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Mimsy opanowały 
internautów 
20-letni sądeczanin Krzysztof Kowal (na zdjęciu) jest 
współtwórcą gry komputerowej, która właśnie podbija rynek 
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Polski Forest Gump już biegnie 
na Festiwal Podróży i Przygody 
Bonawentura.org. A ty? 

W najbliższy weekend bę-
dzie okazja zwiedzić prawie cały 
świat. W podróż do Wenezu-
eli, Gruzji i Korei, na Kamczat-
kę, Saharę czy Nową Zelan-
dię zabiorą widzów, przybyłych 
do starosądeckiego Sokoła, pre-
legenci, których pasją są wy-
prawy w nieznane. Piotr Ku-
ryło, pierwszy człowiek, który 
obiegł kulę ziemską w ciągu 
roku, kilka dni temu wybiegł 
spod Augustowa, by dotrzeć 
na czas na Festiwal. Bonawen-
tura jest jednym z przystan-
ków w jego podróży do Rzy-
mu. Kuryło zamierza bowiem 
biegiem dotrzeć na kanoniza-
cję Jana Pawła II. 

Na tegoroczny Festiwal 
oprócz dziewięciu prelegentów 
zaproszono też czterech go-
ści specjalnych, ludzi o wiel-
kich osiągnięciach, ale bez po-
wszechnej rozpoznawalności 
medialnej. Wśród nich: Janusz 
Majer – himalaista, szef progra-
mu Polski Himalaizm Zimowy, 
Maciej Czapliński specjalizujący 
się w rowerowych rajdach przez 

kontynent afrykański – pierw-
szy laureat Bonawentury z 2011 
roku, Piotr Kohut pomysłodaw-
ca i „siła sprawcza” Redyku Kar-
packiego, Marcin „Yeti” Toma-
szewski – laureat Kolosa, jeden 
z najzdolniejszych wspinaczy 
wielkościanowych na świecie. 

Jak zwykle Festiwal będzie 
okazją do inspirujących spotkań 
i wymiany w kuluarach paten-
tów na tanie podróżowanie… 

Sprawdź szczegóły na dts24.pl 

W specjalnej zakładce 
„NA AFISZU” 

znajdziesz również inne 
informacje o ciekawych 
spotkaniach w regionie. 

Wyślij wspomnienie, 
zdobądź książkę 
Z pewnością 
wielu sąde-
czan miało 
okazję spo-
tkać się z Ja-
nem Pawłem 
II, a nawet 
znało oso-
biście Karo-
la Wojtyłę. 
„Dobry Tygo-
dnik Sądecki” 
otwiera dla Państwa swoje łamy, za-
chęcając do dzielenia się wspomnie-
niami o papieżu–Polaku. Jeśli chce-
cie dać świadectwo, macie w swoim 
archiwum zdjęcia, którymi war-
to podzielić się z innymi, napiszcie 
do nas, zadzwońcie bądź skontak-
tujcie się osobiście. Państwa wspo-
mnienia zamieścimy w świątecz-
nym, specjalnym wydaniu „Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego”, które 27 
kwietnia trafi wraz z pielgrzyma-
mi z Sądecczyzny na Plac Św. Pio-
tra w Rzymie.

Dla osób, które wyślą naj-
ciekawsze wspomnienia, mamy 
niespodzianki. Wydawnictwo 
Prószyński i S–ka przygotowa-
ło dla naszych Czytelników–au-
torów kilka egzemplarzy książ-
ki „Franciszek. Papież, który się 
uśmiecha”. 

KONTAKT 
„Dobry Tygodnik Sądecki” 

Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25, 
e–mail: redakcja@dts24.pl, 

tel. (18) 18 544 64 41 
lub 785–340–411. 

Na Państwa świadectwa 
czekamy do 4 kwietnia.

A TO CIEKAWE

Poznaj patent na tanie 
podróżowanie

ZAPRASZAMY NA ŁAMY

Ekstremalna Droga 
Krzyżowa
Przez Sądecczyznę przejdzie 
ekstremalna Droga Krzyżowa. 
Pielgrzymi wyruszą 11 kwiet-
nia z Nowego Sącza i przej-
dą aż do kaplicy na Kozieńcu. 
Do pokonania będą mieć 40 km.

Trasa będzie wiodła przez: 
Marcinkowice, Zawadkę, Świd-
nik, Łyczankę, Wronowice, Ło-
sosinę Dolną, Michalczową, 
Połom Mały aż do kaplicy na Ko-
zieńcu. – Chcielibyśmy, żeby 
na całej trasie obowiązywało 
milczenie. Tylko na postojach 
w określonych miejscach, gdzie 
będą odczytywane stacje Dro-
gi Krzyżowej będzie możliwość 
wspólnej modlitwy – mówi 
Anna Tobiasz, lider rejonowy 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
w Nowym Sączu. 

Zapisy ruszają 28 marca. 
Będą przyjmowane elektro-
nicznie na stronie edk.ogr.pl 
Każdy zarejestrowany uczest-
nik dostanie mapę i odblaski. 
– Nie jest to wyzwanie dla każ-
dego, dlatego bardzo prosimy 
o rozważne przemyślenia, czy 
aby warunki fizyczne pozwolą 
na przejście trasy. Sama prze-
tarłam już szlaki, bo musieli-
śmy sprawdzić, jak wygląda 
trasa. Było to dla mnie wielkie 
wyzwanie i wielki ból – przy-
znaje Anna Tobiasz.  (MAT)

Więcej na dts24.pl

Sądecki van Gogh 
– Kocham malarstwo 
Wacława Jagielskiego, 
to jest taki sądecki 
van Gogh… 

– jedna z uczestniczek otwarcia 
jubileuszowej wystawy artysty.

dts24.pl

WARTO WIEDZIEĆ

CYTAT TYGODNIA

Mamy znacznie więcej atrakcji tu-
rystycznych w regionie, niż widać 
to w katalogach biur turystycz-
nych. Subregion gorlicko–sądec-
ki to kopalnia pomysłów na oferty 
turystyczne.

Aż prosi się o kilkudniowe trasy, 
łączące w sobie poznawanie zabyt-
ków, kulinaria, tradycje i aktywny 
wypoczynek. Niestety, w katalo-
gach touroperatorów wciąż króluje 
„Wieliczka, Oświęcim i Zakopane”. 
By ułatwić im dotarcie do ciekawej 
lokalnej oferty, a twórcom pro-
duktów lokalnych w terenie prze-
kształcenie atrakcji turystycznych 
w oferty gotowe do sprzedaży, po-
wstał pomysł konkursu na oferty 
turystyczne. 

Organizuje go Małopolska Or-
ganizacja Turystyczna. Konkurs 
„Na najlepsze oferty turystycz-
ne subregionu gorlicko–sądec-
kiego”, ma na celu wyłonienie 
najlepszych ofert turystycznych 
subregionu i ich promocję w ra-
mach projektu „Lokalne ini-
cjatywy na rzecz rozwoju re-
gionalnego powiatu gorlickiego 
i nowosądeckiego”.

– Konkurs ma za zadanie in-
wentaryzację ofert turystycznych 
o najwyższej jakości i wprowadze-
nie ich na rynek turystyczny – wy-
jaśniają organizatorzy. Zgłoszenia 
należy przysyłać do 10 kwietnia.

Źródło: MOT
Szczegóły sprawdź na dts24.pl 

KONKURS

MOT inwentaryzuje atrakcje turystyczne
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KONTROWERSJE.  Co de-
cyduje o wartości i sprzedaży 
gruntów komunalnych na Osie-
dlu Barskim w Nowym Sączu? 
Interes żony wiceprezydenta czy 
interes mieszkańców? Lokato-
rzy budynków mówią wprost 
– prywata. Wiceprezydent Je-
rzy Gwiżdż na posiedzeniu Rady 
Miasta tłumaczył: – Moja żona 
nic nie kupiła, tylko sprzedała 
grunt po rodzicach.

Barska 7, Barska 9, Barska 11, 
Barska 17 i Naściszowska 20 
przy tych adresach są czte-
ry wspólnoty mieszkaniowe, 
165 właścicieli lokali zamiesz-
kanych przez około 400 osób. 
Może się okazać, że już nie-
długo mieszkańcy nie będą 
mieć swobodnego dostę-
pu do swoich domów i z dnia 
na dzień pozbawieni zosta-
ną możliwości wyrzucania 
śmieci. A to wszystko dla-
tego, że Urząd Miasta kilka 
lat temu sprzedał za bezcen 
działki komunalne sąsiadują-
ce ze wspólnotami. Głównym 
udziałowcem gruntu zosta-
ła żona wiceprezydenta No-
wego Sącza. Teraz przymie-
rza się do sprzedaży działki, 
a miasto już szykuje transak-
cję sprzedaży kolejnego gruntu 

komunalnego, tak by dział-
ka urzędniczej żony zyska-
ła dogodny dojazd i tym sa-
mym bardzo atrakcyjną 
cenę. Mieszkańcy protestują: 
– Gdzie tu jest miejsce na do-
bro społeczne? Urzędnicza 
prywata i skandal!

Pierwsze sporne grunty 
miasto sprzedało w 2002 roku 
12 prywatnym udziałowcom 
za cenę złotówki od udziału (!). 
Ówczesne Zakłady Napraw-
cze Taboru Kolejowego, któ-
re miały ten teren w dzierża-
wie wieczystej, zrezygnowały 
z prawa pierwokupu i dodat-
kowo pokryły wszystkie kosz-
ty transakcji.

 Jakiś czas później wspólno-
ty po sąsiedzku dostały ofertę 
kupna ziemi, ale już po zdecy-
dowanie wyższej, przerasta-
jącej ich możliwości cenie. Już 
wtedy głośno wyrażali swo-
je oburzenie, bo według nich 
to miasto powinno im zapro-
ponować zakup gruntu przy 
pierwszej transakcji. Ale tak 
się nie stało. Minęło kilka lat 
i miasto wystawia na sprze-
daż kolejną działkę. Dla miesz-
kańców i ta sprawa to ewi-
dentny dowód na ignorowanie 
ich interesu. Dlaczego? Na tej 
działce od wielu lat stoi wiata 

z koszami na śmieci, z której 
korzystają wszystkie wymie-
nione wyżej wspólnoty. Urząd 
wielokrotnie był informowa-
ny, że na swoim terenie żadna 
ze wspólnot nie ma miejsca, 
które nadawałby się na zorga-
nizowanie śmietnika.

***
Na szczęście mieszkańcy 

wspólnot na czas skorzystali 
z pomocy prawników i zabez-
pieczyli sobie dojazd do swoich 
nieruchomości sądownie. Sąd 
ustanowił tzw. dojazd koniecz-
ny. Teraz domagają się umożli-
wienia przejęcia drugiej działki 
na mocy zasiedzenia. Szko-
puł w tym, że – według nich 
– straci na tym wartość grun-
tów należących do żony urzęd-
nika. Zdesperowani są goto-
wi wejść na drogę sądową. 
Ale jak mówi jeden z lokato-
rów budynku przy ul. Barskiej: 
– Rączka rączkę myje. Żaden 
pies nie pogryzie ręki właści-
ciela. Żaden urzędnik nie po-
stawi się swojemu przełożo-
nemu, bo straci stołek. 

Brak zaufania wobec ma-
gistratu (w odpowiedzi na pi-
semne wezwanie do wy-
jaśnienia sprawy, Wydział 
Geodezji nazwał podejrzenia 

mieszkańców „dywagacjami”, 
które „nie znajdują uzasad-
nienia”) – był głównym po-
wodem, dla którego Barska 7, 
Barska 9, Barska 11, Barska 17 
i Naściszowska 20 postawiły 
sprawę nagłośnić medialnie. 

Wiceprezydent Jerzy 
Gwiżdż nie ukrywał oburze-
nia: – Co ma piernik do wia-
traka? Jak można łączyć 
sprzedaż miejskich grun-
tów z gruntami, które moja 
żona odziedziczyła po rodzi-
cach i które były w jej rodzi-
nie od 1895 roku? Moja żona 
zresztą te grunty już sprze-
dała i nie chce więcej nicze-
go kupować! Wymyślać takie 
plotki to jest dopiero skandal.

Równie bezkompromisowo 
Gwiżdż zapatruje się na możli-
wość przekazania działki pod 
wiatą na własność wspólnot. 
– Nie ma rozdawania grun-
tu miejskiego za darmo. Je-
śli Rada Miasta postanowi 
sprzedać teren, to wspólnoty 
będą mogły go kupić po ce-
nie zatwierdzonej przez 
radnych…

Temat działek na Barskim 
omawiany był na sesji Rady 
Miasta, gdzie wiceprezydent 
udzielił podobnych wyjaśnień. 

