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Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz
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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.
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Józef Stojek – żołnierz odzyskany 
Lstr. 9

Karta ulg dla 
rodzin 
wielodzietnych 
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rozmowa z komendantem 

KOSG Andrzejem Zającem  
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Kolejny sądeczanin 
w telewizyjnym show
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NOWO OTWARTY SKLEP

Ubieraj się modnie ...i tanio!
Odzież damska, męska, obuwie, dodatki FIRM: 

ZARA • BERSHKA • ATMOSPHERE • PULL AND BEAR
ZAPRASZAMY Nowy Sącz ul. Lwowska 17

Rejestr bezrobotnych 
Sądecki Urząd Pracy prowadzi pilotażo-
wy projekt, dzięki któremu osoby bezro-
botne, chcąc uniknąć kolejki przy reje-
stracji, mogą dokonać ją samemu przez 
internet. Jak czytamy w informacji nade-
słanej do mediów: „by skorzystać z apli-
kacji należy kliknąć w napis „elektroniczna 
rejestracja” na żółtym pasku na stro-
nie głównej SUP www.sup.nowysacz.pl 
lub w baner umieszczony po lewej stro-
nie strony głównej. Ukaże się strona pu-
blicznych służb zatrudnienia, gdzie nale-
ży wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby 

bezrobotnej” lub „zgłoszenie do rejestracji 
osoby poszukującej zatrudnienia” i wypeł-
nić formularz. Oczywiście jest i nadal bę-
dzie dostępna możliwość dokonania re-
jestracji bezpośrednio w urzędzie pracy.” 
Z pewnością cieszyć może fakt, że urzę-
dy pracy wychodzą naprzeciw oczekiwa-
niom petentów. Zastanawia jednak dalszy 
fragment nadesłanej informacji: „Pu-
bliczne służby zatrudnienia mają nadzieję, 
że ilość rejestracji elektronicznych będzie 
z czasem rosnąć, co pozwoli na uprosz-
czenie procedur rejestracyjnych i łatwiej-
szy dostęp do usług rynku pracy”. No cóż, 
my mamy nadzieję, że ilość bezrobotnych 
rejestrujących się drogą elektroniczną, jak 
również bezpośrednio w SUP, będzie jed-
nak malała…  (KCH)

SMS

Podzi kowanie
Ordynator lek. med. 

Renacie Korpak-Wysockiej
 lek. med. 

Dawidowi Giszterowiczowi
z Oddzia u Kardiologii Inwazyjnej Szpitala 

Specjalistycznego im. J . niadeckiego
w Nowym S czu

za opiek  i przeprowadzony zabieg
sk adam wyrazy wdzi czno ci

ucja Krzy kowiak
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Z  L ISTÓW DO REDAKCJ I

BARZ SANOWNO REDAKCYJO,
Na Kabarecie Moralnego Niepokoju my byli oboje. Troski godali, casęm nawet do 
śmiychu. Troski grali i to nawet doś ładnie. A góralskie przysłowie pado: ,,Muzika 
ozywi i młodoś zbacuje, kie do ucha wpadnie i sie jom pocuje." Lo tego tys jeześmy 
uradowani i  to podwójnie,  roz ze my byli, dwa ze jo mioł od Wos darmy bilet.

Stokrotne dzięki Wom składomy.
Maria i Stanisław Ptaszek z Pasiyrbca

Caritas 
rozlicza PIT–y
Caritas przy parafii św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu pomaga bezpłat-
nie rozliczać PIT–y. Dyżury są peł-
nione w świetlicy parafialnej przy 
kuchni Caritas (Plac Kolegiacki 4) 
we wtorki, środy i czwartki w godz. 
od 10.00 do 13.00. Z pomocy mogą 
skorzystać przede wszystkim oso-
by starsze, samotnie wychowujące 
dzieci, bezrobotni. Nie są jedynie 
rozliczane dochody osiągane z dzia-
łalności gospodarczej oraz uzyska-
ne z zagranicy. (TAX)

A TO C IEKAWE.  Polacy ze Sło-
wakami będą wspólnie wal-
czyć z bezrobociem w ra-
mach zawiązanego Partnerstwa 
Na Transgranicznym Rynku Pra-
cy Polski i Słowacji „POPRAD 
– DUNAJEC”. 

W pomoc dla bezrobotnych 
włączyło się ponad 60 partne-
rów z Polski i Słowacji, w tym 
19 z Nowego Sącza – poza urzę-
dami pracy, różne stowarzy-
szenia, instytucje i szkoły. 
Uruchomiono również spe-
cjalny portal polsko–słowac-
ki www.praca–plsk.eu, gdzie 
będą zamieszczane aktual-
ne informacje na temat ryn-
ku pracy i ofert. Przygraniczne 
urzędy pracy mają nawzajem 
wymieniać się informacjami 
o wolnych etatach i propono-
wać bezrobotnym zatrudnie-
nie po jednej i drugiej stronie 
granicy.

– Mamy podobny język, 
więc to nie powinno być ba-
rierą w podjęciu pracy u na-
szego sąsiada. Odległość też 
nie jest duża, więc koszty do-
jazdu do pracy na Słowacji 
nie są bardzo wysokie – mówi 

Andrzej Martynuska, dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Póki co liczba pracujących 
w przygranicznych miejsco-
wościach jest niewielka. 

– To około 70–100 osób. 
Pracują tu głównie osoby 
starsze, drwale, ale też leka-
rze czy rehabilitanci – wyli-
cza Janina Strzałka, kierow-
nik projektu „Partnerstwo 
na Transgranicznym Rynku 
Pracy”. Słowacy poszukują 
wśród Polaków fachowców, 
których im brakuje. Pojawiają 
się z ich strony oferty dla de-
karzy czy osób zajmujących się 
układaniem płytek. 

Po stronie słowackiej, pra-
codawca ma obowiązek zgło-
szenia do miejscowego urzę-
du pracy do 24 godzin chęć 
zatrudnienia danej osoby. 
Sprawdzane jest tylko, czy 
wśród ich mieszkańców nie 
ma poszukiwanych specjali-
stów, bo, ze względu na rów-
nież wysoki stopień bezrobocia 
na Słowacji, mają oni pierw-
szeństwo w podjęciu pracy. 
Polsko–słowackie porozumie-
nie będzie obowiązywać przez 
pięć lat. (MCH)

Do pracy 
na Słowację 

WARTO WIEDZ IEĆ

Za tydzień świąteczne 
wydanie DTS, a w nim:

X  Rozmowa z jezuitą o. Krzysz-
tofem Mądlem o Wielkanocy, 
sądeckiej pobożności i papie-
żu Franciszku.

X  Prawdziwa historia Jana Sta-
cha, czyli opowieść o wierze 
i miłości, która góry przenosi.

X  Jan Żuchowicz, człowiek, 
który uczy innych na nowo 
chodzić. Wcześniej sam mu-
siał się nauczyć.

X  Aśka i Kuba Kandulscy wła-
śnie wsiadają na rowery. 
Przed nimi 8 miesięcy jazdy 
i pół świata drogi.
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ROZMOWA  z płk SG ANDRZEJEM 
ZAJĄCEM, komendantem Karpackie-
go Oddziału Straży Granicznej w No-
wym Sączu 

– Długo czekaliśmy na Pana wystąpie-
nie... [Komendant na pytania dzienni-
karzy odpowiadał podczas konferen-
cji prasowej zwołanej 14 marca – przyp. 
red.].

– Przepraszam, że dopiero teraz 
zabieram głos, ale minął zaledwie 
miesiąc, odkąd objąłem stanowisko 
komendanta KOSG. Sprawy organiza-
cyjne, jak i bieżące związane nie tylko 
z reorganizacją, ale przede wszystkim 
z ustawowym działaniem Oddziału 
były na tyle czasochłonne, że dopie-
ro teraz zdecydowałem się na spotka-
nie z dziennikarzami. 
– Dokonało się to, o czym mówiono 
praktycznie od kilku lat. Karpacki Oddział 
Straży Granicznej od 1 stycznia 2014 r. 
przestaje istnieć. Co to znaczy dla jego 
pracowników?

– Mając na względzie decyzje Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, 
podjąłem szeroki zakres działań, 
by przygotować się do reorganiza-
cji KOSG. Jednym z najważniejszych 
zadań, które mam przed sobą, jest za-
pewnienie dalszego zatrudnienia pra-
cownikom cywilnym Oddziału. Prze-
prowadziłem już i dokonałem wielu 
uzgodnień z małopolskimi komen-
dantami wojewódzkimi Państwowej 
Straży Pożarnej i policji. Możemy li-
czyć na ich wielkie wsparcie w za-
kresie zatrudnienia pracowników 
Oddziału. Ponadto na terenie kom-
pleksu komendy oddziału planowa-
ne jest zorganizowanie Regionalnego 
Centrum Ochrony Ludności pod au-
spicjami Szkoły Aspirantów w Kra-
kowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że w Centrum zostanie stworzonych 
ok. 55 etatów. W pierwszej kolejności 
będziemy chcieli obsadzić je naszymi 
pracownikami. Bogatą ofertę doty-
czącą zatrudnienia na terenie wszyst-
kich jednostek mu podległych przed-
stawił już wojewódzki komendant 

PSP. Do obsadzenia są 154 stanowi-
ska. Swojego zapotrzebowania jeszcze 
nie przedstawił wojewódzki komen-
dant policji. W miejsce KOSG – choć 
może to złe określenie – planowane 
jest stworzenie Karpackiego Ośrodka 
Zapasowego. W jego ramach przewi-
dujemy zatrudnienie ok. 50 pracow-
ników cywilnych. W KOSG zatrud-
nionych jest ich obecnie 187. Wygląda 
na to, że ofert pracy będzie więcej 
niż osób jej potrzebujących z grona 
Oddziału.
– Blisko 100 może liczyć, że znajdzie pra-
cę w Nowym Sączu, ale oferty PSP czy 
policji dotyczą całego województwa. Pra-
cowników zarabiających 1,5 czy 1,7 tys. zł 
miesięcznie nie stać na dojazdy, tym bar-
dziej przeprowadzkę…

– Zdaję sobie sprawę, że nie wszy-
scy będą zainteresowani ofertą pracy 
poza miejscem zamieszkania. Zapew-
niam jednak, że propozycje pracy do-
tyczą miejscowości, których odległość 
jest do zaakceptowania, a nie 200–300 
kilometrów. Myślę, że po przedsta-
wieniu wszystkich ofert, pozostaną 
pojedyncze przypadki, kiedy miej-
sce pracy będzie znacznie oddalone 
od dotychczasowego. 
– Jaką gwarancję mają pracownicy, że ich 
nowa praca będzie pewna, a wynagro-
dzenie nie niższe niż obecne?

– Zgodnie z opracowywanym po-
rozumieniem między komendantami 
SG, a PSP pracownicy będą zatrud-
niani wraz z limitem finansowym, 
a okres zabezpieczenia będzie wyno-
sił trzy lata. 
– Mówimy na razie o pracownikach cy-
wilnych, a co czeka funkcjonariuszy 
KOSG?

