jacek Kęcik. W programie: 
wirtuozeria, żart i zmysłowość, 
czyli Filharmonia Dowcipu 
w wersji kameralnej.

NA AFISZU

Stare Dobre Małżeństwo w MOK
SDM to polska grupa muzyczna wykonująca już od blisko 30 lat poezję 
śpiewaną. Autorami wierszy śpiewanych przez Stare Dobre Małżeństwo 
są: Edward Stachura, Adam Ziemianin, Józef Baran, Bolesław Leśmian, Jan 
Rybowicz, Bogdan Loebl. Muzykę do niemal wszystkich piosenek skom-
ponował współtwórca i lider grupy – Krzysztof Myszkowski, który w li-
stopadzie 2012 r. wyruszył w trasę koncertową po kraju. Jednym z przy-
stanków tej trasy jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Koncert 
SDM będzie miał miejsce w Sali Widowiskowej MOK, 24 lutego, g. 18. Bi-
lety w cenie 35 zł można kupić w sekretariacie MOK

,„Klub kawalerów” – pożegnanie z tytułem
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zaprasza na komedię Michała 
Bałuckiego pt. „KLUB KAWALERÓW” – w wykonaniu Teatru Robotniczego 
im. Bolesława Barbackiego, która będzie miała miejsce w Sali Widowisko-
wej MOK, 10 lutego, g. 16. To ostatnia szansa zobaczenia tego cieszącego 
się dużym powodzeniem u nowosądeckiej publiczności spektaklu, który 
– przypomnijmy – został przygotowany na jubileusz 90–lecia Teatru Ro-
botniczego, obchodzony we wrześniu ubiegłego roku, jest 350. premierą 
tej zasłużonej sceny. Reżyserem spektaklu jest Janusz Michalik.

Bilety na spektakl w cenie 10 zł można nabyć w sekretariacie MOK.
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SIATKÓWKA.  Lena Dziękiewicz 
jest siatkarką, którą każdy tre-
ner chciałby mieć w swojej druży-
nie. Kiedy w ubiegłym sezonie Mu-
szynianka przegrywała mistrzostwo 
z Atomem, w finale rej wodziła wła-
śnie gdańszczanka. Bogdan Serwiń-
ski postanowił więc, że Lena zagra 
u niego. Jak nie można przeciwnika 
pokonać, to trzeba go pozyskać.

Do siatkówki trafiła przypadkiem. 
W klasie o profilu sportowym była 
to po prostu jedyna sekcja. Poważ-
nie zaczęła traktować dyscypli-
nę, kiedy przyszły pierwsze suk-
cesy w wieku juniorskim. Wtedy 
stwierdziła, że warto postawić 
na sport. Dziękiewicz trafiła do AZS-
–u Gdańsk, potem do Gedanii. Kil-
ka lat później zasiliła zespół Sokoła 
Mogilno, a następnie drużynę Sta-
li Mielec. Wszystkie te kluby siat-
karka wspomina dzisiaj z wielkim 
sentymentem, ale prawdziwa siat-
kówka i gra na wysokim poziomie 
zaczęła się pod okiem Jerzego Ma-
tlaka w Pile.

Jednak pierwsze największe 
klubowe sukcesy zawodniczki 
związane są z Kaliszem. Dziękie-
wicz grała tam przez tylko je-
den sezon, ale sięgnęła po Puchar 
Polski (została wybrana MVP tur-
nieju), zdobyła złoty medal mi-
strzostw Polski i została najsku-
teczniej blokującą w rozgrywkach 
Ligi Siatkówki Kobiet.

– Był to na pewno bardzo uda-
ny sezon. Jednak nie mogę po-
wiedzieć, że najlepszy w mo-
jej karierze – mówiła w jednym 
z wywiadów. – Wydaje mi się, 
że nie jestem jeszcze zawodniczką 
kompletną. Miał rację, bo kolejne 
sukcesy miały dopiero nadejść. 

Gra w Winiarach Kalisz, uto-
rowała jej drogę do kadry Polski. 
W 2007 roku Dziękiewicz zosta-
ła dostrzeżona przez nowego szko-
leniowca narodowej reprezentacji 
– Marco Bonittę. Doświadczenie re-
prezentacyjne zdobywała najpierw 
w prestiżowym cyklu Grand Prix, 
a potem na rozegranych w Bel-
gii i Luksemburgu mistrzostwach 

Europy. Marzenia o medalu się jed-
nak nie ziściły. Biało–czerwone za-
jęły w nim dopiero czwartą lokatę. 
– Miałyśmy medal na wyciągnię-
cie ręki i nagle – w najważniejszym 
momencie – coś się zacięło. Trudno 
mi się było z tym pogodzić – przy-
znaje siatkarka. Gorycz czwartego 
miejsca postanowił podobno osło-
dzić mąż siatkarki Tomasz z zawo-
du stolarz. Nagrodą były nowe me-
ble do kuchni.