(TISS) 

Żona męża ma interes?
Senator Stanisław 
Kogut (PiS) opowiada 
DTS o:

Zdrowiu i kontrolowaniu 
partii:

– Cierpiałem prawie sie-
dem tygodni. Jeżeli chodzi 
o PiS sądecki, to ja cały czas 
kontrolowałem go telefonicz-
nie z łóżka kliniki. Wykony-
wałem telepracę, bo kiedyś 
w Stróżach założyłem telepra-
cę. Czytałem w klinice w wa-
szej gazecie wywiad z prezy-
dentem miasta, tak więc się 
od polityki nie odcinałem (…)

Właściwych wyborach 
partyjnych

– Każdy członek PiS, któ-
ry będzie startował z innych 
list, na drugi dzień niech skła-
da rezygnację z przynależno-
ści do partii. Jest uchwała Rady 
Politycznej, że członkowie PiS 
mają startować z list PiS (…) 
Jeżeli osoby z PiS pójdą z pa-
nem prezydentem, nie będą 
członkami partii (…)

Nierozmawianiu 
z komunistami

– Na dziś Ryszard Nowak 
jest brany pod uwagę, jako 

kandydat PiS na prezydenta 
(…) Jako jeden z kilku kandy-
datów PiS. Niech sobie nikt nie 
myśli, że senator Kogut choro-
wał, to nie prowadził różnych 
rozmów. Prowadził, tylko nie 
z komunistami, bo mnie bar-
dzo zbulwersowały spotkania 
prezydenta z Leszkiem Mille-
rem. Dla mnie to jest coś nie-
zrozumiałego (…) Wydaje mi 
się, że powołanie Kazimierza 
Sasa do Rady Nadzorczej MPK, 
to jakaś transakcja politycz-
na. Chyba robią sobie grunt 
pod wybory, żeby ktoś może 
nie wystawił kandydata, żeby 
ktoś kogoś poparł (…)

Wielkim powrocie 
Kozłowskiego

– Oficjalnie ogłaszam wiel-
ki powrót Witolda Kozłow-
skiego na listy wyborcze PiS 
oraz powrót wszystkich tych, 
którzy kiedyś zostali w nie-
uzasadniony sposób wyrzu-
ceni. Witold Kozłowski może 
liczyć na wysokie miejsce wy-
borcze (…) Marta Mordarska 
kandydatem PiS na prezyden-
ta? Nie potwierdzam, nie za-
przeczam (…)

Cały, obszerny wywiad 
z senatorem Stanisławem 

Kogutem czytaj na dts24.pl

Nie prowadzę rozmów 
z komunistami
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.

dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00  telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31

napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/

MI
Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl

ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30  - 17.30, sob. 9-13

10 nominowanych serc 
DTS PATRONUJE.  Kapituła plebiscytu Człowiek Wielkiego Ser-
ca wyłoniła pięć osób z Nowego Sącza i pięć z powiatu nowosą-
deckiego, nominowanych do tego tytułu. Głosować na swoich 
kandydatów można na zamieszczonym poniżej kuponie. Wy-
pełniony należy dostarczyć lub wysłać na adres Stowarzysze-
nia Nowosądeckiej Wspólnoty (Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2 – 
I piętro). Druga tura głosowania na laureatów trwać będzie do 
14 kwietnia. Głosować można również za pomocą: szablonu do 
głosowania zamieszczonego na stronie stowarzyszenia 
www.stowarzyszenie-snw.pl. 

CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA 2013 

Nominowani z powiatu nowosądeckiego

1  Jadwiga Wardęga, Podegrodzie

2  Stanisław Mrzygłód, Chełmiec

3  Dorota Hedwig, Wielogłowy

4  ks. Stanisław Ruchała, Kamionka Wielka

5  Arkadiusz Maciak, Grybów

Nominowani z Nowego Sącza

1  Halina Stanek

2  Andrzej Danek

3  Tomasz Tokarz

4  Grzegorz Rutkowski

5  Krzysztof Klimek

REKLAMA

Próba mostu 
Niedawno, po naszej interwencji, Miejski Zarząd Dróg załatał chodnik 
na moście nad Łubinką na ul. Zdrojowej w Nowym Sączu. – Teraz, 
kiedy zamknięta jest przeprawa na ulicy Tarnowskiej, wspomnia-
ny wcześniej most poddawany jest wielkiej próbie, oby ją przetrwał 
– napisał na swojej stronie radny Grzegorz Fecko, który od lat
 apeluje o jego modernizację. 

Więcej na dts24.pl

1000 czytelników uby-
ło w ostatnich pięciu 

latach Sądeckiej Bibliotece Publicz-
nej. Spadek związany jest nie tylko 
z mniejszym zainteresowaniem czy-
taniem książek, ale i niżem demo-
graficznym. Z biblioteki korzystają 
przede wszystkim uczniowie i stu-
denci między 16. a 24. rokiem życia, 
w sumie około 7 tys. osób. Wszyst-
kich zarejestrowanych czytelników 
w sądeckiej bibliotece jest ok. 22 tys. 

 (MCH)
Na dts24.pl czytaj też o 

przygotowaniach do Tygodnia Bibliotek

LICZBY NIE KŁAMIĄ

Mnożą się sklepy 
z dopalaczami 

Po licznych interwencjach i kon-
trolach sądeckiego sanepidu udało 
się już zamknąć trzy z nich. Tym-
czasem, jak się nieoficjalnie dowia-
dujemy, w centrum Nowego Sącza 
właśnie otworzono czwarty. 

Pijany 65–latek uciekał 
przed policją

Kierowca renault nie dość, 
że był nietrzeźwy, nie miał przy 
sobie prawa jazdy, przewoził dzieci 
bez fotelików, to w dodatku ucie-
kał przed policyjnym patrolem. 
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 
marca, na ul. Kusocińskiego w No-
wym Sączu.

Elki przeniosą się 
na Podhale

Małopolski Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Nowym Sączu otworzy 
oddział w Nowym Targu. W nowej 
placówce będą się odbywać egza-
miny na prawo jazdy. Szacuje się, 

że dzięki temu z Nowego Sącza ubę-
dzie około 30 procent elek. 

Koniec z piecami 
węglowymi 

Nowy Sącz otrzyma 6 mln zł do-
finansowania na realizację progra-
mu ochrony powietrza KAWKA. 
Można już składać wstępne dekla-
racje o zamianę pieców węglowych 
na kotły gazowe.

10 mln na sterowanie 
ruchem 

Do marca przyszłego roku, ja-
dąc do Tarnowa, Nowego Sącza czy 
Oświęcimia będzie można sprawdzić 
czas przejazdu nie tylko na elek-
tronicznych tablicach drogowych, 
ale również na specjalnie do tego 
stworzonej aplikacji mobilnej ob-
sługiwanej przez smartfony i tablety. 
Utworzenie Zintegrowanego Sys-
temu Sterowania Ruchem w Mało-
polsce ma kosztować ok. 10 mln zł.

Chcesz wiedzieć więcej, czytaj 
dts24.pl

TYDZIEŃ W SKRÓCIE 

Gdybym była 
na ich miejscu…
Julia Obrzut, uczennica Akademickie-
go Liceum Ogólnokształcącego w No-
wym Sączu, opowiada, jak przygoto-
wywała zwycięską pracę w konkursie 
„Żołnierze wyklęci. Bohaterowie an-
tykomunistycznego podziemia”:

– Pisałam pracę o kilku żołnier-
zach wyklętych i przedstawiłam ich 
w kontekście walki i ideałów, dla 
których byli zdolni poświęcić życie. 
Początkowo praca badawcza była 
trudna. Potem ktoś z rodziny po-
mógł mi odszukać Stanisława Skocz-
nia, z którym przeprowadziłam wy-
wiad. On powiedział mi, że żołnierze 
wyklęci stawiali opór, bo taką mie-
li wolę, bo takie mieli pragnienie. 
On nie uznaje tego za czyny boha-
terskie, ale za coś naturalnego. Na-
sze pokolenie nie zna nawet cienia 
tego, co działo się w dawnych cza-
sach. Sama czuję się patriotką. Gdy-
bym była na ich miejscu, nie wiem, 
czy bym wzięła do ręki broń, ale wal-
czyłabym na swój sposób w głębi ser-
ca i sprzeciwiałabym się za pomocą 
słów. Żołnierze wyklęci prowadzi-
li życie obok życia. Nie mieli żadne-
go poczucia bezpieczeństwa, które 
pozwalałoby im normalnie egzysto-
wać. Dla nas problemem jest wiele 
rzeczy, które dla nich były nieistot-
ne, na przykład to, co inni o nas my-
ślą. Oni koncentrowali się na walce 
o coś cennego, coś, co utracili. (PAS)
Na konkurs wpłynęło 40 prac. Więcej 

na ten temat na dts24.pl
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Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

informuje, że Gmina Stary Sącz

realizuje projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”

Wartość projektu: 1 047 404,00 zł
Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł

Środki krajowe 157 110,60 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,
ul. Batorego 25 (budynek w podwórzu) tel. 18 446 02 70
na stronie internetowej www.wykluczenie.stary.sacz.pl

i pod adresem email: projekt83@um.stary.sacz.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA

REKLAMA

Kim jesteśmy?
Rewolucjonistami, którzy chcą 

dokonać radykalnych zmian na 
lokalnym rynku gospodarczym.   
Tylko jako grupa stworzymy siłę, 
zdolną poruszyć ciężkie tryby me-
chanizmów ekonomicznych. 

W jaki sposób?
Oczywiście bez rewolucji, najpro-

ściej jak tylko można – ciężką pracą 
wspartą wiedzą i zaangażowaniem. 
Pamiętajmy – stanowimy jeden ryn-
kowy organizm. Kondycja każdego 
z elementów rzutuje na pozostałe.

Jak odniesiemy sukces?
Wspierając się wzajemnie, budu-

jąc wspólny lokalny rynek, mądrze 
wydając nasze pieniądze– po pro-
stu utrzymując w dobrej kondycji 
wszystkie podmioty uczestniczące 
w Samorządzie.

Ograniczona siła nabywcza Są-
deczan musi się kumulować w ra-
mach lokalnego rynku, wówczas 
zasila i wzmacnia nas wszystkich.

Dlaczego warto?
Bo to skuteczny system, pozba-

wiony ryzyka i dający sto procent 
pewności, że pieniądze krążące 
w lokalnym krwioobiegu gospo-
darczym wracają do nas wszyst-
kich. Do każdego z nas – pracodaw-
cy i pracownika. 

 Samorząd Gospodarczy Ma-
łopolska jest odpowiedzią sądec-
kich przedsiębiorców na coraz sil-
niejszą potrzebę organizowania się 
w struktury pozwalające zadbać 
o interesy nas wszystkich: praco-
dawców, pracowników oraz kon-
sumentów. Wszystkie te trzy gru-
py mają dziś na poziomie lokalnym 
wspólny interes. Wszystkie te gru-
py są od siebie nierozerwalnie za-
leżne, choć niekoniecznie dziś 
wszyscy jeszcze rozumieją, że sta-
nowią system naczyń połączonych. 
Sukces jednej grupy, przekłada 
się w prosty sposób na satysfakcję 
i korzyści pozostałych.

 Oczywiście tworzenie orga-
nizacji Samorządu Gospodarcze-
go nie jest pomysłem nowym ani 
odkrywczym. Mamy jednak wra-
żenie, że dotychczasowe zrzesze-
nia się przedsiębiorców i ich pro-
pozycje działania w jakimś sensie 
wyczerpały się. Dzisiejsze realia 
gospodarcze – w pierwszej kolej-
ności handel i usługi – są komplet-
nie inne niż te, które pamiętamy 
jeszcze sprzed kilku lat. Ta sytuacja 
wymaga od nas nowych pomysłów 
i innych działań. Polski, w tym 
sądecki sektor handlu, rzemiosła 
i usług stanął wobec ograniczo-
nych możliwości rozwoju na nie-
spotykaną dotychczas skalę. Dla-
tego chcemy zaproponować nową 

formułę zadbania o nasze wspólne 
interesy. Samorząd Gospodarczy 
Małopolska to dziś już ponad sto 
firm, stu przedsiębiorców myślą-
cych podobnie i stawiających sobie 
podobne cele.