– W czterech placówkach pod-
ległych KOSG i komendzie oddzia-
łu pełni obecnie służbę 777 funkcjo-
nariuszy. 47 z nich złożyło prośby 

związane bądź z odej-
ściem na emeryturę, 
bądź przeniesie-
niem do innych 
oddziałów Stra-
ży Granicznej 
czy policji. Bio-
rąc jednak pod 
uwagę przyszłe 
etaty w trzech 
Placówkach: Kra-
ków–Balice, Tar-
nów, Bielsko–Biała 
oraz te zagwarantowane 
w tzw. Karpackim Ośrodku 
Zapasowym, w skład którego wejdą 
komórki aktualnie działające w KOSG: 
Orkiestra Reprezentacyjna SG, Pod-
oddział Odwodowy (Reprezentacyj-
ny), Wydział Zabezpieczenia Działań, 
jak i Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej – pozostaje nam do „zagospo-
darowania” ok. 150 funkcjonariuszy. 
Zainteresowani przyjęciem do służby 
funkcjonariuszy KOSG są komendy 
Oddziałów Bieszczadzkiego, Nadbu-
żańskiego i Podlaskiego. W mającym 
powstać Śląsko–Małopolskim Od-
dziale Straży Granicznej w Racibo-
rzu jest też duże zapotrzebowanie. 
Myślę, że od chwili podpisania przez 
ministra MSW rozporządzenia o reor-
ganizacji SG, wśród funkcjonariuszy 
będzie wzmożona aktywność. Wielu 
z nich na własną rękę bada możliwo-
ści przejścia do innych oddziałów SG 
oraz innych formacji mundurowych. 
– Padały deklaracje, że nie tylko funkcjo-
nariusze, którzy zdecydują się na prze-
niesienie, będą mieli zapewnioną pracę, 
ale również ich współmałżonkowie.

– Ta propozycja jest jak najbardziej 
w dalszym ciągu podtrzymana.
– Mówimy tylko o małżeństwach, któ-
re pracują w tej chwili w KOSG, czy 
również o sytuacjach, gdzie jeden 

ze współmałżonków jest funkcjonariu-
szem, a drugi np. nauczycielem?

– Propozycja dotyczy przede 
wszystkim sytuacji, w której oboje 
małżonkowie pracują, czy służą w SG. 

Analizowaliśmy poważnie tak-
że drugi z przedstawio-

nych wariantów. Zda-
jemy sobie sprawę, 

że ktoś może pro-
wadzić na terenie 
Sądecczyzny np. 
działalność go-
spodarczą bądź 
pracować w in-
nym zawodzie. 

Pracy nauczycie-
lowi w szkole czy 

dobrego prosperowa-
nia firmie w nowym miej-

scu zagwarantować nie jeste-
śmy w stanie. Natomiast możemy 
przedstawić oferty pracy w naszej 
formacji. To może wymagać prze-
branżowienia się osób, które by się 
na to zdecydowały. Oczywiście ro-
zumiem, że może to być trudna de-
cyzja. Zachęcającym do takiego za-
planowania sobie dalszej przyszłości 
zawodowej jest pakiet socjalny, któ-
ry chcemy zapewnić funkcjonariu-
szom i ich rodzinom, decydującym 
się na przeniesienie. Dotyczy to za-
pewnienia im warunków lokalowych. 
Oddziały na ścianie wschodniej dys-
ponują mieszkaniami. Otrzymaliśmy 
też deklarację prezydenta Raciborza 
o przekazaniu 10 mieszkań dla funk-
cjonariuszy, którzy zdecydują się tam 
służyć. 
– Jakie są plany zagospodarowania bu-
dynków KOSG?

– Zainteresowanie naszymi obiek-
tami jest duże. Poza Regionalnym 
Centrum Ochrony Ludności nie-
wykluczone, że znajdzie tutaj swoje 
miejsce komisariat policji wraz z za-
pleczem technicznym: warsztatami 
oraz stacją diagnostyczną. Trwają roz-
mowy w tej sprawie. Również budy-
nek Placówki w Piwnicznej–Zdroju, 
której zadania od 1 czerwca przejmą 

Placówki w Zakopanem i Tarnowie 
zostanie przekazany. Tam również 
policja najprawdopodobniej przenie-
sie swój komisariat. W takim przy-
padku postaramy się zapewnić wa-
runki gwarantujące płynne przejście 
pracowników cywilnych Placówki 
do tej formacji. 
– Decyzja o likwidacji KOSG zapadła, 
a nie usłyszeliśmy od Pana, czy to słusz-
ny krok?

– Jako funkcjonariusza obowiązuje 
mnie podległość służbowa. Przyjmuję 
decyzję Ministra MSW i Komendanta 
Głównego SG jako zasadną. Zmniej-
szenie liczby oddziałów, zgodnie z za-
łożeniami do „wieloletniej koncepcji 
funkcjonowania SG w latach 2009–
2015”, jest związane z dostosowaniem 
naszych struktur do rzeczywistych 
potrzeb w zakresie wykonywania 
ustawowych zadań SG. Powinniśmy 
w głównej mierze być wyspecjalizo-
waną formacją imigracyjną. Głów-
ny nacisk działań SG na granicy Pol-
ski stanowiącej granicę wewnętrzną 
Unii Europejskiej winien się sku-
piać na przeciwdziałaniu nielegalnej 
migracji i handlu ludźmi oraz wal-
ki z przestępczością zorganizowaną 
z udziałem cudzoziemców. Kierunek 
przemian idzie właśnie w tę stronę. 
Uważam, że jest to dobry kierunek. 
– Jak się Pan czuje, jako ten który ostat-
ni zgasi światło? 

– Jeśli nie ja, byłby ktoś inny. 
Chciałbym podkreślić, że zniesienie 
KOSG nie oznacza, że Straż Graniczna 
opuszcza Sądecczyznę. Nadal będzie-
my na tym terenie wypełniać nasze 
ustawowe zadania, choć w nowych 
strukturach. 7 lutego 2013 zostałem 
powołany na stanowisko komendanta 
KOSG. Głównym moim zadaniem jest 
zarządzanie nim do – jak się okazuje 
– 31 grudnia. 1 stycznia 2014 r. oddam 
się do dyspozycji komendanta głów-
nego Straży Granicznej. Jestem rów-
nież w tej liczbie 777 funkcjonariu-
szy, których obejmie restrukturyzacja 
Oddziału w Nowym Sączu. 

Oprac. KATARZYNA GAJDOSZ

Jeden z 777
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OGŁOSZENIE DROBNE

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

BRYKIET DRZEWNY 
- producent, c.o., kominki. 
503-313-788.

SPRZEDAM MIESZKANIE 
- Nowy Sącz os.Wester-
platte, 60m2, parter. Tel. 
691-381-773 po godz.12.

DTS CZYTELNIKÓW. – Bez słowa 
wycięli nam drzewa – zaalarmowa-
li naszą redakcję mieszkańcy bloków 
przy ul. Browarnej, administro-
wanych przez spółdzielnię Beskid. 
– A my, 23 lata temu, sadziliśmy je 
własnymi rękami – komentowa-
li rozżaleni. 

Z przekazu telefonicznego wyni-
kało, że pod piły pracowników Be-
skidu poszły bez wyjątku brzozy, 
jarzębiny i świerki. Kiedy przyje-
chaliśmy na miejsce, okazało się, 
że drzew nie wycięto, tylko dra-
stycznie je przycięto. I brzozy, naj-
bliższe sercom lokatorów, rzeczy-
wiście wygląd mają opłakany.

 – Teraz to na pewno na wio-
snę nie odbiją, uschną i będzie 
pretekst do wycięcia – komentu-
ją mieszkańcy. 

– To żadna złośliwość, tylko 
planowana przycinka. Podobne 
przycinki nie są tanie, więc prze-
prowadzamy je raz na dwa, trzy 
lata – odpiera ich pretensje prezes 
spółdzielni Piotr Gawron. 

Za drzewa, nawet te sadzone przez 
lokatorów, odpowiada właściciel te-
renu, w tym wypadku spółdziel-
nia. Przycinki to okazja do usunięcia 

suchych konarów, które mogą z cza-
sem zagrozić przechodniom. Pro-
wadzone były pod okiem specjalisty 
Antoniego Tomczyka, który z wy-
kształcenia jest ogrodnikiem sadow-
nikiem, a obecnie piastuje funkcję 
kierownika osiedla. 

– Wiem, że brzozy teraz może 
biednie wyglądają, ale gwaran-
tuję, że odbiją na wiosnę i będą 
jeszcze ładniejsze – zapewniał. 
Na co z ust prezesa padło zobo-
wiązanie: – A jak, nie daj Boże, 
uschną, nasadzimy nowe. 

Jednak prawdziwa puenta roz-
mowy była zupełnie inna. – Mnie 
najbardziej boli, że najgłośniej 
skarży się ta pani, której mąż 
osobiście przycinką z balkonu dy-
rygował. I to on mówił naszym 
pracownikom, które gałęzie jesz-
cze przydałoby się wyciąć. Dlate-
go ustaliliśmy z prezesem, że już 
nigdy więcej żadnych przycinek 
bez zgody wszystkich mieszkań-
ców nie przeprowadzimy – skwi-
tował naszą interwencję Tomczyk.

 (ES)

DTS CZYTELNIKÓW. Niższe 
koszty przejazdu, brak obowiązku 
posiadania dokumentów upraw-
niających do ulgi, to tylko niektó-
re z korzyści, jakie pasażerowie 
MPK mieli zyskać po wprowadze-
niu e–biletów. Po kilku miesiącach 
od wdrożenia nowego systemu, 
zwracają uwagę na ich nieprak-
tyczne zastosowanie. 

Osoba posiadająca bilet okresowy 
jest zobowiązana za każdym razem, 
gdy wchodzi do autobusu, zbliżyć 
go do czytnika. 

– To bardzo niekomfortowe, 
zwłaszcza dla dzieci, które dojeż-
dżają do szkół. Mój syn już dwu-
krotnie zgubił kartę. Tłok w au-
tobusie, a on musi wyciągać 

z plecaka e–bilet, zbliżać do czyt-
nika, a wiadomo, dzieci bywa-
ją rozkojarzone. Do tej pory bilet 
miesięczny wyciągał jedynie, by 
okazać kontrolerowi – żali się nam 
Czytelniczka. 

Za wyrobienie nowego e–bile-
tu musi zapłacić 10 zł. Co więcej, 
nie otrzyma go od razu. Musi cze-
kać kilka dni, a w tym czasie kupuje 
synowi bilety jednorazowe. 

– Nie otrzymałam żadnego do-
kumentu tymczasowego, który po-
świadczałby, że zapłaciłam już za 
bilet miesięczny. Miało być taniej, 

a mnie akurat wychodzi drożej 
– dodaje. 

E–bilety – zauważa – sprawia-
ją trudności również osobom star-
szym, które mają prawo do darmo-
wych przejazdów. Nie potrzebują 
już legitymacji, poświadczającej, 
że mogą korzystać z ulgi. Tyle tyl-
ko, że staruszce o kulach nie jest ła-
two – za każdym razem, gdy wsia-
da do autobusu – zbliżać karty 
do czytnika.

Andrzej Górski, dyrektor MPK 
w Nowym Sącz, spokojnie pod-
chodzi do sprawy. Jak wyjaśnia, 

obowiązek rejestrowania wejść 
do autobusu wynika z uchwały 
Rady Miasta. 

– Mam wrażenie, że pewne rze-
czy są tu przerysowane. Mieszkań-
cy mają prawo do ulg, ale w za-
mian oczekuje się, by wypełnili 
pewne minimum, które pozwoli 
rozpoznać obciążenie danych kur-
sów , ile osób z nich korzysta. Aku-
rat osoby starsze są najbardziej 
zdyscyplinowane, ale w takich sy-
tuacjach zawsze pojawią się gorli-
wi adwokaci – mówi Górski, doda-
jąc, że to opór przed nowym. 

– System powoli jest wdrażany 
i wszyscy podchodzimy ze zrozu-
mieniem do pasażerów. Nikt niko-
go nie będzie karał, gdy zapomni 
zarejestrować wejścia do autobu-
su. Na razie edukujemy. I jesteśmy 
otwarci na wszelkie uwagi miesz-
kańców korzystających z naszych 
usług – mówi dyrektor. 

Obiecuje sprawdzić kwestię wy-
dawania zaświadczeń, które po-
zwalają na korzystanie z autobu-
sów, do czasu wyrobienia nowego 
e–biletu, w przypadku, gdy ktoś 
zgubił kartę. 

– Zagubione karty to u nas kwe-
stia priorytetowa. Na ich wyrobie-
nie nie czeka się długo, a na pewno 
jest wydawany dokument zastęp-
czy – zapewnia Górski.  (PEK)

Opór przed e–biletami 

Ilu lokatorów, tylu dyrygentów
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SKILLEDBIKE  Sp. z o.o.