Dziękiewicz jest jedną z naj-
bardziej utytułowanych polskich 
siatkarek. Medale MP zdoby-
wała z Aluprofem Bielsko–Bia-
ła, Atomem Trefl Sopot. Zdobyła 

również upragniony medal, (choć 
tylko brązowy) Mistrzostw Europy 
na turnieju rozgrywanym w Łodzi. 
Teraz jest jedną z nadziei na me-
dale zespołu z Muszyny. Recepta 
na sukces jest prosta, ale żmudna.

– Trzeba ciężko pracować, 
krok po kroczku. Cały czas trze-
ba być skupionym i skoncentro-
wanym, nawet przez chwilę nie 
można okazać słabości. Po prze-
granych akcjach trzeba podnieść 
głowę do góry i grać dalej. Praca 
nad tym jest nużąca, bo wiado-
mo, że takie drobne rzeczy trze-
ba trenować bardzo długo. Efekty 
w postaci zwycięstw same przy-
chodzą – mówi siatkarka. 

Prócz umiejętności i doświad-
czenia siłą siatkarki jest siła spo-
koju. Nie tylko na boisku: – Lena 
Dziękiewicz jest osobą wyciszoną 
i spokojną – mówi o sobie. – Lubi 
zaszyć się na chwilę w domu, 
w samotności. Bierze wtedy do ręki 
książkę, albo odpoczywa, słucha-
jąc muzyki. Nie jest to jednak jej 
sposób na stres. Nie jest osobą ner-
wową i bardzo trudno wyprowa-
dzić ją z równowagi. Ta samotność 
to po prostu sposób na regenerację. 

Bardzo ważna jest również ro-
dzina. To dlatego nie kusiła jej gra 
w klubach włoskich czy francu-
skich. Z rodziną trudno wojażo-
wać po świecie. (RAF)

DWA KONTRAKTY
Sandecja zatrudniła dwóch no-

wych piłkarzy. Patryk Tuszyń-
ski (23 l.) jest napastnikiem i zo-
stał wypożyczony z Lechii Gdańsk 
na rok. Drugie wzmocnienie 
to Słowak Josef Čertik. Urodził się 
w 1985 r. i do tej pory występo-
wał tylko w swojej ojczyźnie. Jest 
wychowankiem Rapidu Bratisla-
va. Zawodnik ten może grać jako 
ofensywny pomocnik lub skrzy-
dłowy. Kontrakt z Sandecją pod-
pisał na 1,5 roku.

TYLKO PIERWSZA RUNDA
Nie udał się Marcinowi Gaw-

ronowi występ w turnieju ATP 
Challenger z pulą nagród 85 tys. 
euro. W zawodach rozgrywanych 
w Heilbronn (Niemcy) sądecza-
nin przegrał, choć po walce 6:4, 

3:6, 2:6 z turniejową trójką Pete-
rem Gojowczykiem. 

PRAWIE DO MONGOLII
Siatkarki Banku BPS Fakro Mu-

szyna awansowały do najlepszej 
czwórki europejskich pucharów, 
ogrywając po drodze dwa razy 
bielski Aluprof. W półfinale Pu-
charu CEV zawodniczki Bogda-
na Serwińskiego zagrają z piątym 
zespołem rosyjskiej ekstraklasy 
Omniczką Omsk. To oznacza wy-
cieczkę pod granicę z Mongolią 
(ponad cztery tysiące kilometrów) 
z przesiadką w Moskwie. 

SASIN WYSTAWIŁ KOLEJARZA 
DO WIATRU

Paweł Sasin piłkarz, który ma 
za sobą 141 meczów w ekstrakla-
sie, miał zagrać w Kolejarzu Stróże. 

Trener Cecherz już zacierał ręce, 
już czekał na zawodnika, który był 
w drodze na pierwszy trening, ale 
okazało się, że Sasin ma w dużym 
poważaniu wszystkie ustalenia 
i do Stróż nie dojechał. Wiadomo, 
że wcześniej rozwiązał kontrakt 
z ŁKS–em, a potem… zniknął i jak 
na razie się nie odnalazł. 