( To także grono kilku tysięcy za-
trudnionych w tych firmach pra-
cowników – najczęściej mieszkań-
ców Sądecczyzny ).

 Korzyścią związaną z Samorzą-
dem Gospodarczym Małopolska dla 
każdego uczestnika musi być po-
czucie, że realizuje w sposób nie-
standardowy coś ważnego. Niech 
każdy zacznie od siebie. Co będzie 
dla nas korzyścią? Większe otwarcie 
lokalnego rynku na nasze produk-
ty, nasze usługi i wszelkie przejawy 
aktywności gospodarczej. Pokaż-
my, że działający tu przedsiębior-
cy potrafią się wspierać tak, jak 
legendarna wręcz w takiej soli-
darności gospodarczej Wielkopol-
ska czy gminy żydowskie. Wszyscy 
partnerzy naszego przedsięwzięcia 
muszą mieć poczucie uczestnicze-
nia w łańcuchu wymiernych korzy-
ści – kupując u sąsiada wzmacniam 
ekonomicznie jego firmę, korzy-
stając jednocześnie z systemu zni-
żek i rabatów oferowanych w ra-
mach Samorządu Gospodarczego 
Małopolska. Każdy z uczestników 
tego programu oferuje rabaty po-
zostałym. Dzięki temu prostemu 

mechanizmowi, powstaje szansa 
na lokalne ożywienie gospodar-
cze, zwiększony popyt na towa-
ry i usługi.

 Większe obroty i zyski lokalnych 
przedsiębiorców, to nowe miejsca 
pracy, wyższe wynagrodzenia po-
przez systemy premiowania pra-
cowników związane z efektywno-
ścią pracy (albo udział w zysku). 
Tym sposobem przedsiębiorcy da-
dzą wyraźny sygnał: poczuwamy 
się do odpowiedzialności za lokal-
ną wspólnotę. Nie czekając na po-
lityków, ustawy i odgórne regula-
cje chcemy zaproponować szereg 
działań, dzięki którym nasze życie 
tutaj ma szansę stać się łatwiejsze. 
Mamy świadomość potrzeby rów-
nowagi na rynku, dlatego Samorząd 
Gospodarczy Małopolska to propo-
zycja kierowana nie tylko do du-
żych przedsiębiorców. Ważna jest 
aktywność średnich i małych firm, 
a także tych prowadzących jedno-
osobową działalność gospodarczą. 
Nasza propozycja jest następująca 
– chcemy skupić z naszego regionu 
firmy dla zrealizowania konkretne-
go lokalnego celu. Kto nam może 
pomóc w realizacji naszych celów? 
My sami! Przedsiębiorca czuje się 
pewniej, kiedy wie, że za jego ple-
cami stoją inni przedsiębiorcy, któ-
rzy w trudnych momentach będą 
się wzajemnie wspierać.

Jednym z celów jakie sobie 
stawiamy jest budowanie 
wspólnego wewnętrznego rynku.

 Wszyscy zarabiamy pieniądze 
w Nowym Sączu, ale często – z róż-
nych względów – wydajemy je z dala 
od Nowego Sącza. Dlaczego, sko-
ro istnieją tu firmy i przedsiębior-
stwa zaspokajające większość po-
trzeb każdego z nas. Dlaczego nie 
skorzystać z ich oferty? W więk-
szości przypadków tylko się nam 
wydaje, że gdzie indziej jest taniej 
i lepiej. Polskie przysłowie mówi: 
„Wszędzie dobrze, gdzie nas nie 
ma”. Niebawem opublikujemy listę 
firm należących do Samorządu Go-
spodarczego Małopolska. Korzysta-
jąc z ich usług, kupując wytwarzane 
przez nich towary (świadomie) two-
rzymy lokalną jakość gospodarczą. 

Tworzymy Sądecki 
Produkt Lokalny! 

Przyłącz się do nas,
czekamy na Ciebie!

Członkowie Samorządu Gospo-
darczego Małopolska:

1. Stanisław Sukiennik, 2. Bogdan 
Jamiński, 3. Janusz Brongiel, 4. Piotr 
Wolak, 5. Wojciech Molendowicz, 
6. Rafał Świerczek

RAFAŁ ŚWIERCZEK

Dlaczego Samorząd Gospodarczy Małopolska?
TEKST SPONSOROWANY
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SPRAWDŹ SWÓJ STAN ZDROWIA!
SPECJALISTA IRYDOLOG na podstawie tęczówki (kolorowej części oka) oceni stan Two-
jego zdrowia i wskaże narząd, gdzie toczy się proces chorobowy. Metoda pozwala wykryć 
początek rozwoju choroby, jeszcze przed nastąpieniem objawów. Stosuje tylko naturalne 
metody i ziołolecznictwo, skuteczne w chorobach nerek, układu oddechowego, zaburzenia 
krążenia, nerwicy, bezsenności, schorzeniach kręgosłupa, odchudzaniu itp.

Diagnoza irydologiczna 30 marca 2014 r. 
w godz. 8.00 - 14.00 ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz

Rejestracja pod nr. tel. 502 123 539 Diagnoza irydologiczna 80 zł.

Witam,

Mam na imię Piotrek, mam 28 lat i w głowie pełno planów i marzeń na przyszłość. Nagle moje spo-

kojne życie, pracę, którą lubię, szkołę i normalne funkcjonowanie przerwała informacja, że cho-

ruję na ostrą białaczkę. Musiałem się poddać trudnemu leczeniu. Czasem jest ciężko, ale moim 

celem jest powrót do normalnego życia. Jest duże prawdopodobieństwo, że ratunkiem dla mnie 

jest przeszczep szpiku kostnego. Niestety moje rodzeństwo i bliscy znajomi, są niezgodni gene-

tycznie. Trwają poszukiwania dawcy niespokrewnionego. Niestety zauważam, że pieniądze w tym 

leczeniu też są potrzebne żeby dbać o siebie należycie. Wszyscy, którzy mnie znają i do których 

adresuję ten tekst wiedzą, że trudno jest prosić mi o pomoc, ale chce by moja rodzina i bliscy 

mogli funkcjonować normalnie. Stąd prośba o 1 % podatku. Z góry serdecznie dziękuję.

Piotr Fryda

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”  KRS 00000 47638

Nr konta fundacji 07 1750 0012 0000 0000 2316 1346
(bardzo ważny jest dopisek „dla Piotr Fryda” 

ROZMOWA  z WACŁAWEM JAGIELSKIM, są-
deckim malarzem, którego obrazy można 
znaleźć w galeriach i prywatnych zbiorach 
na całym świecie. Na jego jubileuszowy 
wernisaż w Małej Galerii, 20 marca, przyby-
ło 250 osób… 

– 30 lat pracy twórczej za Panem. Pamięta 
Pan jeszcze jej początki?

– Zaczęło się już w czwartej klasie 
szkoły średniej II Liceum Ogólnokształ-
cącego i w Małej Galerii. Wówczas mieści-
ła się ona przy ulicy Jagiellońskiej, w po-
bliżu Starego Cmentarza. Było mi bardzo 
miło, kiedy otrzymałem telefon z zapro-
szeniem na wystawę właśnie w Małej Ga-
lerii. To zwieńczenie moich 30 lat pra-
cy. Choć sam tego nie policzyłem. To, 
że od pierwszej mojej wystawy upłynę-
ło już tyle czasu, uświadomił mi Włady-
sław Serwatowski, filozof, historyk sztuki 
i wykładowca, który pisał słowo wstęp-
ne do mojego albumu. 
– Historia zatoczyła koło.

– Tak. Ale obchody jubileuszu wcale 
nie były moim pomysłem.
– Jakie prace wybrał Pan na tę wystawę?

– Przede wszystkim te z ostatnich 
lat. To duże prace. Serię miniatur po-
kazałem już 10 marca w Centrum In-
formacji Turystycznej w Nowym Sączu. 
Na wystawie w Małej Galerii znalazła się 
również praca z 2000 roku, którą odzy-
skałem po 10 latach z galerii w Insbrucku. 
Bardzo ją lubię. 

[…] 

– Czy z malowaniem jest jak z pisaniem piose-
nek? Jedne obrazy powstają w krótkim czasie, 
a nad innymi trzeba popracować dłużej...

– Prawdopodobnie tak. Przygotowu-
jąc serię kwiatów w małych formatach po-
święconych kobietom, malowałem dwa dni 

jeden obraz. Nie chciał mnie zadowolić, 
aż w końcu postawiłem kropkę nad „i”. 
Pokochałem go. I nie tylko ja, dlatego go 
już nie mam. W każdym razie, jak na mi-
niaturę, to bardzo dużo czasu. A bywają 
wielkie obrazy, nad którymi pracę zaczy-
nam rano i wieczorem kończę.
– W Pana malarstwie ta kropka nad „i” nigdy 
nie jest przesadzona. Widać w nim umiar.

– Wyważenie jest istotne we wszyst-
kich działaniach, a zwłaszcza w arty-
stycznych. Z mojego temperamentu 
i procesu twórczego wynika, że lubię żyć 
tym, co robię. Tylko ja, muzyka i to, czym 
się zajmuję. Lubię jak najszybciej skoń-
czyć temat, bo usiłuję zamknąć w swoim 
malarstwie wrażenie. Nie wracam do ob-
razów za miesiąc, za dwa. Po prostu lu-
bię skończyć opowieść. Inspirują mnie 
światło i kolor. Motyw jest trzeciorzędną 
sprawą. Może to być kilkuplanowy kadr 
w przyrodzie albo na przykład buty, sta-
ra parasolka. Ale jest ten moment kolo-
ru i światła, który w danej sekundzie tak 
zachwyci, że się go zapamiętuje. Wtedy 
zaczynam malować.
– Sztuka służy różnym celom…

– Maluję to, co mnie zachwyca. Jest 
tyle pięknych rzeczy w życiu, że w zasa-
dzie nie powinniśmy chodzić smutni. Na-

wet jeśli nas coś dobije, to wtedy trzeba wyjść 
poza samego siebie i znaleźć coś interesujące-
go. Próbuję to łapać i się tym żywię. […] Ener-
gia, którą człowiek wkłada podczas procesu 
tworzenia, zostaje w obrazie. To chyba nie 
bajki. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, 

czuła się podbudowana sposobem myślenia 
artysty bądź narracji malarskiej. Choć cza-
sami jestem wściekły czy niezadowolony, nie 
potrafię namalować obrazu, który by to od-
dał. Kiedyś w Krakowie wystawiłem obraz 
pod tytułem „Modlitwa desperata”. Na wer-
nisażu podeszła do mnie pewna pani i zapy-
tała, dlaczego taki tytuł, skoro obraz jest taki 
kolorowy.
– Są takie obrazy, których Pan za nic w świecie 
nie odda?

– Jest taki jeden. Zakusy na niego miało 
wiele osób. Zrobiło nawet rezerwację, mó-
wiąc: „Wacek, jak się zastanowisz...”. Ale 
ja go nie sprzedam. Ta przekora wzięła się 
z tego, że kiedyś pewien dość zamożny, ale 
nie do końca elegancki człowiek, chciał poka-
zać, iż wszystko jest na sprzedaż. Kupił kilka 
obrazów i powiedział: „Ten też będzie mój”. 
A ja powiedziałem, że jest mój i go nie sprze-
dałem. Teraz tym bardziej tego nie zrobię.
– Pana obrazy przechodzą transformację?

– Tak, ale nie wracam do obrazów i nie 
próbuję ich przemalowywać. Nie warto, 
bo to jest dokument jakiegoś okresu naszego 
myślenia. Kiedy widzę swój obraz u znajo-
mych, nadal mi się podoba, ale wiem, że dziś 
bym zrobił inną wariację na ten temat.
– Trzeba malować z przekonaniem?

– Malarstwo musi być prawdziwe, żeby 
miało moc. Nie dopasowuję się do trendów. 
Obserwuję je, ale odnajduję swoją drogę i po-
głębiam warsztat. Chcę być Wackiem Jagiel-
skim od początku do końca.

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK
Pełna wersja wywiadu na dts24.pl

Malarstwo musi być prawdziwe, żeby miało moc
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PODATKI

   RAZEM Z BIUREM 

SUKURS
Biuro Rachunkowe „SUKURS” obecnie mieści się przy  
Al. Batorego 63/28 w Nowym Sączu. 
Tel. 18 542 66 66, tel./fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl   www.biurosukurs.pl

ZAPRASZAMY!