Olszanka 109

33-386 Podegrodzie 
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18 447 95 86

SKLEP PATRONACKI

JM BIKE SERVICE

ul. Cesarczyka 2

Stary Sącz 

tel. 18 446 24 06

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!

R E K L A M A

– Kto na tym zarobi? Bo na pewno 
nie my – komentują ostatnie zmia-
ny przepisów właściciele sądeckich 
Ośrodków Szkolenia Kierowców. 
Wydatków jest bez liku, a kursantów 
jak na lekarstwo. Są szkoły, w któ-
rych od początku roku do marca 
na kurs zapisało się zaledwie kilka 
osób. Starostwo potwierdza – baza 
kandydatów na kierowców z nasze-
go powiatu liczy zaledwie 200 kwe-
stionariuszy, a elek w powiecie jest 
kilkadziesiąt.

Styczeń, luty 2013 to najgorsze 
miesiące w historii biznesowej 
większości właścicieli sądeckich 
szkół nauki jazdy. Po pierwsze 
– konieczny był zakup nowych 
pomocy naukowych, czyli mate-
riałów do kursu z teorii. Po dru-
gie – trzeba było zainstalować 
specjalne oprogramowanie, dzię-
ki któremu nauka jazdy ma sta-
łą łączność z Wydziałem Komu-
nikacji Starostwa, bo teraz tam 
w pierwszej kolejności muszą się 
rejestrować potencjalni kursanci. 
Po trzecie – właściciele szkół nauki 
jazdy skazani są na płacenie „ha-
raczu” za stały dostęp do owego 
systemu. – Kwota niby nieduża, 
bo niecałe 50 złotych, ale w imię 
czego? – pytają rozgoryczeni. 

Gdyby jeszcze te kilka przymu-
sowo wydanych tysięcy udało się 
szybko odrobić, ale nie da rady. 
A jeszcze pod koniec zeszłego roku 
elki przeżywały szczyty prosperity, 
bo sądeczanie masowo chcieli za-
łapać się na prawo jazdy na starych 
zasadach. Tańsze, a przede wszyst-
kim łatwiejsze. 

– Ludzie, a już w szczególno-
ści młodzi, nie potrafią się uczyć. 
I tyle. Kiedyś wykuli na pamięć 
kilkadziesiąt pytań i odpowiedzi. 
Teraz pytań jest osiemset, wybie-
rane są losowo i egzamin się zda-
je na logikę w oparciu o rzeczy-
wistą wiedzę, i nagle chętnych 
brak – nie ukrywa sarkazmu jeden 
z instruktorów. 

Na potwierdzenie przytacza 
statystyki z sądeckiego MORD, 
z których jednoznacznie wynika, 
że przeważająca większość kur-
santów oblewa egzamin teoretycz-
ny z kretesem. 

– Tendencja spadkowa jest wy-
raźna – potwierdza Tomasz Czer-
niec, dyrektor Wydziału Komu-
nikacji i Transportu. – 1 marca 
zarejestrowanych było u nas zale-
dwie około 200 osób. Dla porówna-
nia powiem, że do egzaminu w sa-
mym styczniu podeszło 936 osób, 
a w lutym 726. To znaczy, że jeszcze 
pod koniec zeszłego roku tyle osób 

miesięcznie zapisywało się na kur-
sy – informuje dyrektor, który już 
ze zdecydowanie większym dystan-
sem komentuje kolejne skargi elek. 

***
Za 4 tysiące złotych wydane przez 

Starostwo jeszcze przed 18 grudnia 
2012 r. wszystkie OSK z naszego te-
renu miały zagwarantowany dar-
mowy dostęp do teleinformatycz-
nego systemu, w którym – w myśl 
nowych przepisów – muszą reje-
strować się chętni do zrobienia pra-
wo jazdy. Baza w skrócie nazywana 
PKK, czyli profil kandydata na kie-
rowcę, to nic innego jak elektro-
niczna wersja wymaganych dotąd 
dokumentów, czyli kwestionariusz 
osobowy ze zdjęciem. Płacić trzeba 
za komunikację w drugą stronę, za 
możność elektronicznego przeka-
zu informacji o planowanym kursie 
do Starostwa. Szkoły muszą z wy-
przedzeniem informować o dacie 
rozpoczęciu kursu, terminie egza-
minu wewnętrznego itp. I za to, przy 
zakupie oprogramowania z Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościo-
wych, trzeba zapłacić kilkadziesiąt 
złotych miesięcznie. Ale według sze-
fa WKiT wystarczy szybki przelicz-
nik, ile trzeba wydać, dostarcza-
jąc wymagane informacje osobiście. 

EWA STACHURA 

W Nowym Sączu elkom grozi plajta?

WARTO WIEDZ IEĆ

Bezpłatne konsultacje 
Trwają zapisy na bezpłatne badania dzieci do drugiego roku życia, organizowane przez NZOZ Centrum 
Rehabilitacji Neurokinezis w Nowym Sączu. W sobotę specjaliści ośrodka będą prowadzić konsultacje, 
mające na celu sprawdzenie sprawności sensorycznej i ruchowej dzieci. Liczba pacjentów ograniczona. 
Zapisy pod nr tel. 18 440–74–84. 

– Wyszedł Pan z projektem stworze-
nia „Karty sądeckie rodziny 4+”. Co się 
za nią kryje?

– Karta ma przede wszystkim słu-
żyć nobilitacji rodzin wielodzietnych, 
jest częścią proponowanej polityki 
prorodzinnej. Rodziny, które mają 
czworo dzieci i więcej, dzięki karcie 
mogłyby liczyć na szereg ulg: tańsze 
bilety MPK, karnety na basen czy 
wejścia do kina. Wachlarz usług jest 
ogromny, a w projekcie mogą uczest-
niczyć nie tylko instytucje miejskie, 
ale również firmy prywatne.
– To nie jest nowy pomysł, ta-
kie karty istnieją w innych miastach. 
Z powodzeniem?

– Niedawno w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej odbyło 
się spotkanie, na które zaproszo-
no przedstawicieli samorządów, 
w których takie karty już funkcjo-
nują. Jest ich ok. 50. Nasza sytuacja 
demograficzna jest trudna, społe-
czeństwo się starzeje. Jeśli polityka 
prorodzinna się nie zmieni, rodzi-
ny będą wciąż przeliczać, czy stać 
ich na kolejne dziecko. Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego podczas 
spotkania zauważył, że karta przy-
czyniła się do zwiększenia liczby 
urodzin. 
– Niektórzy radni tej idei zarzucają po-
pulizm. Karta zabierze jednym rodzi-
nom pieniądze, by dać drugim?

– To absurd. Posłużę się przyto-
czonym już przykładem Grodziska 
Mazowieckiego. Tam karta funkcjo-
nuje już dwa lata i obejmuje rodziny 

nie 4+ ale 3+. Korzysta z niej ok. 
dwóch tysięcy rodzin. To promilowy 
koszt dla budżetu w skali roku, ok. 
30–40 tys. zł. Tylko tyle, bo te ro-
dziny w końcu mogą sobie pozwo-
lić na korzystanie z oferty sportowej 
czy kulturalnej miasta. Zwiększy-
ła się więc liczba osób odwiedzają-
cych kina, baseny czy inne palców-
ki, gdzie rodziny mogą wypocząć. 
Radni, którzy zarzucają populizm, 
chyba nie przeanalizowali korzyści, 
jakie ten projekt może przynieść. 

Rozmawiała (KG)

Karta ulg dla rodzin 
wielodzietnych 
ROZMOWA  z TOMASZEM BASTĄ, sądeckim 
radnym Klubu PO
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22
włamania do garaży i budynków 
gospodarczych mają na swoim 
koncie zatrzymani 12 marca przez 
sądecką policję trzej mężczyźni: 
25–latek z gminy Chełmiec oraz 
20– i 22–latek z Limanowej. Dzia-
łali na terenie gmin Łososina Dol-
na, Chełmiec, Podegrodzie i Stary 
Sącz, kradnąc z garaży wartościo-
we sprzęty: telewizory, lodów-
ki, silniki elektryczne czy opo-
ny, o łącznej wartości 20 tys. zł. 
Przyznali się do zarzucanych im 
czynów, grozi im nawet do 10 lat 
więzienia.

 100 
lat skończyła sądeczanka Stefa-
nia Legutko. Doczekała się pięciu 
wnuków, 11 prawnuków i dwóch 
praprawnuków. 

120 
szwaczek straciło pracę w nowosą-
deckiej Andremie w 2010 r.; ze 146 
osób pracujących w PKS Nowy Sącz 
tylko 32 pracują u nowego właści-
ciela; Sanepid likwiduje dwa labora-
toria – 15 osób traci pracę; 37 miejsc 
pracy w firmie farmaceutycznej 

CEFARM w Nowym Sączu jest za-
grożonych, a 80 w sądeckim od-
dziale firmy Orange; Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
oddział w Nowym Sączu likwiduje 
kilkanaście stanowisk pracy; Pocz-
ta Polska oddział w Nowym Sączu 
już zlikwidowała kilkadziesiąt eta-
tów; 200 osób z regionu, pracują-
cych m.in. przy budowie autostrad 
na Euro 2012, straciło pracę; zagro-
żone są miejsca pracy w sądeckim 
KOSG – tak przedstawia się bilans 
rządów PO–PSL na Sądecczyźnie 
opracowany przez senatora Stani-
sława Koguta (PiS). 

34 965, 93
zł udało się zebrać z 1 proc. podatku 
i darowizn Fundacji Rozwoju Szpi-
tala Miejskiego im. dr Józefa Die-
tla w Krynicy–Zdroju za rok 2012. 
Za te pieniądze kupiono specjali-
styczny sprzęt dla szpitala. W tym 
roku Fundacja z rozliczenia 1 proc. 
chciałaby zakupić stół operacyjny, 
którego koszt wynosi 200 tys. zł, 
oraz łóżka specjalistyczne na salę 
intensywnej opieki Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych.

(BUCH)

RODZEŃSTWO 
BEZ RYWALIZACJI

– Każde oburzenie lub ocena, 
którą tworzysz, pomaga pod-
trzymywać konflikt, o któ-
rym twierdzisz, że chcesz 
mu zaradzić. Zamiast tego 
– działaj w przestrzeni miło-
ści i wybaczenia – mówił Le-
onard Shawe. Rolą rodziców 
przy rozwiązywaniu konflik-
tów między dziećmi powinno 
być zatem stworzenie im bez-
piecznych warunków do sa-
modzielnego radzenia sobie 
z problemem.

Do Kowalskich przyjecha-
ła ciocia – mama chrzestna 
Małgosi (12 lat) i przywio-
zła w prezencie piłkę, którą 
wręczyła Jasiowi (9 lat). Zaraz 
po wręczeniu prezentu mię-
dzy dziećmi wybuchł konflikt. 
Małgosia chciała odebrać piłkę 
bratu, tłumacząc, że przecież 
to ona powinna dostać piłkę, 
bo ciocia jest jej chrzestną. Ja-
siu zaś uważał, że piłka nale-
ży się jemu, bo to on jest chło-
pakiem i on potrzebuje piłki 
do gry w nogę. Gdy w poko-
ju pojawiła się mama, każde 
z dzieci chciało ją przekonać, 
że to właśnie ono ma rację. 
Mama chwilę się zastanowi-
ła i zdecydowała nie brać ni-
czyjej strony i nie mieszać się 
w spór, ale też nie chciała po-
zostawać obojętna na proble-
my dzieci.

Co zrobiła mama?:
X  Po pierwsze opanowa-

ła swoją złość do dzieci, 
nie pozwoliła, aby emocje 
wzięły górę;

X  Po drugie – nabrała dystan-
su do kłótni dzieci i uświa-
domiła sobie, że problem 
dotyczy dzieci, a nie jej;

X  Po trzecie – potrak-
towała konflikt mię-
dzy dziećmi jako szan-
sę – okazję do tego, aby 
im pomóc w znalezieniu 
porozumienia.