PIERWSZE ZAWODY W SOCZI
Igrzyska Olimpijskie w rosyj-

skim Soczi za rok, ale w nadcho-
dzący weekend trasy na Krasnej 
Polanie sprawdzą biegaczki nar-
ciarskie. Justyna Kowalczyk już 
zameldowała się w Rosji, chcąc 
mieć trochę więcej czasu na za-
poznanie się z trasami, na których 
będzie walczyć o medale olimpij-
skie. Od poniedziałku organizato-
rzy zezwolili na treningi.

R E K L A M A

SPORT

SKOKI  NARC IARSK IE . 
O tym, że świetną zabawę 
najlepiej zorganizować 
sobie samemu, przypo-
mnieli wszystkim młodzi 
ludzie z Niecwi w gmi-
nie Korzenna. Na zakoń-
czenie ferii zorganizowali 
konkurs skoków narciar-
skich o nieoficjalne mi-
strzostwo gminy.

Do rywalizacji przystąpiło dziewiętnastu zawodników, ale może lepiej by-
łoby napisać śmiałków, bo skakanie na nartach w zjazdowym sprzęcie…, no 
ale zabawa była przednia. Faworyt, rekordzista skoczni i lider po pierwszej 
serii Seweryn Michalik w drugiej nie miał szczęścia. Popełnił błąd przy wyj-
ściu z progu i chociaż poleciał aż na 22 metr, to zaliczył widowiskową wy-
wrotkę. Na szczęście nic poważnego się mu nie stało, jednak stłuczenie było 
na tyle mocne, że zrezygnował on z udziału w serii finałowej. Triumfatorem 
zawodów został Szymon Apryasz. Wyrównał on rekord skoczni wynoszący 
21 metrów, w drugiej serii skoczył 20 m, a w trzeciej 20,5 m. Drugie miej-
sce padło udziałem Przemysława Jędrusika, a na trzecim miejscu uplasował 
się mieszkaniec Niecwi – Piotr Świerad. Wszystko odbyło się pod okiem ra-
townika medycznego Janusza Miczołka, który czuwał nad bezpieczeństwem 
skoczków. Organizatorem zawodów był Damian Szczerba, Stanisław Chra-
męga prezes Orła Wojnarowa, Roman Golonka i młodzież miejscowości Nie-
cew, a ognisko zasponsorowali Władysław Jarząb i Antoni Krasiński.

Lekarstwo na nudę

SPR INTEM

Sukces składa się z małych kroków

Lena Dziękiewicz: zło-
ta medalistka mistrzostw Pol-
ski (2006/2007, 2009/2010, 
2011/12), srebrny medal MP 
(2005/2006, 2008/2009, 
2010/2011), brązowy 
(2004/2005, 2007/2008),
zdobywczyni Pucharu Pol-
ski (2006/2007, 2008/2009), 
najlepsza blokująca Grand Prix 
2007, najlepsza siatkarka w Pol-
sce w roku 2007, awans z re-
prezentacją Polski na Igrzyska 
Olimpijskie w Pekinie w 2008, 
brązowy medal ME seniorek 
w 2009 roku w Łodzi.
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R E K L A M A

www.cnazoty.pl

• kolej krzesełkowa,
• zniżki i atrakcje dla dzieci
• snowpark
• trasy biegowe

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a

KUPON

10% 
zniżki

Wystąpili: Artur Puszko, odwołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
dyrektor sądeckiego szpitala, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej. FOT. (PEK)

FOTOKOMENTARZ

- Panie dyrektorze, damy panu sprzęt, który 
pozwoli panu ustać nawet w największy wicher.

- Jestem gotów wziąć na klatę każde wyzwanie.

- Da radę?

- Potrafię ustać w każdej sytuacji, ale czy wy też 
dacie radę ustać zawieruchę?
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GOSPODARKA.  Liczy się nie 
tylko atrakcyjna baza noclego-
wa, ale także coraz lepsza in-
frastruktura. Właściciele hote-
li w sądeckich uzdrowiskach, 
walcząc o klientów w sezo-
nie zimowym, zainwestowali 
w modernizację swoich obiek-
tów nawet kilkaset tysięcy zło-
tych. Liczą, że koszty mo-
dernizacji zwrócą się w ciągu 
dwóch–trzech lat. 