INTERWENCJA.  Opuszczone domki, 
ze zmurszałą stolarką, z sypiącymi się 
gzymsami czy oderwanymi rynnami. 
Na pierwszy rzut oka bardzo malow-
nicze, szczególnie dla turystów z ar-
tystyczną duszą. Dla realistów jednak 
sygnał niepokojący – takich budyn-
ków w Starym Sączu jest sporo i cią-
gle przybywa. Urząd Miejski prze-
prowadza właśnie inwentaryzację 
porzuconych domów.

Miejscowi twierdzą, że znają sprawcę 
rosnącej liczby ruder w Starym Sączu 
i wskazują… konserwatora zabytków. 

– W takim domu nic, absolut-
nie nic nie można zrobić na własną 
rękę. Wszystko, absolutnie wszyst-
ko musi być uzgodnione z konserwa-
torem. To znaczy, że niczego metodą 
gospodarczą nie da się zrobić i koszty 
remontu rosną. Niejeden się tu prze-
jechał i musiał na przykład dach roz-
bierać, bo dał nie taką podbitkę jak 
trzeba. A to się roznosi między ludź-
mi. Te domy są przy drodze, żadna 
to atrakcyjna lokalizacja i już nawet 
dlatego kupca trudno znaleźć, a po-
zostałych odstraszy właśnie konser-
wator – wyjaśnia jeden z mieszkań-
ców Starego Sącza. 

Miasto objęte jest opieką kon-
serwatora w sposób szczegól-
ny, bo do rejestru wpisane jest całe 
centrum. 

Urząd zawsze winny
– Wszystkiemu zawsze winny 

jest konserwator. I wtedy, jak się 
sypie, i wtedy, kiedy trzeba remon-
tować – ripostuje nie bez zmrużenia 
oka Krystyna Menio, kierownik są-
deckiej delegatury Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Urzęd-
niczka na wstępie wyjaśnia, że o za-
bytkowej architekturze Starego 
Sącza decyduje nie tylko konser-
wator, ale również plan zagospoda-
rowania przestrzennego uchwalony 
przez radnych. Kolejna ważna rzecz, 
to odróżnienie budynków, które 
są w rejestrze w ramach ochrony 

zabudowy miasta, od tych, które 
wpisane są do rejestru indywidual-
nie. W przypadku tych pierwszych, 
już kilka lat temu zmieniono plan 
zagospodarowania tak, że dopusz-
czona jest ich przebudowa. Można 
je rozbudować w głąb działki, do-
świetlić oknami na strychu i więk-
szymi w elewacji. Ma być wygodnie 
i funkcjonalnie dla mieszkańców czy 

użytkowników, jak w przypadku 
budynków wykorzystywanych np. 
na sklepy. Na remontujących spo-
czywa jedynie obowiązek zacho-
wania formy zewnętrznej od ulicy: 
zachowanie proporcji między da-
chem a elewacją, charakteru obu 
elementów i układu kalenicowego 
względem drogi, czyli tych wszyst-
kich elementów, które wyróżniają 

zabudowę tego miasta i zapewnia-
ją jej wyjątkowość. 

Pomoc trafia w próżnię
Prawdziwym wyzwaniem może 

być remont budynków indywidualnie 
wpisanych do rejestru. Tu konserwa-
tor faktycznie nie daje pola do popisu. 
Właściciel musi zachować zabytko-
wą substancję budynku, a to, po wie-
lu latach zaniedbań czy zaniechań 
może być rzeczywiście bardzo trud-
ne i kosztowne. Ale i w tym wypad-
ku Stary Sącz, a dokładniej jego były 
burmistrz Marian Cycoń wraz z Ge-
neralnym Konserwatorem Zabytków 
z Warszawy wyszli naprzeciw właści-
cielom i kilka lat temu zagwaranto-
wali dotację w wysokości 50 procent 
kosztów remontu i elewacji zabytko-
wych domostw. Jak podkreśla Menio, 
na trwającym do grubo po północy 
specjalnym zebraniu z mieszkańcami, 
Cyconiowi udało się do przedsięwzię-
cia przekonać tylko jednego prywat-
nego właściciela. 10 czy 11 budynków, 
które załapały się do remontu, to bu-
dynki tutejszej spółdzielni. Świadczy 
to o tym, że sami starosądeczanie nie 
wykazują szczególnej inicjatywy.

 – A teraz o dostaniu takich pie-
niędzy nie ma już mowy – zaznacza 
Menio. Dotyczy to pieniędzy z bu-
dżetu państwa i środków unijnych. 
Większy odzew wywołał jedynie po-
mysł sfinansowania wszystkich szyl-
dów w mieście, tak by odpowiadały 
architekturze miasta. Jednak Menio 
podkreśla, że winna jest temu przede 
wszystkim sytuacja materialna i ro-
dzinna mieszkańców. Stary Sącz się 
starzeje, młodzi ludzie wolą budować 
się na wolnostojących działkach. Po-
dobnie zresztą jest w Gołkowicach, nad 
których przyszłością właśnie deba-
tują samorządowcy i konserwatorzy. 

Według kierownik, może nie jedyną, 
ale najlepszą przyszłością dla zanie-
dbanych i opuszczonych domków, 
są młodzi ludzie, którzy dorobili się za 
granicą i chcą zainwestować w swoim 
rodzinnym mieście.

 – Sporo się takich ostatnio u nas 
pojawia – komentuje z optymizmem 
Menio. 

Burmistrz Jacek Lelek już takim 
optymistą nie jest. 

– Dotacja, o której wspomina kie-
rownik Menio, była jednorazowa 
i została przyznana z okazji 750–le-
cia Starego Sącza. A problem zanie-
dbanych nieruchomości się nasila, 
więc przeprowadzamy inwentary-
zację opuszczonych ruder i będzie-
my najpierw polubownie, a potem za 
pośrednictwem Nadzoru Budowla-
nego wzywać ich właścicieli do upo-
rządkowania i zabezpieczenia tere-
nu. Wiele domów ma uszkodzone 
dachy, które już nieraz stanowiły za-
grożenie i trzeba było interweniować 
w trybie kryzysowym – wyjaśnia Le-
lek i zastrzega: – Wiele z opuszczo-
nych budynków nie ma uporządko-
wanych kwestii własnościowych. 
Przez całe pokolenia nie przepro-
wadzano postępowań spadkowych 
i ustalenie rzeczywistego właści-
ciela kosztowałoby czasem więcej 
niż sama nieruchomość. 

Ale Stary Sącz to niejedyne zmar-
twienie gminy. Są też przecież Goł-
kowice, gdzie miejscowi również nie 
garną się do zabezpieczenia, nie mó-
wiąc już o rewaloryzacji starej za-
budowy. I tu pozyskanie środków 
z zewnątrz jest nierealne. Dlatego 
gmina wyciąga inny oręż. Droga przez 
miejscowość zostanie wystylizowana 
podczas przebudowy – zostanie jej 
nadany staroświecki charakter. Wła-
dze mają nadzieję, że to zmobilizuje 
miejscowych do zakasania rękawów. 

Jest tylko jedno ale – starych do-
mów nie rozebrano, ale młodzi pobu-
dowali się zazwyczaj z tyłu i nie garną 
się do wykładania pieniędzy na ojco-
wiznę.   (TISS)

Stary Sącz się sypie
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DTS CZYTELNIKÓW.  PKS już nie 
zawiesza, a likwiduje nierentow-
ne kursy. Zdezorientowani pasaże-
rowie przesiadają się do busów in-
nych przewoźników, a niektórzy, 
jak pan Adam Górnicki zapowiadają 
jazdę… taksówką na koszt sądec-
kiego PKS.

Pod koniec stycznia kierowcy PKS 
w Nowym Sączu postanowili nie 
wsiadać za kierownice autobu-
sów, na znak protestu. Nie godzą 
się na pogarszające warunki pra-
cy i wstrzymywanie wypłat. Wielu 
z nich nie miało od kilku miesięcy 
wypłacanych pensji. Protest spo-
wodował paraliż komunikacyjny. 
Pasażerowie interweniowali w me-
diach, żaląc się, że przez wstrzyma-
nie kursów nie mają jak dojechać 
do pracy czy do szkoły. Domaga-
li się zwrotu kosztów za zakupione 
miesięczne bilety. 

Wygląda na to, że chaos komu-
nikacyjny się nie skończył. W nie-
dzielę (23 marca) do naszej re-
dakcyjnej skrzynki wpadł e–mail, 
adresowany przede wszystkim 
do PKS. Pan Adam Górnicki żali 
się w nim, że od jakiegoś czasu 
autobus, którym zwykle wracał 
do domu, nie kursuje, a on piecho-
tą bądź korzystając z dobroci innych 
kierowców, musiał z Tylmanowej 
dotrzeć do Nowego Sącza. 

„Od wielu lat pokonuję trasę 
Nowy Sącz – Tylmanowa i Tylma-
nowa – Nowy Sącz za pośrednic-
twem komunikacji publicznej – pi-
sze pan Adam. – Nigdy nie było 
takiego bałaganu, jaki teraz na-
stąpił. Wczoraj [sobota, 22 mar-
ca – przyp.red.], chcąc wrócić 
do Nowego Sącza, wybrałem się 
na ostatni możliwy autobus (rela-
cji Szczawnica – Nowy Sącz), któ-
ry miał jechać z przystanku Tyl-
manowa Brzeg o 19.25. [Pan Adam 
załącza rozkład jazdy]. Jak się póź-
niej okazało autobus ten nie po-
jechał, pomimo tego, że zarówno 
rozkład internetowy, jak i tablicz-
ka na przystanku pokazuje wyraź-
nie, że autobus ten powinien jechać. 
Jestem zbulwersowany takim po-
stępowaniem. Taka sama sytuacja 
miała również miejsce równo dwa 
tygodnie wcześniej”. 

Cierpliwość pasażera wyczerpa-
ła się i zapowiada w liście, że ostat-
ni raz pokonuje trasę piechotą. Na-
stępnym razem zamówi taksówkę 
i rachunek za usługę przedstawi 
przewoźnikowi, który wprowadził 
go w błąd.

Jan Popiołek, dyrektor PKS 
w Nowym Sączu, gdy przedsta-
wiliśmy list, stwierdził, że tak-
sówkę pasażer może zamówić, 
ale wcześniej musiałby… zaku-
pić bilet. Po wstępnym zbada-
niu sprawy, poinformował nas, 
że sobotni, wieczorny kurs re-
lacji Szczawnica – Nowy Sącz, 
został zniesiony jeszcze w paź-
dzierniku ub. r. – Poleciłem już 
sprawdzić moim pracownikom, 
czy rzeczywiście rozkład jaz-
dy na przystanku wprowadza 
w błąd, bo przysłany przez pa-
sażera dawno nie obowiązuje. 
Trudno stwierdzić, skąd go ma 
– mówi Popiołek. 

Dodaje, że niedawno PKS uregu-
lowało rozkłady jazdy, rezygnując 
nie tylko z kursów, ale i tras. 

– Nierentowne trasy musie-
liśmy zlikwidować. Pasażerów 
odbiera nam konkurencja. Tylko 
nie wiem, dlaczego, jeśli ich busy 
się spóźniają czy nawet nie przy-
jeżdżają, nikt nie ma pretensji. 
A do nas zawsze – denerwuje się 
Popiołek. – Już mam informację, 
że na trasach, gdzie nie narzeka-
my na brak pasażerów, wchodzi 
nowy przewoźnik. Tak jest między 
innymi na trasie do Rytra. 

Popiołek nie chce powiedzieć, ilu 
kierowców po styczniowych pro-
testach odeszło z pracy. – Ja niko-
go nie zwalniałem – mówi jedynie. 
Przyznaje natomiast, że przed-
siębiorstwo nadal zalega z wy-
płatą zaległych wynagrodzeń dla 
pracowników. – Ale na bieżąco, 
w miarę możliwości, je reguluje-
my – dodaje. 

(PEK)

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: 
www.daiglob.pl; Zakładka 
daiglob a–count.

SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki. 
Zadzwoń 18 334 80 37.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 18 ar. 
Żeleźnikowa tel. 694 793 498.
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W tym roku akademickim Stowarzy-
szenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku obchodzi 10–lecie istnienia.