Następnie:
X  Opisała sytuację swoimi 

słowami: „Widzę jedną pił-
kę, którą chce mieć dwo-
je dzieci”.

X  Określiła punkt widze-
nia każdego dziecka: „Jasiu 
– ty mówisz, że piłka nale-
ży się tobie, bo ty ją dosta-
łeś od cioci. Ty, Małgosiu, 
twierdzisz, że tobie nale-
ży się piłka, bo ciocia jest 
twoją chrzestną”.

X  Nazwała uczucia obu stron: 
„Jasiu, wyglądasz na zde-
nerwowanego. Małgosiu, 
chyba jest ci smutno”.

X  Nazwała potrzeby obu 
stron: „Jasiu, tobie zale-
ży na tym, aby mieć nową 
piłkę do gry w nogę, a to-
bie, Małgosiu, na tym, aby 
prezent od cioci należał 
do ciebie”.

X  Zapisała pomysły dzieci 
(bez oceniania ich), któ-
re mogłyby zadowolić obie 
strony: Jasiu: „piłka na-
leży do mnie, ale w nie-
dzielę mogę odstąpić sio-
strze”; Małgosia: „Piłka 
należy do mnie, ale w śro-
dę i piątek, kiedy Jasiu 
ma trening, mogę mu po-
życzyć. Albo od niedzie-
li do wtorku piłka nale-
ży do mnie, a od środy 
do piątku do Jasia”; Jasiu: 
„Od środy do soboty pił-
ka jest moja, a w niedzie-
lę, poniedziałek i wtorek 
– Małgosi” itd...

X  Pomogła wybrać jedno 
ustalenie (korzystne dla 
obu stron): „Dzieci, co po-
wiecie na to, aby z wa-
szych pomysłów wybrać: 
piłka od środy do piąt-
ku należy do Jasia, od nie-
dzieli do wtorku do Mał-
gosi, a w sobotę należy 
do całej rodziny, mogli-
byście z niej korzystać 
wspólnie”.

X  Ustaliła z dziećmi termin 
spotkania weryfikacyjnego 
– aby omówić, czy ustale-
nia się sprawdzają w prak-
tyce, ewentualnie, poroz-
mawiać o tym, co zmienić 
w ustaleniach.

Kiedy podjąć mediację?:
X  gdy konflikt się zaostrza, 

a dzieci wołają rodzica 
na pomoc;

X  gdy kłótnie dzieci się po-
wtarzają, a cierpliwość ro-
dzica jest na wyczerpaniu;

Drogi Rodzicu, jako 
mediator staraj się:
X  zachować bezstronność;
X  nie opowiadać po żadnej 

ze stron;
X  uwierzyć, że dzieci same 

znajdą dobre rozwiązanie.

Zadanie domowe:
1.  Zastanów się, co stanowi 

powtarzający się konflikt 
między dziećmi?

2.  Wybierz odpowiedni czas, 
miejsce i zadbaj o właści-
wą atmosferę (zachowaj 
spokój).

3.  Przeprowadź rozmowę 
z dziećmi według powyż-
szego schematu.

HALINA CZERWIŃSKA, 
pedagog i edukator Fundacji 

Ostoja i Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Sączu

LEKCJA 7.

Temat: Rodzic 
mediatorem

SZKOŁA DLA RODZICÓW

NOWOŚCI  WYDAWNICZE.  – Kie-
dyś zrobienie zdjęcia to było wyda-
rzenie, a ludzie mieli zaufanie do fo-
tografa. Stąd reporterski charakter 
dawnych pocztówek. Dziś fotografia 
ze względów technologicznych spo-
wszechniała, a społeczeństwo ra-
czej ucieka przed obiektywem apa-
ratu – mówi znany sądecki fotograf 
Sylwester Adamczyk, autor świeżo 
wydanego albumu „Wielmożny Pan 
Nowy Sącz”.

Opracował go wraz z Justyną Ma-
chałowską, odpowiedzialną za 
oprawę słowną wydawnictwa. Al-
bum nie jest bowiem jedynie zbio-
rem starych pocztówek miasta. Ma 
swoją opowieść, a jego bohaterami 
jest małżeństwo: Łucja i Klemens, 
którzy po ślubie postanowili za-
mieszkać w Nowym Sączu. 

– Inspiracją do tej historii była 
korespondencja Zygmunta i Zofii 
znaleziona właśnie na kartkach 
pocztowych. Stąd pomysł na bo-
haterów, którzy również na kart-
kach pocztowych w albumie pi-
szą list do sądeczan z przyszłości 
– wyjaśnia Justyna Machałowska. 

Zanim przystąpiła do pisania, 
spędziła sporo czasu na czytaniu 
starej korespondencji. Dzięki cze-
mu jej opowieść zachowuje daw-
ny styl i język. 

– On zmienia się na przestrze-
ni lat. Po pierwszej wojnie świa-
towej następuje przełom. Znika 
dekoracyjny język, zmienia się 
składnia. Mam nadzieję, że udało 
się to przekazać w tekście – mówi 
współautorka. 

– Zmienia się nie tylko język, 
również architektura. I to wi-
dać na pocztówkach – dodaje 
Adamczyk. 

Oboje przyznają, że nad stary-
mi kartkami Nowego Sącza unosi 
się duch, czuć magię miasta Wiel-
możnego Pana Nowy Sącz. 

Album dopracowany w każdym 
szczególe: od pocztówek, przez for-
mę, treść, do oryginalnych stempli 
pieczętujących listy.  (ART)

List do sądeczan z przyszłości
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PODRÓŻE.  Ekonomiczne wy-
kształcenia wykorzystuje do pla-
nowania ekonomicznych podróży. 
Do tej pory zwiedziła 33 kraje. Naj-
większym jednak wyzwaniem, ja-
kie podjęła pochodząca z Dąbrowy 
k. Nowego Sącza 29–letnia Karolina 
Lach, była wyprawa dookoła świata. 

Karolina Lach kilka lat pracowała 
w Irlandii. Zaoszczędzone pieniądze, 
odkąd pamięta, zawsze wydawa-
ła na podróże. Tym razem nie mogło 
być inaczej. Z tą różnicą, że tym ra-
zem, mogła pozwolić sobie na wię-
cej. Na wymarzoną podróż dooko-
ła świata.

Przepaść w Rosji 
Życiową wyprawę rozpoczęła 

w październiku 2011 r. od wyjaz-
du na Ukrainę. Później była Rosja, 
gdzie pokonując odcinek od Moskwy 
do Irkucka koleją transsyberyjską, 

minęła sześć stref czasowych i… 
wielką przepaść. 

– To przepaść między Moskwą, 
a resztą. Rosja to kraj kontrastów. 
Z jednej strony w stolicy przepych, 
bogactwo, najdroższe sklepy świa-
ta, a poza nią bieda – ludzie nie mają 
co jeść – opowiada Karolina Lach. 

Chińskie jedzenie 
 Potem była Mongolia, następnie 

Chiny, które zmieniły jej wyobra-
żenie o chińskim jedzeniu, jakie do-
tychczas, w Europie, miała okazję 
próbować. Kulka ryżu i ładnie po-
krojone mięso zastąpił obraz wła-
ścicieli knajp, którzy z ulicy zabie-
rali zwierzęta, zabijali i przyrządzali 
z nich obiad. Potrawy nieraz poda-
wano wprost z wielkich garów. 

– Miałam okazję spróbować 
mnóstwo tradycyjnych potraw. 
Do dziś pamiętam pyszny smak 
kaczki po pekińsku – wspomina 
podróżniczka.

Seksturystyka Filipin 
Kolejnym celem jej podróży były 

Filipiny. Przepiękny, kolorowy, eg-
zotyczny kraj, ale ludzie tam żyją 
bardzo biednie i na szeroką skalę roz-
wija się chyba jedynie seksturystyka. 
Rodzice wysyłają 16–latki, by spę-
dzały dzień i noc przez dwa tygodnie 
w towarzystwie turysty. Na swojego 
klienta czekają już na lotnisku.

– Byłam świadkiem, jak w jednej 
knajpce siedziało trzech obcokrajow-
ców. Jeden z nich miał obok siebie Fi-
lipinkę. Rozmawiał ze swoimi towa-
rzyszami, a ona cały czas głaskała go 
po rękach, a głowę miała spuszczo-
ną w dół. To był bardzo smutny widok 
– opowiada Karolina Lach.

Dzieci Laosu
Zwiedziła też Laos – jeszcze nie 

zniszczony przez masową turystykę. 

Podróżując tam autobusem dotar-
ła do położonych wysoko w górach 
wiosek. 

– Domy zbudowane na wysokich 
palach bambusowych i jedna ante-
na satelitarna na całą wioskę. Z po-
bytu tam utkwił mi w głowie także 
obraz dzieci bawiących się, kto dalej 
potrafi rzucić butem. I ciemne zęby 
mieszkańców – chyba od żucia ta-
baki – dodaje.

Przerwana podróż 
Podróż dookoła świata nagle 

przerwała smutna wiadomość. Była 
w Kambodży, kiedy dowiedziała się, 
że jej tata miał zawał serca. Postano-
wiła wrócić do rodziców, do Irlandii, 
gdzie teraz mieszkają.

– Na szczęście tato wyzdrowiał, 
ale gdyby stało się inaczej, nigdy 
bym sobie nie wybaczyła, że nie było 
mnie wówczas przy nim. Są rze-
czy ważne i ważniejsze – stwierdza 
podróżniczka.

Nie zamierza zrezygnować z dal-
szych wypraw. Już planuje kolejną 
z grupą czterech osób. W ciągu pię-
ciu miesięcy chce zwiedzić m.in. 
Bałkany czy Azerbejdżan. Tymcza-
sem chętnie dzieli się swoimi opo-
wieściami z poprzednich podróży, 
by zachęcić do takiego stylu życia 
również innych ciekawych świa-
ta. W piątek gościła w Miasteczku 
Galicyjskim w Nowym Sączu, pre-
zentując slajdy z wybranych kra-
jów. Było to pierwsze spotkanie z nią 
z cyklu „Slajdowisko – tajemnicze 
podróże”.

 – Podróże otwierają umysł, po-
szerzają spojrzenie na świat i po-
zwalają obalić mit, jak to on jest nie-
bezpieczny. Podczas moich wypraw 
przekonałam się, że ludzie są na-
prawdę dobrzy – podsumowuje Ka-
rolina Lach. 

MONIKA CHROBAK

PRZEKAŻ 
nam 1%

Nazwa organizacji: 
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)

Adres organizacji: 
ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz

www.mto.org.pl; 

e-mail: mto_poland@hotmail.com 

KRS: 0000028184

Pracujemy w kilku obszarach tematycznych. Najwa niej-
sze z nich to rozwijanie demokracji obywatelskiej od pod-
staw, kszta cenie liderów lokalnych w tym równie  liderów 
przedsi biorczo ci spo ecznej oraz edukacja obywatelska 
i prawna. W Polsce prowadzimy warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli, dbaj c o to, aby polska szko a kszta ci a m -
drych, aktywnych, przedsi biorczych i otwartych obywateli.

Dzi kujemy z ca ego serca 

KRS:  0000039177

Przekaż 1% 
SĄDECKIEMU HOSPICJUM

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

R E K L A M A

R E K L A M A

Świat nie jest niebezpieczny 

R E K L A M A
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Prezydent Miasta Ryszard Nowak oraz 
Urząd Miasta Nowego Sącza – Ze-
spół ds. Problematyki Osób Niepeł-
nosprawnych zapraszają osoby nie-
pełnosprawne do wzięcia udziału 
w programie „Aktywny samorząd”, 
w ramach którego można otrzymać 
dofinansowanie w różnych obszarach. 

Celem głównym programu jest 
wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów pomocy w życiu spo-
łecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji.