W Krynicy Zdroju wiele ośrod-
ków odpowiedzialnych za or-
ganizację zimowisk czy kolo-
nii przeszło w ostatnim czasie 
gruntowne remonty. Paweł 
Wietecha, dyrektor OST Groma-
da, informuje, że na moderniza-
cję obiektu wydano ponad 400 
tys. zł. Wyremontowano cztery 
główne pawilony, które miesz-
czą 120 miejsc noclegowych.

– W pokojach wymieniono 
wszystkie instalacje grzewcze, 
wykładziny oraz meble. Zostały 
również wykonane regipsy – wy-
licza Paweł Wietecha. – Ośrodek 
jest ogrodzony, z pełnym monito-
ringiem, a młodzież i dzieci mogą 
się tu czuć bezpiecznie.

By przyciągnąć turystów, 
w uzdrowisku rozwija się in-
frastruktura narciarska. W gmi-
nie są obecnie cztery samo-
dzielne stacje dla miłośników 
białego szaleństwa. Jedną z nich 
jest stacja w Tyliczu. Adresowa-
na głównie do rodzin z dzieć-
mi. Tej zimy powstała również 
nowa, 12–kilometrowa narciar-
ska trasa biegowa, łącząca Tylicz 
z Krynicą. 

– Bardziej kompleksowa ob-
sługa turysty to wymóg naszych 
czasów – twierdzi Dariusz Reś-
ko, burmistrz Krynicy Zdroju. 

– Musimy być coraz bardziej 
konkurencyjni. Patrząc na nowe 
trendy w turystyce, przedsię-
biorcy działający w uzdrowisku 
starają się być elastyczni i do-
stosowują swoją ofertę do po-
trzeb klienta.

Krynica ma do dyspozycji oko-
ło 13 tysięcy miejsc noclegowych. 
W okresie ferii są głównie zaj-
mowane przez zorganizowane 
grupy wypoczynkowe oraz ro-
dziców z dziećmi. Ceny noclegu 
dla większych grup kształtują się 
od 40 do 60 zł za osobę. Jak mówi 
Krystyna Galik z Małopolskiego 
Systemu Informacji Turystycz-
nej w Krynicy Zdroju, ważna jest 
tutaj nie tylko przystępna cena, 
coraz lepszy standard usług, ale 
i lokalizacja. Opiekunowie grup 
zamawiają miejsca noclegowe za-
zwyczaj blisko stacji narciarskich. 

MONIKA CHROBAK 

Jak Krynica walczy o turystów 

Imię i nazwisko: Piotr Piksa
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: śpię.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: przełożyć drzemkę w budziku.
Boję się: o najbliższych.
Najbardziej w życiu żałuję: jeszcze niczego.
Gdybym nie był tym, kim jestem, to najchętniej byłbym: śpiewakiem operowym.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz je na: a wręczycie?! To na podróż autostopem 
po Europie powinno wystarczyć.
Chciałeś komuś o czymś powiedzieć, ale nie miałeś okazji: jeszcze się okazja znajdzie.
Mój największy talent: …do bałaganu.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: naprawić gniazdka elektrycznego.
W bezsenne noce rozmyślam o: mam mało czasu na sen, nie miewam więc takich nocy.
Do końca życia zapamiętam: pierwszą samotną noc w moim 
pokoju. Miałem cztery latka, gdy brat mnie opu-
ścił i poszedł spać do swojego pokoju. Jest wiele 
innych chwil, które zapamiętam do końca ży-
cia, ale te zachowam dla siebie. 
Codziennie poświęcam na telewizję, internet, 
czytanie: około trzech godzin. Chociaż telewi-
zji prawie w ogóle nie oglądam, jeśli już to pro-
gramy informacyjne i przyrodnicze, a z internetu 
korzystam tylko, by porozmawiać ze znajomymi 
na Facebooku.
Na kolację do domu zaprosiłbym: Maryl Streep. Nie 
wierzę jednak, że będzie okazja. Więc może bar-
dziej realnie – moją przyszłą dziewczynę. 
PIOTR PIKSA, ur. 20 października 1990 r., absolwent 
I LO w Nowym Sączu, student IV roku Akademii Te-
atralnej w Warszawie. Zagrał w „Barwach szczęścia” 
rolę Błażeja. Można go zobaczyć także na deskach 
warszawskiego: Teatru 6. Piętro w „Chorym z uro-
jenia”, Teatru Powszechnego w „mp4” i Teatru Col-
legium Nobilium w „Noce sióstr Brontë”.