Utworzenie Stowarzyszenia w 2004 
roku było nowatorską inicjatywą 
społeczną dojrzałych sądeczan, przy 
wsparciu władz miasta Nowego Są-
cza, powiatu nowosądeckiego i samo-
rządu województwa małopolskiego 
oraz Klubu Przyjaciół Ziemi Sądec-
kiej. Patronat naukowy nad Stowa-
rzyszeniem objęły uczelnie wyższe: 
Uniwersytet Jagielloński w Krako-
wie, Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Nowym Sączu i Wyższa 
Szkoła Biznesu – National Louis Uni-
versity w Nowym Sączu. Radę Pro-
gramowo–Naukową Sądeckiego UTW 
tworzą osobistości życia publicznego 
i środowiska naukowego, specjaliści 
z wielu dziedzin, zasłużeni dla miasta 
Nowego Sącza i regionu sądeckiego.

Głównym celem Stowarzyszenia 
było i pozostaje nadal umożliwienie 

mieszkańcom Nowego Sącza i Ziemi 
Sądeckiej – osobom starszym, będą-
cym na emeryturze – rozwoju oso-
bistego, intelektualnego i społeczne-
go, utrzymania aktywności fizycznej, 
ale także kształtowanie zdrowego sty-
lu życia na emeryturze oraz tworze-
nie warunków do integracji seniorów, 
rozwijanie wolontariatu i współpracy 
z młodym pokoleniem.

Sądecki UTW zapewnia kształce-
nie ustawiczne sprzyjające rozwojo-
wi poznawczemu człowieka, tworząc 
przyjazną przestrzeń do rozumienia 
współczesnego świata i jednocześnie 
daje szansę przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu osób starszych. 

Uniwersytet realizuje niezwykle 
bogatą i urozmaiconą ofertę progra-
mową, dostosowaną do potrzeb i za-
interesowań słuchaczy, przez cały rok 
akademicki. W ciągu 10 lat była ona 
poszerzana i obejmowała coraz wię-
cej godzin wykładów i zajęć dodatko-
wych. W różnorodną tematykę wielu 

dyscyplin wiedzy wprowadzają słu-
chaczy Sądeckiego UTW pracownicy 
naukowi i dydaktyczni o uznanym au-
torytecie oraz osoby o znaczącej pozy-
cji w środowisku lokalnym.

Bardzo wielu słuchaczy zdoby-
ło nowe umiejętności i kompeten-
cje, uczestnicząc w kursach kompu-
terowych i kursach języków obcych 
oraz odkryło nowe talenty arty-
styczne na zajęciach warsztatowych. 
Program Uniwersytetu to nie tylko 
edukacja, ale również wyjazdy tu-
rystyczne i integracyjne spotkania, 
pozwalające rozwijać rozmaite fa-
scynacje, wzajemnie się poznawać 
i zaprzyjaźniać.

Pozytywna motywacja słuchaczy 
Sądeckiego UTW i ich aktywność, 
z wyboru i bez przymusu, sprawia, 
że życie na emeryturze staje się ubo-
gacone, wzrasta poczucie satysfakcji 
i wiary w siebie, a to dodaje seniorom 
energii do życia oraz jest powodem ra-
dości i dumy.  WIESŁAWA BORCZYK

uroczystości z okazji 
10–lecia Sądeckiego UTW

29 marca 2014 r. ( sobota)
godz. 9.00–10.00 – Posiedzenie 
Rady Programowo–Naukowej, Zarzą-
du, Komisji Rewizyjnej oraz Starostów 
Sekcji Sądeckiego UTW – sala obrad 
w Sądeckim Ratuszu
godz. 10.30–13.00 – Uroczystość 
z okazji 10–lecia Stowarzyszenia Są-
decki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
– sala L. Lipińskiego w MCK „Sokół”
godz. 16.00–17.00 – Uroczysty kon-
cert Sadeckiej Orkiestry Symfonicznej 
w Miejskim Ośrodku Kultury

Wydarzenia towarzyszące:
28 marca 2014 r. (piątek)
Wernisaże wystaw prac artystycz-
nych Słuchaczy Sądeckiego UTW:
godz. 17.00 w Centrum Informacji Tu-
rystycznej, ul. Szwedzka 2
godz. 18.00 w Klubie Sztuki w MCK 
„Sokół”, ul. Długosza 3

PROGRAMDzięki SUTW życie na emeryturze jest ubogacone

Wiesława Borczyk, prezes 
SUTW i Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW

FO
T.

 Z
 A

RC
H

. W
. B

O
RC

ZY
K

10 lat Sądeckiego 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku
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ROZMOWA z ELŻBIETĄ PACHOŃ, 
członkiem Zarządu Sądeckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku

– Twoja przygoda z SUTW trwa nieprze-
rwanie od 28 października 2004 roku 
do dzisiaj. Jubileusz będziesz zatem ob-
chodzić wspólnie z Uniwersytetem. 
Co oznacza te dziesięć lat w Twoim osobi-
stym bilansie?

– Oznacza na pewno przyrost wie-
dzy. Skorzystałam z możliwości pogłę-
biania wiadomości z wielu dziedzin, 
biorąc udział w kursach, warsztatach, 
szkoleniach. Trochę się tego nazbiera-
ło. Zaczęłam od korespondencyjnego 
kursu biblijnego w Wyższej Szkole Fi-
lozoficzno–Pedagogicznej Ignatianum 
w Krakowie, potem był sześćdziesię-
ciogodzinny podstawowy kurs kom-
puterowy. Następnie drugiego stopnia 
kurs esperanto, kurs konwersacji w ję-
zyku esperanto i seminaria dla nauczy-
cieli esperanto, warsztaty dziennikar-
skie, warsztaty teatralne, seminarium 
„Prawo Przyjazne Seniorom”, warsz-
taty „Seniorzy – Seniorom”, kurs fo-
tograficzny i kilka innych.

Wiele robiłam dla utrzymania wła-
snej sprawności fizycznej. Uczestni-
czyłam w zajęciach gimnastycznych 
w ramach projektu „Po pierwsze zdro-
wie”, później także w ćwiczeniach tai–
chi i pilates. Brałam udział w zajęciach 
i imprezach nordic walking, wyciecz-
kach górskich na Turbacz i halę Or-
nak i wielu innych. Nie opuściłam do-
tąd żadnej edycji Małopolskiego Rajdu 
Uniwersytetów III Wieku, które od-
bywały się na Przehybie, w Krynicy, 
Zakopanem, Nowym Targu, Ustro-
niu. Mogłam też ćwiczyć konkretne 
umiejętności w pisaniu, biorąc udział 
w konkursach „Szlak Architektury 
Drewnianej” w 2005 r., „Moje różne 
miasta, a to jeden i ten sam Nowy Sącz” 
w 2009, „Jak Ty to widzisz” w 2011 r. 
Przez rok pisałam artykuły do wkładki 
50+ w gazecie „Miasto”. Odkąd trafi-
łam do zespołu redakcyjnego Biulety-
nu SUTW, ćwiczę wypowiedzi w róż-
nych gatunkach publicystycznych. 
Niezapomnianą przygodą były warsz-
taty teatralne, zwłaszcza stolik kabare-
towy, przy którym zagrałam diabełka. 
Zupełnie nadrzędną wartością są liczne 
nowe znajomości i przyjaźnie.
– Kiedy jechałam z uniwersytetem na wy-
cieczkę, Ty byłaś przewodniczką, kiedy 
uczęszczałam na zajęcia językoznawstwa, 
Ty polecałaś ciekawe książki, kiedy otwie-
rałam Biuletyn – spotykałam Twoje teksty. 
Jesteś wszechstronnie utalentowana, nie-
bywale pracowita, czy taka ambitna?

– Myślę, że klucz do tej zagadki tkwi 
w tym, że zawsze robiłam to, co ko-
cham, to co mnie naprawdę wcią-
ga. Mam w życiu trzy pasje: literatu-
rę, historię, turystykę. Zaraziłam się 
nimi już w sądeckich szkołach, potem 
je pogłębiałam. Miałam szczęście spo-
tykać na swojej drodze ludzi, którzy 
byli przedwojennymi nauczycielami 
z rzetelną wiedzą i rzadko dzisiaj spo-
tykaną solidnością. Wystarczyło umie-
jętnie korzystać z wzorów.

Pewnie Bóg nie poskąpił mi też 
zdolności, bo nauka zawsze przycho-
dziła mi łatwo. Od dziecka byłam po-
dobno ciekawa świata, otwarta i peł-
na pomysłów na własne życiowe (i nie 
tylko) role. Lubię czytać nie tylko bele-
trystykę. Nie umiem siedzieć bezczyn-
nie, dlatego wciąż mnie gdzieś gna. Je-
żeli mogę coś zrobić, chętnie to robię. 
Lubię też wyzwania, więc podejmu-
ję się czasem rzeczy trudnych nawet 
dla mnie. Wtedy się mocno przykła-
dam do pracy, otoczona licznymi po-
mocami. Mam na szczęście w domu 
księgozbiór (około 3 tysiące wolume-
nów), w tym także zabytki literatury, 
opracowania historyczne i przewodni-
ki, jest więc z czego skorzystać. W mo-
ich działaniach nie ma krzty wybuja-
łej ambicji, już w dzieciństwie uczono 
mnie profesjonalizmu w każdym dzia-
łaniu i tak zostało. 
– W Twojej dziesięcioletniej działalności 
w SUTW aż osiem lat przypada na pracę 
w Zarządzie. Co – Twoim zdaniem – Za-
rządowi Uniwersytetu się udało, jakie ma-
cie sukcesy?

– Zanim cokolwiek wymienię, chcę 
podkreślić, że wizję organizacji, roz-
woju i charakteru uniwersytetu stwo-
rzyła i systematycznie rozwijała pani 

prezes Wiesława Borczyk. Zarząd, ma-
jąc jasno określone ramy działania, 
współuczestniczył w realizacji tych 
pomysłów. Do sukcesów na pewno 
można zaliczyć: udział w ogólnopol-
skich konferencjach naukowych do-
tyczących seniorów i zabieganie o za-
interesowanie problematyką „jesieni 
życia” różnych podmiotów, bardzo 
dobrą współpracę z władzami i orga-
nizacjami pozarządowymi w mieście 
i powiecie sądeckim, a także ze szkoła-
mi wyższymi i kadrą naukową Krako-
wa i Nowego Sącza. Oprócz tego pro-
mowanie idei tworzenia UTW w całym 
regionie (Krynica–Zdrój, Ropa, Lima-
nowa, Nowy Targ), udział w Forum 
Ekonomicznym w Krynicy–Zdroju 
i współorganizację z Ogólnopolską Fe-
deracją Stowarzyszeń UTW „Forum 
III Wieku” jako konferencji towarzy-
szącej FE. Poza tym ukierunkowywa-
nie projektów i zdobywanie środków, 
prowadzenie wolontariatu w przed-
szkolach i najmłodszych klasach pod 
hasłem „Dziadkowe czytanie – Sądec-
kie bajanie” jako efekt udziału człon-
ków Zarządu w warsztatach „Seniorzy 
w akcji” zorganizowanych przez Pol-
sko–Amerykańską Fundację Wolności 
i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych 
„ę” w Konstancinie–Jeziornej. W na-
szym dorobku jest też znaczący wkład 
w konferencję naukową „Sądecczy-
zna w literaturze polskiej, historiografii 
i mediach” oraz obchodach 120–lecia 
sądeckiej prasy, współpraca i wymia-
na doświadczeń z polonijnymi UTW 
na Białorusi, Litwie i w Austrii, oraz 
z UTW w Stryju na Ukrainie, promo-
wanie Sądecczyzny w Europie. A taże 
pozyskiwanie wolontariuszy do pro-
wadzenia zajęć spośród słuchaczy oraz 
zdobycie pozycji w życiu kulturalnym 
i społecznym miasta.
– Jaka jest Ela Pachoń całkiem prywatnie, 
w zaciszu domowym? Co lubisz? Masz ja-
kieś mniej poważne zainteresowania?

– Lubię otaczać się ładnymi przed-
miotami. Cenię muzykę klasyczną, 
szczególnie Mozarta, Straussa, Bacha 
oraz muzykę francuską. Lubię opery, 
operetki i spektakle teatralne. Uwiel-
biam pomarzyć przy świecach i poba-
wić się w dobrym towarzystwie. Mam 
obsesyjną manię zbierania magnesów 
na lodówkę i dzwoneczków z całego 
świata. Obie te kolekcje mają już im-
ponujące rozmiary.

Rozmawiała IRENA CEPIELIK

Od początków działalność SUTW wspierany był 

przez władze samorządowe poszczególnych 

szczebli oraz ich jednostki. Pomoc ta ma ogrom-

ne znaczenie dla tak dużej organizacji, jaką jest 

SUTW, do  której co  roku należy kilkaset osób, 

a jej działalność jest wielokierunkowa i bardzo 

urozmaicona. 