Program w 2013 roku obejmuje 
następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudnia-
jących aktywizację społeczną i zawo-
dową, w tym: 
●  Obszar A – likwidacja ba-

riery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w za-
kupie i montażu oprzy-
rządowania do posiada-
nego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc 
w uzyskaniu prawa jaz-
dy kategorii B,

●  Obszar B – likwidacja ba-
rier w dostępie do uczest-
niczenia w społeczeń-
stwie informacyjnym:
Zadanie 1 – po-
moc w zakupie sprzę-
tu elektronicznego lub 
jego elementów oraz 
oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinan-
sowanie szkoleń w zakresie ob-
sługi nabytego w ramach pro-
gramu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania.

●  Obszar C – likwidacja barier w po-
ruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadane-
go wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie pro-
tezy kończyny, w której zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania 
techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny,

●  Obszar D – pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wy-
kształcenia na poziomie wyższym.

Cele szczegółowe programu w 2013 
roku: 
●  przygotowanie beneficjentów 

programu z zaburzeniami ruchu 
i percepcji wzrokowej do pełnie-
nia różnych ról społecznych po-
przez umożliwienie im włączenia 
się do tworzącego się społeczeństwa 
informacyjnego, 

●  przygotowanie beneficjentów pro-
gramu do aktywizacji społecznej, 
zawodowej lub wsparcie w utrzy-
maniu zatrudnienia poprzez li-
kwidację lub ograniczenie ba-
rier w poruszaniu się oraz barier 

transportowych,
●  umożliwianie beneficjentom pro-

gramu aktywizacji zawodowej po-
przez zastosowanie elementów 
wspierających ich zatrudnienie, 

●  poprawa szans beneficjentów pro-
gramu na rywalizację o zatrudnienie 
na otwartym rynku pracy poprzez 
podwyższanie kwalifikacji,

Adresat programu (Moduł I):
Obszar A Zadanie nr 1 – osoba nie-
pełnosprawna, która posiada znacz-
ny lub umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności (a w przypadku osób 
do 16 roku życia – orzeczenie o nie-
pełnosprawności) oraz dysfunkcję 
narządu ruchu. W przypadku osób 
w wieku emerytalnym wymagane jest 
zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 – osoba nie-
pełnosprawna w wieku aktywności 
zawodowej, która posiada znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności oraz dysfunkcję narzą-
du ruchu. 
Obszar B Zadanie nr 1 – osoba nie-
pełnosprawna, która posiada znacz-

ny stopień niepełnospraw-
ności (a w przypadku osób 
do 16 roku życia – orzecze-
nie o niepełnosprawności) 
oraz dysfunkcję obu koń-
czyn górnych lub narządu 
wzroku. W przypadku osób 
w wieku emerytalnym wy-
magane jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 1 
– osoba niepełnospraw-
na, która posiada znacz-
ny stopień niepełnospraw-
ności (a w przypadku osób 
do 16 roku życia – orze-
czenie o niepełnospraw-
ności) oraz dysfunkcje 
uniemożliwiające samo-
dzielne poruszanie się za 

pomocą wózka inwalidzkiego o na-
pędzie ręcznym. W przypadku osób 
w wieku emerytalnym wymagane 
jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 2 – osoba nie-
pełnosprawna, która posiada znacz-
ny stopień niepełnosprawności 
(a w przypadku osób do 16 roku ży-
cia – orzeczenie o niepełnospraw-
ności), która jest użytkownikiem 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym.
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zada-
nie nr 4 – osoba niepełnosprawna 
w wieku aktywności zawodowej lub 
emerytalnym – jeśli jest zatrudnio-
na, po amputacji kończyn/y, wo-
bec której został orzeczony sto-
pień niepełnosprawności, a ekspert 
PFRON potwierdził stabilność procesu 

chorobowego oraz rokowania uzy-
skania zdolności do pracy w wyniku 
wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D – osoba niepełnospraw-
na w wieku aktywności zawodowej, 
która posiada znaczny lub umiar-
kowany stopień niepełnosprawno-
ści, jest aktywna zawodowo i peł-
nio rolę opiekuna prawnego dziecka. 
Przez aktywność zawodową należy 
rozumieć zatrudnienie lub rejestrację 

w urzędzie pracy jako osoba bezrobot-
na, albo jako osoba poszukująca pra-
cy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresat programu (Moduł II):
●  znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 
●  nauka w szkole wyższej lub szkole 

policealnej lub kolegium lub prze-
wód doktorski otwarty poza stu-
diami doktoranckimi.

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 
ważnym krokiem w kierunku 

wydajniejszego modelu polityki społecznej 
wobec osób niepełnosprawnych

Obszar A Zadanie 1  

oprzyrządowanie samochodu
Obszar A Zadanie 2  

prawo jazdy kategorii B
 sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

5.000 zł
kurs/egzaminy – 1.500 zł
pozostałe koszty – 600 zł 

-  osoby niewidome  –  30.000 zł, w tym na 
urządzenia brajlowskie –  20.000 zł

–  dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu 
wzroku, stanowiącą powód wydania orze-
czenia o niepełnosprawności  – 10.000 zł

–  osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz 
pozostali adresaci – 5.000 zł

Obszar B Zadanie 2

szkolenie komputerowe 
Obszar C Zadanie 1

wózek elektryczny 
Obszar C Zadanie 2

sprawność techniczna wózka elektrycznego

osoby głuchoniewidome – 4.000 zł
pozostałe osoby – 2.000 zł 

7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty 
dofinansowania do 20.000 zł  

(opinia eksperta)
2.000 zł

Obszar C Zadanie 3

proteza, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania

techniczne 

Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy, w której zasto-
sowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D

koszt opieki nad osobą zależną

– w zakresie ręki – 9.000 zł
– przedramienia  – 20.000 zł
– ramienia i wyłuszczeniu 
w stawie barkowym – 26.000 zł
– na poz. podudzia  – 14.000 zł
– na wysokości uda  – 20.000 zł
–  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  

– 25.000 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie 
z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

– w zakresie ręki – 2.700 zł
– przedramienia  – 6.000 zł
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barko-
wym – 7.800 zł
– na poziomie podudzia  – 4.200 zł
– na wysokości uda  – 6.000 zł
–  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  

– 7.500 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z 
ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 
zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad 

jedną osobą zależną

Wysokość maksymalnego dofi nansowania ze środków PFRON w 2013 roku – Moduł I:

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:

MODUŁ I 

Obszar A Zadanie 1  

oprzyrządowanie samochodu
Obszar A Zadanie 2  

prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogra-
mowanie

15% 25% 10%

Obszar B Zadanie 2

szkolenie komputerowe 
Obszar C Zadanie 1

wózek elektryczny 

Obszar C Zadanie 2

sprawność techniczna wózka 
elektrycznego

x 10% x
Obszar C Zadanie 3

proteza, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania

techniczne 

Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy, 
w której zastosowano nowo-

czesne rozwiązania techniczne

Obszar 
koszt opieki nad osobą 

zależną 

10% 10% 15%

MODUŁ II –  wkład własny nie jest wymagany

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić 
ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Wysokość maksymalnego dofi nansowania ze środków PFRON 
w ramach Modułu II dla jednego studenta w zakresie kosztów 
dotyczących jednego półrocza 2013 roku:

opłata za naukę (czesne) 

lub za przeprowadzenie prze-

wodu doktorskiego

3.000 zł

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

osoby ze znacznym st. niepełnosprawności –  800 zł

osoby z umiarkowanym st. niepełnosprawności – 500 zł

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numery telefonów:
18 - 441 91 27, 18 - 449 13 50 

bądź w siedzibie Zespołu ds. Problematyki Osób 
Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Nowego Sącza, przy ulicy 

Żywieckiej 13, budynek MOPS, pokój nr 5 (parter).
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PRZEKAŻ 1% PODATKU na
Stowarzyszenie Kobiet 

do Walki z Rakiem Piersi

Europa Donna w Nowym Sączu

Organizację Pożytku Publicznego

KRS 0000089251

Nasze konto: 83 1160 2202 0000 0000 2351 5893

Fundusze uzyskane z 1% przeznaczamy na badania mammografi czne. 

Rak wcześnie wykryty jest wyleczalny. Pokonajmy go razem!

Raz w miesiącu sama zbadaj swoje piersi.

Raz w roku zgłoś się do lekarza, który zbada Twoje piersi.

Po 40-tym roku życia przynajmniej raz na 2 lata wykonaj 

badanie mammografi czne

R E K L A M A

Takie hasło towarzyszyło „Dniu 
Otwartych Drzwi” w Zespole 
Szkół Podstawowo– Gimnazjal-
nych nr 1 w Nowym Sączu. Pal-
cówka gościła przyszłych uczniów 
wraz z rodzicami. Mieli okazję po-
rozmawiać z nauczycielami i za-
poznać się z ofertą szkoły, która 
przez 15 lat była szkołą sportową 
o profilu lekkoatletycznym. Pro-
wadzone są w niej zajęcia z: piłki 
nożnej, koszykówki, siatkówki, 

koszykowej i pływania. Przy szko-
le funkcjonują dwa kluby spor-
towe – Żak i Pirania, a ucznio-
wie mogą korzystać m.in. z zajęć 
na hali sportowej i basenie, wyjaz-
dów na obozy w kraju i za granicą 
oraz na „Zieloną Szkołę”, udzia-
łu w zawodach krajowych i mię-
dzynarodowych, kontynuowania 
szkolenia w klubach sportowych: 
UKS Żak, KS Dunajec, STS Wikar.

(PAZEG)

EDUKACJA.  III edycja konkursu „Żoł-
nierze Wyklęci – Bohaterowie Antyko-
munistycznego Podziemia” pozwoliła 
odkryć historię 87–letniego sądecza-
nina Józefa Stojka, który dla IPN do tej 
pory był znany tylko z dokumentów, 
jakie zachowały się w archiwum Wo-
jewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego. 

– Jesteśmy niezwykle podekscyto-
wani, że będziemy mogli przepro-
wadzić wywiad z panem Józefem 
Stojką, nagrać go dla przyszłych 
pokoleń – mówił w poniedziałek, 
przed rozdaniem nagród w ratuszu, 
dr Marcin Chorązki z IPN, przewod-
niczący konkursowego jury.

Uczeń II LO w Nowym Sączu, 
Krzysztof Kostecki, który prace swą 
oparł o opowieść żołnierza Józefa 
Stojki (ps. „Gryzoń” – jesienią 1945 r. 
wstąpił do Żandarmerii AK pod roz-
kazami por. Stanisława Piszczka ps. 
„Okrzeja”, później służył pod ko-
mendą Mariana Mordarskiego ps. 
„Śmiga” w oddziale o kryptonimie 

operacyjnym „Grot”, utworzonym 
w marcu 1946 r.) otrzymał wyróż-
nienie. Pierwsze miejsce przyzna-
no Łukaszowi Ziółkowskiemu z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Władysława Reymonta w Tęgobo-
rzy, za pracę pt.: „Zwyciężony jest 
ten, kto się poddaje. O Janie Peciaku, 
na podstawie jego maszynopisów”. 

Drugie miejsce zajęła Sylwia Pasio-
nek, a trzecie Michał Dunikowski 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Władysława Orkana w Limanowej. 

Konkurs zorganizował poseł SP 
Andrzej Romanek, wraz z krakow-
skim oddziałem IPN i Muzeum Okrę-
gowym w Nowym Sączu.

(EDU)

Mierz wyżej, mocniej, dalej! Józef Stojek – żołnierz odzyskany 

FO
T.

 (K
G)

Laureaci i wyróżnieni w konkursie uczniowie wraz z organizatorami i gośćmi 
honorowymi uroczystości rozdania nagród: Józefem Stojką, Tadeuszem Rybą 
i Jerzym Widejko.

Uk=

W/m2 x K

1,07(1)
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Wychodząc wiośnie naprzeciw, 
warto zadbać nie tylko o siebie, ale 
i swoje otoczenie. Nasz dom, po-
dobnie jak my, po zimie potrzebu-
je odświeżenia. 

Zbliżające się święta jeszcze moc-
niej mobilizują nas do porządków, 
a te pociągają za sobą pokusę zmian. 
I tak dostrzegamy, że do naszych 
lśniących szyb, nie pasują już po-
żółkłe firany, na stole przydałby się 
ozdobny obrus, a sofy nabrałyby no-
wego wyglądu, gdyby przystroić je 
poduszkami z ciekawym wzorem. 
Nic tylko skorzystać z usług Modnego 

Domu, który nie tylko zasypie nas bo-
gactwem dodatków – podpowie rów-
nież , jak umiejętnie i z klasą „ubrać” 
nasze mieszkanie. A może zamiast fi-
ran w oknie wstawić rolety?

Apetyt rośnie w miarę… stroje-
nia. Dla niektórych drobne zmia-
ny nie wystarczą. Wiosna to dobry 
czas, by pomyśleć o generalnym re-
moncie swojego domu i wymianie 
jego wyposażenia. W tym celu war-
to odwiedzić sklep Master Plus, któ-
ry pomoże odnowić pokoje od podłóg 
przez okna do sufitów, a znajdujący 
się niedaleko Salon BLU zaaranżuje 

dla nas wnętrze łazienki. Po drodze 
jest też firma Opal, u której z kolei 
można znaleźć wszystkie niezbęd-
ne sprzęty gospodarstwa domowe-
go oraz meble. 

Tak odświeżony i zadbany dom 
na wiosnę potrzebuje jeszcze oży-
wienia. A nic tak nie ożywia miesz-
kania, jak kwiaty. Jeśli nie mamy 
swojego ogrodu, jego namiast-
kę z pewnością pomoże zapew-
nić Spółdzielnia Ogrodnicza „Zie-
mi Sądeckiej”. 

Zapraszamy. 
(SPR)

Zapraszamy: pon-pt. 9.00-18.00 sobota 9.00-14.00

DRZWI  PANELE  POD OGI  OKNA  SCHODY
ul.Kolejowa 27, 33-300 Nowy S cz 

tel./fax 18 531 19 68, tel. kom. 795 464 376, 795 568 636
nowysacz@majsterplus.com  www.nowysacz.majsterplus.com ul. Z

ie
lo

na

Kolejowa

Podhalańska
Barteckiego

M
. M

iedziakow
skiego

Lubomirskich

Al. Stefana Batorego

1 M
aja

PKP
MPK

87 87

SPRZEDA  I MONTA

FIRMA HANDLOWA Sp. z o.o.

20 LAT 
TRADYCJI

33-300 Nowy Sącz, ul.Kolejowa 12, 
tel. 18/443 70 09, tel.fax 18/443 89 78

BEZ ŻYRANTÓW

POLECAMY:  meble pokojowe, meble wypoczynkowe, segmenty młodzieżowe, 
sypialnie, pralki, lodówki, roboty kuchenne, kuchnie gazowe

W

WSZYSTKO 

NA R
ATY

Rolety Żaluzje Moskitiery
BEZINWAZYJNE SYSTEMY DO MONTAŻU ROLET

Zapraszamy! Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 37, tel./fax 18 441 93 50, 502 604 017

C.H.REAL ul.Gorzkowska 32, tel. 501 407 620;  www.wimarol.com.pl;  nowysacz@wimarol.com.pl

KUPON RABATOWY 

-25 %
ważny do 31.05.2013 r.

R E K L A M A

Apetyt rośnie w miarę… strojenia 

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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SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZASPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA
„ZIEMI SĄDECKIEJ”„ZIEMI SĄDECKIEJ”

Firma z ponad 100 letni  tradycj !

ZAPRASZA
do nowo otwartego sklepu Nasienno-Zaopatrzeniowego nr 22         

w Starym Sączu, ul. Magazynowa 1,  na terenie Punktu Skupu Owoców

 tel. 18  446 11 86

Oferujemy towary po promocyjnych cenach: środki ochrony roślin, nasiona, nawozy, opryskiwa-

cze, artykuły gospodarstwa domowego, folie ogrodnicze, folie do sianokiszonek, pasze dla trzody, 

bydła i ptactwa domowego oraz wiele innych produktów.

Oferujemy również artykuły po niskich cenach w naszych pozostałych sklepach 

Nasienno-Zaopatrzeniowych:

• Sklep nr 1 w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 7, tel.  18  443 53 42

• Sklep nr 4 w Gołkowicach Dolnych, tel.  18  547 66 98

• Sklep nr 19 w Korzennej, tel. 18  441 70 09

• Sklep nr 24 w Łącku, tel.  18  444 64 53

• Sklep nr 38 w Tęgoborzy, tel.  18  444 90 98

•  Hurtownia środków ochrony roślin w Nowym Sączu, 

ul. Chopina 10, tel. 18  443 78 44

Życzymy udanych zakupów!

NOWY
SKLEP

RYNEK

NOWY
SĄCZ

RYTRO
BARCICE

Dworzec PKP

Nadleśnictwo

O
b
w

o
d
n
ic

a

ul. Zielona 45
(budynek Hejan)

Nowy S czwww.blu.com.pl

www.firanyzaslony.eu
Wykonujemy 
dekoracje i pomiary okien
oraz drobne usługi krawieckie

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW

Nowy Sącz, ul. Krakowska 
                                          (naprzeciwko stacji ORLEN)

Podegrodzie 426
tel. 515-082-494, 511-628-149

X Firany
X Ręczniki
X Obrusy
X Karnisze
X Porcelanę artystyczną

X Zasłony
X Pościele
X Narzuty
X Dodatki

wystrój okien i wnętrz
PO

LE
CA

M
Y

R E K L A M A

rodzajów11BEZSPOINOWYCH SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Profesjonalne                          

EŃ
Systemy Ociepleń

YSTEMÓW OCIEPLEŃÓW OCIEPLEŃ

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 

materiałów szeroko rozumianych jako 

chemia budowlana oraz systemów 

ociepleń budynków.

Pełen asortyment wysokiej jakości 

produktów, fachowe i pewne doradztwo 

oraz odpowiedzialność czynią z firmy 

Greinplast niezawodnego i pewnego 

partnera, tworzącego solidną markę 

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

Godziny pracy infolinii w dni powszednie od 7:00 do 15:00. 
Koszt połączenia bezpłatny.

800 415 999
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
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– Uchwała o przyjęciu Strategii Rozwoju Gmi-
ny ma wielką wagę dla naszej małej ojczyzny 
– mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. 
– W ciągu roku w opracowanie tego dokumen-
tu zaangażowanych było wielu ekspertów, od-
bywały się warsztaty z udziałem mieszkań-
ców, większość uwag została uwzględniona. 
Strategia pozwoli na dalszy rozwój gminy Sta-
ry Sącz i wielokierunkowe ubieganie się o pie-
niądze unijne, a perspektywa finansowa UE 
na lata 2014 – 2020 może być ostatnim takim 
wsparciem dla rozwoju Polski i regionów… 

Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz po-
wstała (z udziałem pracowników Urzędu 
Miejskiego oraz mieszkańców miasta i gmi-
ny) w ramach realizacji umowy zawartej 
w czerwcu 2012 roku, pomiędzy Powiatem 
Nowosądeckim – Powiatowym Centrum Fun-
duszy Europejskich a Fundacją Rozwoju De-
mokracji Lokalnej i partnerami Projektu pn.: 
„Nowosądecka Akademia Samorządowa”. 
Wykonawcą zamówienia był Małopolski In-
stytut Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji w Krakowie. 

W przypadku Starego Sącza, który już taki 
dokument miał, zasadnicze było wyznaczenie 
celów strategicznych dostosowanych do no-
wych dokumentów strategicznych szcze-
bla regionalnego i krajowego. Uwzględnienie 
w nowej Strategii Rozwoju wytycznych i reko-
mendacji płynących z tych dokumentów kore-
luje Strategię z priorytetami rozwojowymi wo-
jewództwa małopolskiego, a w perspektywie 
umożliwia korzystanie z nowych narzędzi po-
lityki regionalnej, np. kontraktu terytorialnego.

Obszerny dokument składający się z wie-
lu części, liczący 100 stron, jest umieszczo-
ny na stronie www.stary.sacz.pl. Zachęcamy 
do zapoznania się z nim mieszkańców mia-
sta i gminy Stary Sącz, potencjalnych inwe-
storów i wszystkich, którzy zechcą skorzy-
stać z tego opracowania.

REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI 
URZĘDU MIEJSKIEGO W STARYM SĄCZU

MATERIAŁ  PROMOCYJNY STARY SĄCZ

Strategia marketingowa 
Starego Sącza do 2020 roku
Rada Miejska Starego Sącza podjęła 18 marca 2013 r. uchwałę o przyjęciu oraz wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji Strategii 
Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013 - 2020

Film Jego Oczami o ks. prof. 
Józefie Tischnerze 25 marca 
o godz. 17 w starosądeckim Sokole 

Film dokumentalny, który jest autorskim 
projektem Szymona Wróbla, kręcono no-
woczesnymi aparatami zamiast drogimi, 
profesjonalnymi kamerami (w Łopusznej, 
w bacówce ks. Tischnera na Sumolowej Po-
lanie, na Turbaczu, w Starym Sączu, Żywcu, 
Rajczy, Łodzi, Koniakowie, Krakowie, Ra-
dziszowie). Powstał zaledwie w 10 dni zdję-
ciowych. Występuje Kazimierz Tischner, 
a w scenach pojawią się m.in. biskup Ta-
deusz Pieronek, ks. Adam Boniecki, etno-
log dr Stanisława Trebunia–Staszel, artysta 
malarz Marian Gromada, folklorysta i in-
strumentalista Józef Broda, satyryk i muzyk 
Adam Grzanka oraz młodzi ludzie idący śla-
dami księdza filozofa. Muzykę do filmu na-
pisał Marcin Wyrostek, akordeonista i wy-
kładowca AM w Katowicach.
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21 marca, g.18, Galeria BWA 
Sokół w Nowym Sączu, wer-
nisaż wystawy Manuel Va-
son "Re–performance. Mię-
dzy performance a fotografią"; 
g.19 MCK Sokół, Koncert Mać-
ka Maleńczuka „PSYCHO-
dancing” w ramach IX Wio-
sennego Festiwalu Artystów 
Piosenki „Pamiętajcie o Ogro-
dach”; g.20, MOK w Nowym 
Sączu, wieczór kabaretowy pt. 
„The Sejm” w wykonaniu ka-
baretu Neo–Nówka.

22 marca, g.16, WSB-NLU, 
sala nr 129 w budynku C, Se-
minarium naukowe  „Pol-
ski Nobel czyli Fundacja Era-
zma i Anny Jerzmanowskich 
i jej laureaci”; g.17, CKiS So-
kół w Starym Sączu, przed-
stawienie podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Gostwicy pt. „Szelmo-
stwa lisa Witalisa”; g.17, Ga-
leria Ratuszowa w Miasteczku 
Galicyjskim, wernisaż wy-
stawy „Architektura cer-
kiewna w krajobrazach Polski 

południowo–wschodniej; g.18, 
Miasteczko Galicyjskie, spo-
tkanie pn. „Slajdowisko – ta-
jemnicze podróże – Rowerem 
z Wisły wzdłuż Wisły do Gdań-
ska”; g.19, MCK Sokół w No-
wym Sączu, koncert Katarzy-
ny Groniec „Wiszące ogrody 
już się przeżyły” w ramach IX 
Wiosennego Festiwalu Arty-
stów Piosenki „Pamiętajcie 
o Ogrodach”.

23 marca, g.10–14 i 16–20, 
hala MOSiR w Nowym Sączu, 
XX Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Dy-
rektora MCK Sokół w Nowym 
Sączu; g. 17, plebania w Bar-
cicach, Plenerowe Misterium 
Męki Pańskiej; g.19, koncert 
Wojciecha Waglewskiego Voo 
Voo – „Nowa Płyta” w ramach 
IX Wiosennego Festiwalu Ar-
tystów Piosenki „Pamiętajcie 
o Ogrodach”. 