Już na etapie tworzenia UTW w Nowym Są-

czu jego inicjatorka i organizatorka Wiesława Bor-

czyk spotkała się z przychylnością Starosty No-

wosądeckiego Jana Golonki, Prezydenta Miasta 

Nowego Sącza Józefa Antoniego Wiktora oraz 

Marszałka Województwa Małopolskiego Janu-

sza Sepioła. Osoby te wsparły ideę utworzenia 

uniwersytetu w Nowym Sączu i stały się part-

nerami organizacyjnymi utworzonego Stowa-

rzyszenia SUTW.

W pierwszych latach sekretariat SUTW ko-

rzystał z pomieszczenia, udostępnionego nieod-

płatnie przez Starostwo Powiatowe i Urząd Mia-

sta Nowego Sącza. 

Przychylność Marszałka Województwa Ma-

łopolskiego i Dyrektora Małopolskiego Centrum 

Kultury „Sokół” Antoniego Malczaka rozwiąza-

ła najistotniejszy problem – udostępniono nie-

odpłatnie sale w  wyremontowanym budynku 

dla potrzeb wykładów audytoryjnych i  specja-

listycznych. Z sal tych słuchacze SUTW korzy-

stają do tej pory.

Gościnności użycza także Robert Ślusa-

rek, dyrektor Muzeum Okręgowego. W Mia-

steczku Galicyjskim spotykają się przedsta-

wiciele UTW z  całej Polski, uczestniczący 

w konferencjach organizowanych w ramach 

Forum III Wieku. 

Mniejsze grupy warsztatowe studentów 

SUTW odbywają zajęcia w  pomieszczeniach 

Miejskiego Ośrodka Kultury, którego dyrekto-

rem jest Marta Jakubowska oraz w „Małej Gale-

rii” kierowanej przez Alicję Hebdę. Z kolei w Bi-

bliotece Pedagogicznej odbywały się seminaria 

z językoznawstwa.

W  MOK spotykają się co  tydzień seniorzy 

uczący się języka esperanto oraz uczestnicy 

warsztatów plastycznych. W „Małej Galerii” swo-

je zainteresowania i zdolności rozwijają miłośni-

cy sztuki na zajęciach teatralnych, plastycznych, 

rzeźbiarskich i malarskich.

Powiat Nowosądecki w ramach Powiatowego 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

udostępnia od 2006 r. dla Sądeckiego UTW po-

mieszczenie na sekretariat. Jest też możliwość 

korzystania z małej salki konferencyjnej, w któ-

rej mają miejsce posiedzenia zarządu, spotkania 

samorządu słuchaczy, a także niektóre warsztaty. 

Tu odbywają się także bezpłatne porady prawne 

i obywatelskie dla mieszkańców Sądecczyzny.

Możliwość korzystania z wielu pomieszczeń 

w instytucjach samorządowych stwarza słucha-

czom SUTW bardzo dobre warunki uczestnicze-

nia w wykładach i przyjazną atmosferę aktywne-

go spędzania czasu na warsztatach i zajęciach 

specjalistycznych. MARIA BARAN

O andragogice, kształceniu dorosłych 
i związkach tej nauki z Sądeckim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku ROZ-
MOWA  z prof. dr hab. TADEUSZEM 
ALEKSANDREM

– Panie profesorze, co to jest andragogika 
i czym się zajmuje?

– Dość trudny do zapamiętania 
i jeszcze obcy naszej kulturze języ-
kowej termin „andragogika” oznacza 
teorię kształcenia dorosłych lub, mó-
wiąc inaczej, refleksję nad naucza-
niem dorosłych. Przy ustalaniu zna-
czenia tego terminu trzeba wyraźnie 
odróżnić jego treść od nazwy „oświa-
ta dorosłych”. 

Pojecie „oświata dorosłych” ozna-
cza proces kształcenia i wychowa-
nia dorosłych. Realizuje się ona np. 
w szkołach i uczelniach dla dorosłych, 
ośrodkach dokształcania i doskona-
lenia zawodowego zakładów pracy, 
licznych firmach szkoleniowych, bi-
bliotekach, muzeach, galeriach sztuki, 
instytucjach artystycznych i innych.

Andragogika zaś jest refleksją nad 
tym kształceniem. Stawia więc pyta-
nie o potrzebę i sens tego kształcenia, 
jego specyfikę, swoistość uczącego się 
dorosłego jako ucznia, specyfikę pra-
cy nauczycieli nauczających dorosłych. 
Andragogika zajmuje się wreszcie po-
szukiwaniem optymalnej organizacji 
i skutecznych metod kształcenia do-
rosłych, a także rozpowszechnianiem 
sprawdzonych praktyk w tym zakresie.
– Proszę o wyjaśnienie związku andrago-
giki z nauką na uniwersytetach trzecie-
go wieku?

– Związek andragogiki z nauką 
na uniwersytetach trzeciego wieku 
jest ewidentny. Nauka w UTW jest ele-
mentem kształcenia całożyciowego, 
trwającego – co zostało zawarte w do-
kumentach międzynarodowych doty-
czących edukacji – od kolebki do gro-
bu. W tak pojętej edukacji wyróżnia 
się wyraźne etapy: nauczanie szkolne 
dzieci i młodzieży, edukację w okresie 
zawodowej aktywności, na którą skła-
dają się różnorodne procesy doszkala-
nia i doskonalenia, czy też przekwali-
fikowania zawodowego oraz właśnie 
edukację w tzw. trzecim wieku, któ-
rej znaczącym składnikiem jest nauka 
na uniwersytetach trzeciego wieku. 
Rozwojowi UTW i stałemu wzrostowi 
ilości uczących się w nich osób towa-
rzyszy dzisiaj namysł m.in. nad me-
todami i organizacją nauczania, pro-
gramami tych instytucji, działalnością 
samorządu słuchaczy i rolą tych uni-
wersytetów w lokalnym środowisku. 
Namysł taki to klasyczna andragogika. 
W tym znaczeniu do typowo andrago-
gicznych opracowań zaliczyć należy 
m.in. publikację autorstwa Wiesławy 
Borczyk, Wojciecha Nalepy, Barbary 
Knapik i Wojciecha Knapika pt. „Stan-
dardy działania Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Polsce” (Nowy Sącz 
2012), traktującą o sposobach dosko-
nalenia pracy dydaktycznej i organiza-
cyjnej w tej instytucji. Do tego samego 

typu prac można zaliczyć opracowanie 
Marii Harcuły na temat twórczości po-
etyckiej i pamiętnikarskiej słuchaczek 
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, opublikowane w pracy zbioro-
wej pt. „Sądecczyzna w historiografii, 
literaturze i mediach” (Kraków 2013).
– Obchodzimy jubileusz dziesięciolecia 
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Jakie są Pana refleksje na temat dotych-
czasowej współpracy z SUTW?

– Kontakt z Sądeckim Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku, jako niewątpli-
wie instytucją wyjątkową i wybitną, 
budził u mnie zawsze podziw i uznanie. 
Podziw mój wywoływała aktywność 
i bezinteresowność działania założy-
cieli i twórców tej instytucji, pracują-
cych pod kierownictwem pani mece-
nas Wiesławy Borczyk. Ich wydatna 
praca doprowadziła SUTW do pozio-
mu instytucji wzorcowej. Szacunek 
i uznanie wywoływali u mnie słucha-
cze SUTW, a nade wszystko ich zapał 
do nauki, chęć społecznego działania 
i pomysłowość. Kontaktując się ze słu-
chaczami, uświadomiłem sobie, jak 
znaczącym środowiskiem intelektu-
alnym jest Nowy Sącz. Zaś to wszyst-
ko, co stworzyli na swoim Uniwersy-
tecie sądeccy słuchacze, ich radość, 
swoboda działania, ekspresja twór-
cza, to niewątpliwie forma kompen-
saty za ograniczenia życia w trudnych 
politycznie czasach ich młodości. Ma-
jąc też świadomość, iż w Nowym Sączu 
działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
czuję się nieco pokrzepiony, że miasto 
moich lat szkolnych dorównało innym 
ośrodkom naukowym o dłuższych tra-
dycjach uniwersyteckiego kształcenia 
ludzi w wieku podeszłym.

Rozmawiał MAREK WINIARSKI

PARTNERZY SUTW

Wspólny jubileusz
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Elżbieta Pachoń

Nowy Sącz dorównał 
ośrodkom naukowym

Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander 
przez wiele lat kierował Zakładem 
Pedagogiki Dorosłych Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, obecnie pracu-
je w Krakowskiej Akademii im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego. Jest 
autorem ponad 350 publikacji na-
ukowych, członkiem zespołu re-
dakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, 
członkiem rady naukowej „Rocznika 
Andragogicznego”, współzałożycie-
lem i wiceprezesem Akademickie-
go Towarzystwa Andragogicznego, 
wieloletnim Przewodniczącym Rady 
Programowo–Naukowej SUTW.

DTS Senior
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
Zespół redakcyjny: studenci Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
adres a–mail: dts.senior@op.pl
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ROZMOWA  z ANTONIM 
MALCZAKIEM dyrektorem Małopol-
skiego Centrum Kulturalnego „Sokół” 
w Nowym Sączu 

– 10 lat temu przyjął Pan pod swój 
dach Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Można więc właściwie stwier-
dzić, że Uniwersytet działa przy „Soko-
le”. Jak z Pana punktu widzenia wyglą-
da współpraca tych dwóch instytucji? 

– Miałem zaszczyt uczestniczyć 
w powstawaniu SUTW, byłem jed-
ną z pierwszych osób, z którymi 
pani Wiesława Borczyk rozmawia-
ła na ten temat. Razem szukali-
śmy rozwiązań, dużą pomoc oka-
zały władze samorządowe – starosta 
Jan Golonka, ówczesny prezydent 
miasta Józef Antoni Wiktor i rek-
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Franciszek Ziejka. Rozważano różne 
formy działalności, najkorzystniej-
szą było powstanie samodzielnego 

Uniwersytetu, co pozwala apliko-
wać o środki pieniężne z różnych 
źródeł. Od początku było wiado-
me, że działalność dydaktyczna bę-
dzie prowadzona w budynku „So-
koła”. Teraz, planując nasz program 
imprez kulturalnych, uwzględnia-
my potrzeby Uniwersytetu. Uzgad-
niamy terminy, by nie było kolizji 
z naszą działalnością, ale wzajem-
ne zrozumienie. 

I tak od dziesięciu lat w każ-
dy czwartek w czasie roku akade-
mickiego ten budynek tętni życiem 
trzeciego wieku. Zajęcia odbywa-
ją się w kilku dużych salach, a cała 
społeczność akademicka może się 
pomieścić tylko na największej 
– im. Lucjana Lipińskiego.
– MCK „Sokół” jest finansowane 
ze środków marszałka województwa 
małopolskiego. Czy fakt udostępniania 
sal „Sokoła” SUTW powoduje zwięk-
szenie środków na działalność MCK?

– Nie, nie mamy żadnych dodat-
kowych pieniędzy z tego tytułu. In-
stytucja ponosi koszty wynikające 
z eksploatacji obiektu – ogrzewa-
nia, oświetlenia, sprzątania itp., 
które muszą się zmieścić w naszym 
budżecie. Budynek ten ma służyć 
całej społeczności miasta i regio-
nu. Z budynku korzystają również 
członkowie innych organizacji, np. 
działa tu Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół”, Towarzystwo im. Cy-
priana Norwida, a nawet spotyka 
się grupa seniorów–brydżystów.

Z tej współpracy wynika także 
korzyść dla nas, bo słuchacze SUTW 
są również częstymi odbiorcami 
naszej działalności. Są tu co ty-
dzień, mogą więc na bieżąco zapo-
znać się z naszym programem i wy-
brać to, co ich interesuje.
– Jak ocenia Pan udział osób star-
szych w imprezach organizowanych 
w „Sokole”?

– Jest to znacząca grupa. Widać 
to na widowni. Muzyka poważna, te-
atr, opera – tu seniorów jest najwięcej.
– Co „Sokół” może oferować wszyst-
kim seniorom, poza tym, z czego ko-
rzystają studenci SUTW?