24 marca, g. 10–17, Mia-
steczko Galicyjskie, kiermasz 
wielkanocny.

WARTO ZOBACZYĆOdkryj siebie 
i swoje pasje
DTS PATRONUJE.  Pod takim 
hasłem Stowarzyszenie Muzy-
ka Świata AKORD w Nowym Sączu 
proponuje multimedialną podróż 
do świata muzyki i sztuki uczniom 
szkół podstawowych. 

Pierwsza odbędzie się dziś 
w Katolickiej Szkole Podsta-
wowej w Nowym Sączu. – Ce-
lem projektu jest rozwijanie 
umiejętności, wiedzy i aktyw-
ności twórczej młodzieży. Po-
łączymy koncert na żywo, 
interaktywne warsztaty wo-
kalno–interpersonalne z pre-
zentacją–wykładem multi-
medialnym z zakresu między 
innymi historii sztuki, którą 
poprowadzi dyrektor Muzeum 
Okręgowego Robert Ślusarek 
– zapowiada Mirosław Wit-
kowski, pomysłodawca tego 
typu spotkań z uczniami. Nad 
projektem patronat medialny 
sprawuje DTS. 

Ch oć zima trzy-
ma, Urząd 
Miasta po-
czuł wiosnę 

i przewietrzył park samochodo-
wy wiceprezydentów Nowego 
Sącza. Kupił dwa peugeoty 301 
z pełnym wyposażeniem za 52,5 
tys. zł, czyli w sumie 105 tys. 
zł. Ratusz, jak tłumaczy, spo-
ro na tym wydatku zaoszczędził. 
Po pierwsze – w przetargu zbił 
cenę na każdej sztuce aż o 6,3 
tys. zł. Po drugie – stare graty 
ciągle się psuły. 11–letni ford fo-
cus ma prawie 200 tys. km prze-
biegu, a młodszy, 9–letni re-
nault laguna już 300 tys. km. 
W ciągu dwóch lat na ich napra-
wy wydano 28 tys. zł.

Tylko chór populistów zarzu-
całby więc ratuszowi rozrzut-
ność, bo przecież czymś jeździć 
trzeba i w kryzysie warto oszczę-
dzać. A tych 105 tysięcy to pi-
kuś przy 84 mln zł zadłużenia 
Nowego Sącza i 6 mln zł rocznie 
na obsługę zobowiązań. W koń-
cu to tylko jedna dziesiąta mi-
liona, o jaki miasto musi ogra-
niczyć wydatki na ten cel, żeby 
zmieścić się w limicie narzuco-
nym ustawą.

Zatem nie ma co krytyko-
wać, ale tak sobie trochę policzyć 
to chyba można? To tak: skoro 
stare auta i tak zostaną we flocie 
urzędu, to ktoś będzie nimi na-
dal jeździł i co dwa lata pochło-
ną znowu 28 tysięcy na naprawy. 
Przez sześć lat da to 84 tys. zł, 
mniej niż wydano na nowe auta. 
Szkoda. Można czasem sześć lat 
poczekać, aż spłaci się trochę 
długu albo zmieni się koniunk-
tura w miejskich finansach. Albo 
sprzedać graty, choćby na złom, 
i trochę kasy odzyskać. Jed-
nak nowe samochody będą na-
prawiane dopiero za parę lat, 
bo mają „zawieszenie odpor-
ne na uszkodzenia spowodowane 
złym stanem dróg”, a na łatanie 
dziur kasy zawsze jest mało.

Zatem nie narzekajmy. Może 
tylko na mechaników urzędu. 
Masa sądeczan jeździ przecież sta-
rymi samochodami i na naprawy 
wydaje kilkaset złotych rocznie, 
ktoś tu naszych kochanych wło-
darzy po prostu naciągał. Te auta 
mieszkańców też mają na licz-
nikach dwie setki albo więcej… 
A właściwie to gdzie ratuszowe 
auta te kilometry nabijają, sko-
ro wożą władze miasta wielkości 
57 kilometrów kwadratowych? 
I prawie wszystkie ważne urzędy 
są w odległości krótkiego space-
ru od magistratu. Czyżby kierow-
cy wozili szefostwo do starostwa 
przez Chełmiec, żeby nie stracić 
pracy, gdy władza się zorientu-
je, że wszędzie ma rzut beretem? 
Fakt, że wiceprezydenci jeżdżą 
na większość imprez za zapraco-
wanego prezydenta, który nie ma 

czasu prawie nigdzie bywać, tym 
bardziej wyskoczyć do Krakowa 
do marszałka czy do Warszawy 
polobbować. Dzięki temu choć 
jego służbowy, dwuletni opel 
to chyba prawie nówka.

Podsumowując, nasze wła-
dze są oszczędne. Nie tak jak inni 
samorządowcy sądeccy, któ-
rych wypunktował „Dziennik 
Polski”. Otóż gospodarz Kryni-
cy Dariusz Reśko ma służbową 
8–letnią skodę octavię ze 170 ty-
siącami na liczniku, ale jeździ, 
bo „jej ogólny stan techniczny 
jest dobry”. I ją naprawia. Bur-
mistrz Piwnicznej Edward Boga-
czyk jeździ prywatnym autem, 
do niedawna peugeotem z 1996 
roku, a teraz 7–letnim volkswa-
genem passatem. Jan Golba, wło-
darz Muszyny, używa własnej 
toyoty avensis z 2010 r. Stani-
sław Kiełbasa, wójt Nawojowej, 
nie dość, że jeździ prywatnym 
autem, to zrezygnował z ryczał-
tu na benzynę! Swoich samocho-
dów używają też wójtowie: Ry-
tra Władysław Wnętrzak (ford 
focus z 2002 roku), Łabowej Ma-
rek Janczak (subaru impreza 
z 2006), Łącka Janusz Klag (mit-
subishi lancer z 2009), Grybo-
wa Piotr Krok (opel). Ludzie, ani 
to sprzedać na złom, ani kupić 
lepszy, żeby zaoszczędzić! A rzą-
dząca Podegrodziem Małgorzata 
Gromala nie tylko „nie chce ob-
ciążać budżetu gminy zakupem 
samochodu”, lecz pracowni-
cy jej urzędu do wyjazdów służ-
bowych wykorzystują środki ko-
munikacji publicznej. Normalnie 
– bezczelność.

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Oszczędności w garażu 
władz Nowego Sącza
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PRZEKAŻ 

1% PODATKU 
STOWARZYSZENIU  

NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA  
W NOWYM SĄCZU 

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota zajmuje się pełnieniem bezinteresownej służby 
społecznej realizowanej w każdym środowisku. Do jego głównych celów należy przede wszystkim 
niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i odrzuconym społecznie, ludziom starszym, samotnym 

i biednym a także wspieranie dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie pragnie działać w sposób 
konkretny, podejmować wymierne i niezbędne zadania, możliwie szybko i efektywnie odpowiadać 

na zapotrzebowanie społeczne a także zawsze służyć pomocną dłonią.  
KRS: 0000313330  

 

DZIĘKUJEMY! 

„Dobry Tygodnik Sądecki” typuje dystrybutorów, którzy angażują się, by 
nasza gazeta docierała do jak największej rzeszy odbiorców. Dbają o jej eks-
pozycję i w ten sposób promują tytuł. Chcemy odwzajemnić ich zaanga-
żowanie, prezentując ich w cyklu „Najlepsi dystrybutorzy DTS”. 

Instytucje i firmy, w których znajdują się wytypowane przez naszych 
wysłanników punkty kolportażowe, mogą liczyć na darmową reklamę. 
W tym tygodniu chcemy docenić Kwiaciarnię Ontario przy ul. Jagielloń-
skiej 16 w Nowym Sączu. Panie Małgorzata i Janina dbają, by nasza gazeta 
trafiła do wszystkich Czytelników przemierzających deptak. 
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NAJLEPS I  DYSTRYBUTORZY DTS 
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ONTARIO
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 16
tel. 18 442–11–72
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Do niecodziennego meczu doszło 
w Barcicach. IV–ligowa Barciczanka 
wygrała 4:2 z Pogonią Lwów. Po me-
czu prezesi klubów usiedli w ośrod-
ku Las Vegas, gdzie lwowiacy miesz-
kali podczas zgrupowania, i podpisali 
umowę o współpracy. 

Organizatorzy wykonali tytanicz-
ną pracę i odśnieżyli na niedzielę 
płytę boiska, ale kibiców przyszło 
niewielu. Szkoda, bo Pogoń Lwów 
to kawałek ciekawej polskiej histo-
rii futbolu. To pięciokrotny mistrz 
Polski. Passę sukcesów w między-
wojniu przerwał dopiero rok 1939. 
Pogoń reaktywowała się w roku 
2009 i gra teraz w III lidze ukra-
ińskiej. Barciczanka na tle rywali 
zaprezentowała się bardzo dobrze, 
ale to znak, że prezes i pierwszy 
sponsor klubu Jacek Pawlik oraz 
trener Janusz Pawlik podchodzą 

do sprawy awansu poważnie. Jak 
doszło do współpracy? Firma Paw-
ła Cieślickiego Budmex Barcice 
przeprowadzała swego czasu pra-
ce konserwacyjne na Cmentarzach 

Orląt i Łyczakowskim. Prezes Bar-
ciczanki przez konsulat we Lwo-
wie nawiązał kontakt z prezesem 
Pogoni i tak Pogoń wylądowała 
w Barcicach. 

Warunki pogodowe wstrzymały roz-
poczęcie pierwszej wiosennej kolej-
ki III ligi świętokrzysko– małopolskiej. 
Nie wiadomo więc, jak drużyny za-
prezentowałyby się po przerwie zimo-
wej, ale wiadomo, że nie zmienili się 
kandydaci do awansu i ambicje pre-
zesa Limanovii Zbigniewa Szubryta. 

Ten po sukcesach w Pucharze Pol-
ski chce dać Limanowej II ligę. 
Jest doświadczony trener Dariusz 
Siekliński, solidna drużyna, któ-
rej nie wywrócono do góry noga-
mi nieprzemyślanymi transferami, 
i – co ważne – zaplecze finansowe. 
Do zespołu dołączyło tylko trzech 
piłkarzy młodzieżowych, trzech 
odeszło (Maciej Ślazyk, Daniel 
Ochociński, Mateusz Lis – wszy-
scy do Barciczanki) – zwycięskiego 
składu się nie zmienia. Tak jak Ko-
lejarz Stróże staje się czasem miej-
scem pracy dla piłkarzy niechcia-
nych w Sandecji, tak Limanovia daje 
pracę trzem doświadczonym piłka-
rzom, którym w pierwszoligowcu 

ze Stróż niespecjalnie się wiodło, 
czyli Mariuszowi Mężykowi, Dariu-
szowi Zawadzkiemu i Pawłowi Ce-
buli. Po rundzie jesiennej Limano-
via prowadzi w tabeli, ale nie jest 
jedynym i niezagrożonym kandy-
datem do awansu. Mocno naciskają 
kluby ze świętokrzyskiego – Granat 
Skarżysko Kamienna i Łysica Bo-
dzetyn. To z tym zespołem drużyna 
Zbigniewa Szubryta miała się zmie-
rzyć na inauguracje wiosny, ale mecz 
przełożono. Może i dobrze, że o wy-
niku w tym meczu zadecydują tylko 
względy sportowe, a nie przypadek 
na nieprzygotowanym boisku (mecz 
przełożono na 3 kwietnia). Teraz Li-
manovia zagra 24 marca (niedziela) 
o godz. 14 z Wisłą Sandomierz. Na-
tomiast na własnym boisku pierw-
sze spotkanie zgodnie z termina-
rzem 30 marca w sobotę o godz. 12. 
Rywalem będzie Hutnik 2010 Kra-
ków. W Popradzie Muszyna mamy 
trochę więcej rotacji w składzie, ale 
też bez rewolucji. Daniel Bomba od-
szedł do Sandecji, a w Muszynie nie 
zagrają Dawid Ciężkowski, Nor-
bert Pierzga i Marcin Plata. Zespół 
Tomasza Szczepańskiego postarają 
się wzmocnić natomiast Zbigniew 
Dąbek (Stal Stalowa Wola), Maciej 
Duda (Dunajec Nowy Sącz), Ma-
teusz Młynarczyk (Sandecja Nowy 

Sącz) oraz wychowankowie Paweł 
Buliszak, Mirosław Cichoń i Mate-
usz Tokarczyk.