– Przede wszystkim zniżki cen 
biletów dla emerytów i rencistów 
na prawie wszystkie organizowane 
przez nas imprezy. Zdajemy sobie 
sprawę, że emeryckie portfele nie 
są zasobne. Są także specjalne im-
prezy skierowane do osób starszych 
i są one bezpłatne. Seniorzy są dla 
nas ważną grupą odbiorców i chcie-
libyśmy, aby w większym stopniu 
korzystali z naszej oferty. Zdajemy 
sobie sprawę, że nie zawsze docie-
ramy do nich z naszą informacją, ale 
będziemy starać się to udoskonalać. 
Może pomoże nam w tym społecz-
ność akademicka?
Rozmawiały: MARIA HALINA STARZYK 

I BARBARA GIEROŃ

Ewenementem w skali kraju jest pro-
wadzenie w ramach praktyk zajęć dla 
seniorów przez studentów Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w No-
wym Sączu

Cieszące się ogromnym zaintereso-
waniem kursy języka angielskiego 
i komputerowe dla seniorów to efekt 
pracy dziesiątków już studentów 
PWSZ. Tylko część przepracowa-
nych godzin jest im zaliczana na po-
czet praktyk studenckich, pozosta-
łe to wolontariat. Działalność ta jest 
prowadzona od dziesięciu lat dzięki 
życzliwości władz uczelni – kolejnych 
rektorów: śp. prof. dra hab. Andrze-
ja Bałandy i prof. dra hab. Zbigniewa 
Ślipka, dyrektorów i pracowników 
Instytutów: Technicznego – Marka 
Aleksandra i Adama Ruszaja, Języ-
ków Obcych – Elżbiety Stanisz, Mar-
ty Gibińskiej–Marzec. 

Pierwszy kurs komputerowy roz-
począł się w listopadzie 2005 roku 
w salach komputerowych mieszczą-
cych się w piwnicach budynku kina 
„Krokus”. Prowadził go Grzegorz Ja-
siński, wtedy student IV roku PWSZ. 
Założył on dla kursantów stronę in-
ternetową z bieżącymi wskazówka-
mi i napisał artykuł „Jak korzystać 
z komputera”, który zamieszczo-
no w Biuletynie SUTW. Kursy pod-
stawowej obsługi komputera ukoń-
czyło 81 osób.

Od 1 marca 2006 roku rozpoczął 
działalność Klub Komputerowy dla 
słuchaczy, którzy chcieli doskona-
lić dalej swoje umiejętności. Opieku-
nem był Jarosław Handzel, dyrektor 
Sądeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społeczno–Gospodarczych. Studen-
ci prowadzili zajęcia w salach przy ul. 
Wyspiańskiego. Pracowały dwie gru-
py, dla pozostałych chętnych na kur-
sy podstawowe pomieszczenia udo-
stępnił Instytut Języków Obcych. 
Opiekę nad praktykantami w Insty-
tucie Techniki do 2006 r. sprawował 
Ryszard Stojak.

Od 2007 roku opiekunem prak-
tyk studenckich i koła informatyków 
INFemo jest Grzegorz Litawa, dlate-
go to jemu zlecono obsługę kursów 
dla seniorów.

– Zajęcia prowadzą ci człon-
kowie koła, którzy sami się zgło-
szą – wyjaśnia. – Mają oczywiście 
z tego tytułu zaliczoną pewną część 
praktyk studenckich. Osobiście są-
dzę, że są to dla nich przydatne do-
świadczenia. Uczą się zarządza-
nia projektem, kierowania grupą, 
umiejętności rozmowy z klientem. 
Przychylność dyrektora Marka 
Aleksandra dla tego przedsięwzię-
cia skutkuje tym, że nie ma naj-
mniejszego problemu z dostępem 
do sal komputerowych.

Konrad Hojda jest studentem II 
roku, jak większość prowadzących 
kursy dla seniorów. Jest koordy-
natorem pracy kolegów, więc wie, 
co grupy robią, pomaga rozwiązy-
wać problemy z tymi seniorami, 
którzy trafią na niewłaściwy kurs, 
orientuje się w programach każdego 
stopnia zaawansowania. Sam pro-
wadzi grupę zaawansowaną i twier-
dzi, że jego podopieczni doskonale 
poruszają się w świecie technologii 
multimedialnych.

– Przerobiliśmy obsługę progra-
mów Word, Exel, podstawy grafi-
ki, wyszukiwanie danych, obsługę 
konta bankowego, tworzenie pre-
zentacji zawierającej teksty i gra-
fikę, program GIMP. Generalnie 
wszyscy prowadzący zajęcia są mile 
zaskoczeni obowiązkowością i tem-
pem przyswajania wiedzy przez słu-
chaczy SUTW – stwierdza.

W Instytucie Języków Obcych 
zajęcia dla seniorów organizowała 
w latach 2004 – 2009 Halina Mania. 
Studenci prowadzący te kursy mie-
li określoną zniżkę godzin z prakty-
ki studenckiej, dostawali też robo-
czy program. Kierowani byli tylko 
ci, którzy sami zgłosili akces. Nie było 
kłopotów ze zdobywaniem chętnych 
do prowadzenia zajęć, bo studen-
ci szybko przekonywali się do se-
niorów, którzy chętnie się uczyli 
i nie sprawiali kłopotów. W zabez-
pieczeniu sal pomocna była, pełniąca 
w początkowym okresie obowiązki 

dyrektora, Elżbieta Stanisz. Działal-
ność ta traktowana była jako propa-
gowanie uczelni w środowisku, więc 
przywiązywano do niej wagę.

Obowiązki opiekuna praktyk 
przejęła Barbara Lorek. Prowadzą-
cych zajęcia z seniorami wyłania 
po przekazaniu informacji o takiej 
możliwości zaliczenia części prak-
tyk i o rodzaju planowanych zajęć. 
Chętnych zbiera po okresie, jaki mają 
na przemyślenie propozycji. Jeden 
semestr wystarczy, by zaliczyć przy-
sługującą zniżkę godzin praktyk, czę-
sto jednak studentki (panowie ra-
czej się nie zgłaszają) z własnej woli 

zostają do końca roku szkolnego, 
wtedy w drugim semestrze pracują 
społecznie. Zdarzało się, że seniorzy 
z kursu prosili dyrekcję, by nie zmie-
niano im nauczyciela.

– Pozostawiam studentom swo-
bodę w kwestii doboru materia-
łu dydaktycznego, ustalenia ter-
minów zajęć i zarezerwowania sal 
lekcyjnych. Praktykant musi się 
uczyć operatywności i opanować 
sztukę radzenia sobie w różnych 
sytuacjach – mówi Barbara Lorek. 
– Zwracam jedynie uwagę na spe-
cyfikę metod pracy i rozwiązań dy-
daktycznych dla tej grupy wiekowej. 

Dla studentów jest to wyzwanie 
– muszą do zajęć być dobrze przy-
gotowani, bo seniorzy zadają dużo 
pytań, są dociekliwi i zainteresowa-
ni szczegółami. Na szczęście począt-
kowy stres i wszelkie obawy prakty-
kantów szybko mijają, a tworzy się 
życzliwa atmosfera, która sprzyja 
nauczaniu oraz nawiązywaniu ser-
decznych więzi. Dla mnie szczegól-
nie cenne w tych kontaktach są wię-
zi międzypokoleniowe. Obcowanie 
z ludźmi starszymi to dla studen-
tów szansa poznawania właściwo-
ści wieku podeszłego, nabywania 
tolerancji wobec słabości oraz ucze-
nie się słuchania drugiego człowie-
ka. Od seniorów natomiast studenci 
uczą się cierpliwości, kultury i tak-
tu. Obok wymiaru dydaktycznego 
– ten społeczny uważam za szcze-
gólnie wartościowy, zwłaszcza te-
raz, gdy tak wiele się mówi o po-
trzebie łączenia pokoleń.

Stanisława i Władysław Szwe-
nikowie już trzeci rok uczestniczą 
w kursach języka angielskiego.

– Miałam ogromną satysfakcję, 
gdy mogłam z wnuczką, spędza-
jącą u nas ferie, poćwiczyć zwro-
ty potrzebne w różnych sytuacjach. 
Nauka języka pomaga mi zacho-
wać sprawność umysłu i wyraźnie 
mnie odmładza. W czasie pobytu za 
granicą każdy zrozumiany wyraz 
odejmuje mi kilka lat – mówi pani 
Stanisława. Pan Władysław docenia 
edukację w języku angielskim głów-
nie przy obsłudze urządzeń ze zwro-
tami w tym języku.

Teresa Majdańska uczęszcza na za-
jęcia z języka angielskiego i na zajęcia 
komputerowe dla średnio zaawan-
sowanych. Angielski był jej bardzo 
potrzebny, bo co roku na wakacje 
zjeżdżają do domu dzieci, mieszka-
jące na stałe w USA. – Wreszcie wy-
dawałam wnukom polecenia w ich 
szkolnym języku, co wprawiło ich 
w kompletne zdumienie. Ileż mia-
łam satysfakcji! – przyznaje z dumą. 
– A na kursie komputerowym na-
uczyłam się ściągać muzykę i prze-
syłać zdjęcia. Bardzo mi się przydają 
te umiejętności na co dzień.

IRENA CEPIELIK

Nauka łączy pokolenia

„Sokół” tętni życiem trzeciego wieku

Warsztaty komputerowe w Instytucie Technicznym PWSZ

Lektorat języka angielskiego w Instytucie Języków Obcych PWSZ 
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ROZMOWA z EWĄ GŁODKIEWICZ 
– słuchaczką Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku od chwili jego powsta-
nia, czyli od 2004 roku.

– Co wpłynęło na Pani decyzję, by 
uczestniczyć w zajęciach SUTW?

– W 2004 roku przeszłam na eme-
ryturę po 42 latach pracy zawodowej. 
Na moją decyzję uczestnictwa w wy-
kładach SUTW wpłynęła chęć zdo-
bywania i poszerzenia wiedzy, a za-
chętą była możliwość studiowania 
dla przyjemności, bez konsekwen-
cji, czyli eliminacja tremy przedeg-
zaminacyjnej, czy stresu związanego 
z ewentualnie oblanym egzaminem. 
Jeżeli człowiek stoi w miejscu, to się 
cofa. Ja chciałam iść naprzód.
– Jak wyglądało Pani życie 
przedemerytalne?

– Bezpośrednio po studiach pod-
jęłam pracę w Poradni Wychowaw-
czo–Zawodowej w Nowym Sączu. 
Drugą część zawodowego życia prze-
pracowałam w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno–Wychowawczym. Prowadzi-
łam też dom, wychowałam trzy córki.
– Praca zawodowa dawała Pani 
satysfakcję?

– W ciągu 42 lat pracy zawodo-
wej czułam się spełniona. Praco-
wałam w grupie dzieci z głębszym 
niedorozwojem umysłowym połą-
czonym z dysfunkcjami fizyczny-
mi. Różnorodne formy zajęć służyły 
wspomaganiu ich rozwoju. Bardzo 
dobra atmosfera w pracy sprzyjała 
koncentrowaniu się na niej i wyko-
nywaniu jej z przyjemnością.
– Oferta edukacyjna SUTW spełniła Pani 
oczekiwania?

– Tak, poszerzyła moje zaintereso-
wania, pozwoliła rozwinąć i pogłębić 
dotychczasowe.
– W zajęciach jakich sekcji uczestniczyła 
Pani w ciągu tych lat?

– Brałam udział w zajęciach sekcji 
kulturoznawstwa, przyrodoznaw-
stwa i sekcji społeczno–przyrodni-
czej. Obecnie drugi rok uczestniczę 
w zajęciach sekcji psychologicznej.
– Jakie nowe umiejętności Pani zdobyła?

– Udział w zajęciach ruchowych 
pozwolił mi utrzymać dobrą for-
mę fizyczną. Sprzyjały temu: gim-
nastyka, basen, taniec i rajdy tu-
rystyczne. Przez dwa lata brałam 
udział w zajęciach śpiewaczych, 
prowadzonych przez panią Barba-
rę Porzucek. Uczyłam się też języ-
ka angielskiego.
– Jak SUTW rozwinął Pani zaintereso-
wania ?

– Dla mnie, psychologa wy-
kształconego na przełomie lat 50. 
i 60., uczestnictwo w sekcji psy-
chologicznej było doskonałą okazją 

do aktualizacji mojej wiedzy i pozna-
nia nowych trendów w psychologii.
– Z perspektywy 10 lat, co Pani dał 
SUTW? Jak to Pani ocenia?

– Działalność SUTW to trwały ślad 
w jakości życia. Sporo ciekawych 
wykładów i zajęcia z różnych dzie-
dzin pozwoliło na wzbogacenie oso-
bowości i to co nazywamy „kon-
struktywnym zabijaniem czasu”.
– A życie towarzyskie?