Zespół Sony wy-
grał najmocniejszą 
i najbardziej pre-
stiżową ligę fut-
salową w Nowym 
Sączu w katego-
rii open. Uczynił 
to w pięknym sty-
lu, czwarte mi-
strzostwo z rzędu 
zapewniając so-
bie już na trzy ko-
lejki przed końcem 
rozgrywek. 

W decydującym 
spotkaniu nie dał 
szans wiceliderowi tabeli Gazecie 
Krakowskiej. – To był bardzo moc-
ny zespół, ale nasze zwycięstwo było 
bezdyskusyjne, wygraliśmy 9:3, 

a trybuny to doceniły– mówi Janusz 
Brongiel, kapitan zespołu mistrza. 
– To była bardzo mocna liga, więc sa-
tysfakcja jest tym większa.

DRUGIE PUDŁO SENEGALCZYKA
W ostatniej kolejce I ligi Sandecja nie 

zagrała z Niecieczą, ale w Legnicy boisko 
było przygotowane nieźle i Kolejarz Stró-
że przywiózł z bardzo ciężkiego terenu 
punkt. Mogły być trzy, ale Tidiane Niane 
nie wykorzystał w 9. minucie rzutu kar-
nego. To był już druga niewykorzystana 
jedenastka Senegalczyka w tym sezonie. 

KROK DO STREFY MEDALOWEJ 
„Mineralne” są bardzo blisko gry 

o medale mistrzostw Polski. Zawod-
niczki trenera Bogdana Serwińskiego 
dwukrotnie pokonały KS Pałac Bydgoszcz 

i od strefy medalowej dzieli je jedna wy-
grana. W sobotę zwyciężyły 3:1, a w nie-
dzielę nie pozwoliły nawet rywalkom 
na wygranie seta. 

SIÓDMA ZAWODOWA WALKA
Andrzej Sołdra wystąpi na Wojak Bo-

xing Night w Częstochowie. Pięściarz 
z Nowego Sącza wygrywał do tej pory 
na zawodowym ringu sześć razy, w tym 
cztery przed czasem. Odniósł komplet 
sześciu zwycięstw, z czego cztery przed 
czasem. Tym razem rywalem będzie Ka-
meruńczyk boksujący na stałe w Hiszpa-
nii Oliwier Tchinda.

R E K L A M A

SPR INTEM

Janusz Brongiel, Łukasz Fałowski, Andrzej Olbrycht, Paweł 
Kocemba, Łukasz Hedwig, Robert Mikołajczyk, Marek Krzemień, 
Michał Kulig, Marcin Brongiel, Grzegorz Woźniak.

Mistrz razy cztery

OZPN podjął decyzję organizacji rozgrywek na boiskach otwartych, tj. „szóstek piłkar-
skich”. W związku z powyższym drużyny/stowarzyszenia, które mają chęć gry w roz-
grywkach Nowosądeckiej Amatorskiej Ligi Szóstek Piłkarskich proszone są o zgła-
szanie swoich zespołów pod adresy: tosiek.z@op.pl lub bogdanozpn@tlen.pl 
w celu weryfikacji co do ilości i klasy rozgrywek. Rozgrywki OZPN chce organizować 
na obiektach sportowych, gdzie będzie zapewnione zaplecze socjalne w minimalnych 
jego rozmiarach. Termin rozpoczęcia I rundy to koniec kwietnia/początek maja.

Marzenie prezesa nadal aktualne

W dolnym rzędzie od lewej: Damian Majcher, Arkadiusz Serafin, Marcin Cygnarowicz 
Bartosz Kozieł, Michał Ruchałowski, Konrad Cebula, Dawid Basta Paweł Kępa, Daniel 
Świder. W środkowym rzędzie od lewej: Marian Wrona – kierownik drużyny, Dariusz 
Siekliński, Radosław Kulewicz, Waldemar Sotnicki, Wojciech Mastalerz, Łukasz 
Pietras , Bartłomiej Hudecki, Mariusz Kostek, Piotr Kempny – masażysta, Barłomiej 
Król. W górnym rzędzie od lewej: Rafał Gadzina, Wojciech Dziadzio, Marek Mizia, 
Arkadiusz Garzeł Artur Skiba, Dariusz Zawadzki, Mariusz Mężyk. 

MAREK MIZIA – 21 lat
Pozycja – napastnik
Data urodzenia: 6 kwietnia 1992 r.
Miejsce urodzenia: Myślenice
Wzrost/waga: – 180/73
Poprzedni klub: Puszcza 
Niepołomice 
Rodzaj transferu: półroczne 
wypożyczenie.

DAMIAN MAJCHER – 19 lat
Pozycja – pomocnik
Data urodzenia: 21stycznia 
1994 r.
Miejsce urodzenia: Gorlice
Wzrost/waga: 170/65
Poprzedni klub: Krakus Nowa Huta 
Rodzaj transferu: definitywny.

DANIEL ŚWIDER – 18 lat
Pozycja – pomocnik
Data urodzenia: 1 luty 1995 r.
Miejsce urodzenia: Rabka Zdrój
Wzrost/waga: 172/67
Poprzedni klub: MKS Limanovia 
zespół juniorów starszych.

KOMENTARZ
 Antoni Mizgała, członek zarządu 
klubu: – Jest ciśnienie na awans, 
a chłopaków na pewno sporto-
wo na to stać. Wiadomo jednak 
– los lubi płatać figle. Groźny bę-
dzie z pewnością Granat Skarżysko 
Kamienna . Po pierwsze – mocno 
inwestują w drużynę, wspiera ich 
miasto, a po drugie – całą naszą III 
ligą zarządza Świętokrzyski Zwią-
zek Piłki Nożnej. To może , ale nie 
musi oczywiście utrudniać sprawy. 
Zmiany w drużynie są dosłownie 
kosmetyczne – młodzi chłopcy, ale 
bardzo obiecujący. Wzmocnieniem 
powinien być szczególnie Marek 
Mizia. W sezonie 2010/2011, gra-
jąc w III–ligowym Dalinie Myśleni-
ce w 33 spotkaniach zdobył 16 bra-
mek. Do zdrowia wrócił Arkadiusz 
Serafin, więc skład jest optymal-
ny, a trener ma duże pole manew-
ru. Nie zapominamy też o Popra-
dzie Muszyna, który ma udaną 
jesień za sobą, a nie od dziś wiado-
mo, że potrafi pokrzyżować szyki 
każdej drużynie.

Futbolowa lekcja historii
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Imię i nazwisko: Mirosław Witkowski (Miro)
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: oglądam filmy.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: życie jest niesamo-
wicie cudowne i nieprzewidywalne.
Boję się: dużych pająków.
Najbardziej w życiu żałuję: że za wolno dojrzewałem do by-
cia facetem.
Gdybym nie był tym, kim jestem, to najchętniej byłbym: ku-
charzem i miał swoją własną restaurację.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz je na: kwiaty dla 
mojej siostry oraz mamy – dwóch najważniejszych kobiet 
w moim życiu – oraz bilet, by odwiedzić moją siostrę we 
Włoszech, pobawić się z trójką jej dzieci i wypić z nią kawę 
jak brat z siostrą.
Chciałeś komuś o czymś powiedzieć, ale nie miałeś okazji: 
mojej mamie chciałem powiedzieć, że ją bardzo kocham i je-
stem jej wdzięczny za cenne, życiowe rady, których wagę 
i znaczenie rozumiem dopiero dziś. 
Mój największy talent: umiejętność rozśmieszania dzieci 
i rozmawianie ze zwierzętami.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: naprawić kranu 
w swojej kuchni.
W bezsenne noce rozmyślam o: sypiam bardzo do-
brze i nie mam bezsennych nocy.
Do końca życia zapamiętam: jak mój chrzestny ojciec 
na dwie minuty przed śmiercią chwycił mnie mocno za 
rękę pomimo całkowitego paraliżu i dał mi tym do zro-
zumienia, że są w życiu sprawy nadprzyrodzone, któ-
rych nasz umysł nie ogarnia.
Codziennie poświęcam na telewizję, internet, czytanie: 
szczęśliwi czasu nie liczą.
Na kolację do domu zaprosiłbym: chłopaków z moje-
go nowego zespołu.

MIROSŁAW WITKOWSKI, 9 maja 1979r. w Nowym Sączu, ab-
solwent wydziału wokalno–aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Łodzi oraz stypendysta Jacobs Scholarship renomowanej 
amerykańskiej uczelni muzycznej – Indiana University Ja-
cobs School of Music w Bloomington (USA), gdzie ukończył 
z wyróżnieniem studia podyplomowe. Jest laureatem wie-
lu konkursów m.in.: I nagrody w Gali Pięciolecia telewizyj-
nego programu „Szansa na Sukces”, I nagrody w konkursie 
wokalnym National Society of Arts and Letters w Blooming-
ton, stypendysta ministra kultury w ramach prestiżowego 
programu „Młoda Polska” oraz stypendium „Solti Founda-
tion” w Belgii. Twórca projektów edukacyjno–profilaktycz-
no–kulturalnych m.in.: „Mozart kontra Sinatra”, „Zanim bę-
dzie za późno”, „Odkryj siebie i swoje pasje” skierowanych 
do młodzieży, seniorów oraz pasjonatów muzyki rozrywko-
wej na wysokim poziomie. Laureat popularnego programu 
telewizyjnego "The Voice of Poland" w grupie Kayah, tym ra-
zem z powodzeniem wziął udział w kolejnym show „X–Fak-
tor”, przechodząc do dalszych eliminacji.  

R E K L A M A

NA KONIEC TYGODNIA
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DTS PATRONUJE.  32 osoby – 19 
z Nowego Sącza i 13 z powia-
tu nowosądeckiego – zgłoszono 
do plebiscytu „Człowiek Wielkiego 
Serca”. Spośród nich kapituła kon-
kursu pod przewodnictwem pre-
zydenta Ryszarda Nowaka wybrała 
10 nominowanych: pięcioro z No-
wego Sącza i pięcioro z  powiatu 
nowosądeckiego.

Nominowani z Nowego Sącza: 
ojciec Mirosław Depka; Stefan 
Gancarczyk; Milenia Małecka–
Rogal; pastor Jacek Orłowski; 
Halina Węgrzyn.

Nominowani z powiatu no-
wosądeckiego: Edward Gruce-
la; Kazimierz Pazgan; Renata 

Rosłaniec; Agata Sekuła; Tomasz 
Sudniarz. 

W pierwszej turze głosowa-
nia oddano 2680 głosów. Dru-
ga tura potrwa do 25 kwietnia. 
Spośród nominowanych zostanie 
wybranych dwóch laureatów: je-
den z Nowego Sącza i jeden z po-
wiatu nowosądeckiego. Głosować 
można na specjalnych kuponach 
drukowanych na naszych łamach 
(wypełnione należy dostarczyć 
organizatorom – Stowarzysze-
niu Nowosądecka Wspólnota, 
ul. Narutowicza 2 w Nowym Są-
czu) oraz na stronie interneto-
wej www.stowarzyszenie–snw.
pl – tam też więcej informacji 
o plebiscycie. 

Wybierz z nami 
„Człowieka 
Wielkiego Serca”

CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA

Imię i nazwisko nominowanego z: 

Nowego Sącza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

powiatu nowosądeckiego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