– Poszerzył się krąg moich znajo-
mych i są to bardzo serdeczne i bli-
skie kontakty.
– Rozumiem, że SUTW tak wpłynął 
na Pani życie, że pozostanie mu Pani 
wierna na przyszłość ?

– Tak, pozostanę słuchaczką 
SUTW. „Żelazny student” – to okre-
ślenie mające wydźwięk pejoratywny 
w odniesieniu do studenta studiów 

stacjonarnych, u nas nabiera innego 
sensu – długie studiowanie na SUTW 
jest powodem satysfakcji. Zamierzam 
studiować nadal.

Rozmawiała ELŻBIETA CHOLEWA

Złoty i brązowy medal przywieźli senio-
rzy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z I Ogólnopolskiej Zimowej Senio-
rady na Podhalu.

4 marca w Rabce–Zdroju odbyła się 
I Ogólnopolska Zimowa Seniorada, 
zorganizowana przez Stowarzysze-
nie Rabczański Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Impreza była wpisana 
w uroczystości związane z obchoda-
mi 150. rocznicy założenia uzdrowi-
ska Rabka–Zdrój.

Do Rabki–Zdroju przybyło ok. 500 
seniorów skupionych w 14 ośrodkach 
UTW z pięciu województw. W tej gru-
pie oprócz zawodników, którzy sta-
nęli do rywalizacji w zaplanowanych 
konkurencjach sportowych, byli ki-
bice wspierający swoich faworytów.

Uroczyste otwarcie Seniorady od-
było się w amfiteatrze, z udziałem bur-
mistrza Rabki–Zdroju Ewy Przybyło, 
wicestarosty nowotarskiego Macie-
ja Jachymiaka i prezes ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesła-
wy Borczyk. Przy gromkim aplauzie 
kibiców przemaszerowało 14 grup za-
wodników. Zawodnicy i kibice z Są-
deckiego UTW wyróżniali się w tłumie 
przepasani żółtymi szarfami. Na czas 
Seniorady w amfiteatrze i na stacji 
narciarskiej Polczakówka Ski zapłonął 
olimpijski ogień przywieziony z Łaz. 

Zawody sportowe odbywały się 
w kilku miejscach. Na stoku stacji 
narciarskiej Polczakówka Ski rywa-
lizowano w slalomie gigancie kobiet 
i mężczyzn. Konkurencja w katego-
rii kobiet 60+ okazała się szczęśliwa 
dla Sądeckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Barbara Citak pojecha-
ła świetnie w dwóch zjazdach i wy-
walczyła złoto.

– Cieszę, że mogłam uczestniczyć 
w Zimowej Senioriadzie w Rabce–
Zdroju. Impreza zorganizowana była 
wspaniale. Dostarczyła sportowych 
emocji, świetnej zabawy, był też czas 
na integrację z innymi uczestnikami. 
Bardzo cieszę się ze złotego medalu 
– mówi Barbara Citak.

Tylko ominięcie przedostatniej 
bramki przy drugim zjeździe pozba-
wiło medalu innego zawodnika SUTW 
– Krzysztofa Rundstuka. Po pierw-
szym przejeździe prowadził w kate-
gorii mężczyzn 70+.

–Trochę przeszarżowałem, chcia-
łem osiągnąć najlepszy czas stoku 
– komentuje Krzysztof.

Równolegle na stoku odbywały 
się też zawody w zjeździe na dętkach 
oraz rzucie śnieżkami do celu. W Par-
ku Zdrojowym rozgrywane były dwie 
konkurencje nordic walking i bieg, 
natomiast na lodowisku – kręgle 
curlingowe na lodzie, a w kawiar-
ni – turniej brydża. Szczęście dopi-
sało również brydżystom z SUTW. 

Krystyna Michalik i Leopold Kala-
rus zdobyli brązowy medal w bry-
dżu sportowym.

Pomimo że śnieg leżał tylko na sto-
ku stacji narciarskiej Polczakówka Ski, 
wszyscy świetnie się bawili i z pełnym 
zaangażowaniem rozgrywali zapla-
nowane konkurencje. Seniorada była 
wspaniałą okazją do zaprezentowa-
nia się poszczególnych uniwersyte-
tów, zdrowej konkurencji zawodni-
ków oraz integracji studentów UTW.

W zespołowej rywalizacji Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku pierwsze 
miejsce zajęła Rabka, drugie – Gliwice, 
trzecie – Rzeszów. Sądecki UTW upla-
sował się na ósmym miejscu. 

KRYSTYNA SŁABY

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Uni-
wersytet Trzeciego Wieku ogłasza dla 
członków Stowarzyszenia konkurs 
pod nazwą „10–lecie Sądeckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku”. 

Do konkursu można zgłaszać pra-
ce na jeden z wybranych tematów: 
„Mój najważniejszy dzień w Są-
deckim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku”, lub „Moje wspomnienie 
niezwykłego wydarzenia w Są-
deckim UTW”.

Tekst nie może przekro-
czyć jednej strony maszynopisu 

formatu A4. Prace, podpisa-
ne imieniem i nazwiskiem, wraz 
z adresem zamieszkania, moż-
na przesyłać drogą elektronicz-
ną: sekretariat@sutw.pl (z dopi-
skiem w temacie „konkurs”) lub 
złożyć osobiście w sekretariacie 
Stowarzyszenia Sądecki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku – ul. Jagiel-
lońska 18 w Nowym Sączu do 30 
września 2014 r. Autorzy trzech 
najwyżej ocenionych prac otrzy-
mają nagrody rzeczowe. Regu-
lamin można znaleźć na stronie: 
www.sutw.pl

•  13 marca zainaugurowała działalność Małopolska Rada ds. Polityki Senio-
ralnej. Jej powołanie, zainicjowane przez Ogólnopolską Federację Sto-
warzyszeń UTW, jest odpowiedzią Zarządu Województwa Małopolskiego 
na potrzebę utworzenia forum umożliwiającego wymianę doświadczeń, 
opiniowanie i planowanie działań na rzecz osób starszych.

•  Koło Przewodników PTT Oddział „Beskid” w Nowym Sączu 13 kwiet-
nia zaprasza studentów SUTW i sympatyków na wycieczkę autokaro-
wą. Trasa: Zakliczyn (konkurs palm wielkanocnych) i Sandomierz (śla-
dami serialowego ojca Mateusza). Zapisy w sekretariacie SUTW przy ul. 
Jagiellońskiej.

28 marca odbędzie się wernisaż prac 
plastycznych studentów Sądeckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będzie 
to impreza towarzysząca obchodom 
jubileuszowym.

O godz. 17. w Centrum Informacji 
Turystycznej nastąpi otwarcie wy-
stawy prac uczestników warsztatów 
prowadzonych przez Mirę Wąchałę 
i Elżbietę Winiarską. Będzie można 
obejrzeć rysunki, obrazy, gobeliny, 
prace wykonane w technice deco-
upage oraz rękodzieło artystyczne, 
w tym origami, patchworki, ozdo-
by z osiny, robótki na drutach i szy-
dełku. Wystawie będzie towarzyszyć 
prezentacja historii SUTW.

Tego samego dnia o godz. 18. 
w Klubie Sztuki MCK „Sokół” 
otwarta zostanie wystawa dzieł 
studentów SUTW pracujących pod 
okiem Jerzego Franciszka Michalaka.

– W naszych poszukiwaniach do-
tykaliśmy różnych materii. Rzeźbi-
liśmy w drewnie i dłutem w prze-
strzeni. Malowaliśmy – szukaliśmy 
jak powstaje kolor, jak przełożyć li-
teraturę, opowiadanie o przedmio-
tach na materię malarską. Uprawia-
liśmy collage, zaskakując własną 
wyobraźnię, odkrywaliśmy możli-
wości bieli oraz czerni – opowiada 
artysta–plastyk Michalak.

To trzeba zobaczyć!
(J)

Żelazny student

KONKURS LITERACKI

W SKRÓCIE

W TYM WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Plastyczne talenty

AKTYWNY SENIOR

Sportowe emocje w Rabce

Przemarsz grupy zawodników z SUTW
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Złoto dla Barbary Citak z SUTW
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 Z LISTÓW DO REDAKCJI 

W ojewództwo Ma-
łopolskie chce się 
rozwijać przez tu-
rystykę wodną. Tak 

tak, nie tylko szeroko pojętą górską. 
Do planów inwestycyjnych regionu, 
mających się ubiegać o unijne do-
finansowanie w latach 2014–2020, 
wpisano długą listę zagospodaro-
wania turystycznego zbiorników 
wodnych: od słynnej Świnnej Po-
ręby (po kilkudziesięciu latach bu-
dowy zbiornik ma być w tym roku 
wypełniony wodą), przez Jezio-
ro Czorsztyńskie, po Rożnowskie 
i Klimkówkę. Stworzą długi pas je-
zior, rozstrzelonych w granicach 
150 kilometrów, od Wadowic i No-
wego Targu po Gorlice graniczące 
z Podkarpaciem. Takie małopolskie 
pojezierze, z przystaniami żeglar-
skimi, pomostami, promenadami, 
boiskami sportowymi, knajpami, 

ośrodkami dla wodniaków, zwy-
kłymi polami namiotowymi i mnó-
stwem innych atrakcji. To mają być 
wielkie kurorty. W zagospodaro-
wanie włączają się nie tylko oko-
liczne samorządy, jak te zrzeszone 
w Związku Gmin Jeziora Rożnow-
skiego, ale i biznesmeni – vide An-
drzej Wiśniowski.

Można się tylko zgodzić z Woje-
wództwem, że to jeden z najwięk-
szych projektów turystycznych 
w Małopolsce. Lecz na razie przypo-
mina mi tylko refren piosenki Golec 
Uorkiestra: „Tu na razie jest ścier-
nisko, ale będzie San Francisco...” 
Nomen omen to wielkie amery-
kańskie miasto, które rozwinęło się 
dzięki kalifornijskiej gorączce złota, 
leży na półwyspie oblanym wodami 
oceanu. Lecz nie w tym przypomi-
na mi rożnowski projekt jeziorny. 
Problem w tym, że o przywróce-
niu świetności sądeckiego akwenu 
od wielu lat tylko się mówi. Sięga-
jąc tych bliższych: w 2010 roku wi-
zję wielkiej turystycznej inwestycji 
rysowano podczas wizyty w Tęgo-
borzu minister rozwoju regional-
nego, dziś też wicepremier gospo-
darki Elżbiety Bieńkowskiej. Rok 
później, podczas otwarcia biura eu-
roposeł Róży Thun, lider sądeckiej 

PO Andrzej Czerwiński zapowia-
dał: „Oczyścimy wreszcie Jezioro 
Rożnowskie i uczynimy z Tęgobo-
rza prawdziwą, piękną miejsco-
wość turystyczną”. Rok temu gmi-
ny zabiegały o wpisanie odmulania 
tego zbiornika na listę rządowe-
go „Programu ochrony przed po-
wodzią w dorzeczu górnej Wisły”, 
żeby pozyskać miliony na ratowanie 
zanikającego akwenu. I I co? I nic. 
Jak z owym San Francisco, o któ-
rym góral może marzyć, może mę-
czyć się nad makietą ładnych parę 
lat, zwozić żwir i mieć w nosie, 
że sąsiedzi mówią o nim „świr”. Ale 
cudo nigdy nie powstanie, zwłasz-
cza, że góral latami planuje i buduje 
je zupełnie sam.

Czytałam komentarz pewnego 
czytelnika, który wspominał uroki 
Jeziora Rożnowskiego sprzed 50 lat: 
„trawa zielona, woda przejrzysta, 
z pomostu widać dno i małże na głę-
bokości dwóch metrów, w Tęgo-
borzy dopływało się do samej stacji 
CPN”. Dziś do brzegu można co naj-
wyżej dobrnąć w błocie. Raczej 
mniej się mułu z dna wybiera, niż 
go rocznie przybywa. Mam wraże-
nie, że Jezioro Rożnowskie obchodzi 
elity władzy tylko wtedy, kiedy idą 
wybory. Obym była w błędzie.

OPINIE

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Jerzy Wideł
Z kapelusza

S ądeczanie to naród o wielu 
talentach i zdolnościach. 
Sądecczyzna to kraina 
z największą liczbą mi-

lionerów, przypadających na sta-
tystycznego jednego obywatela. 
Ale okazuje się, że nie tylko potra-
fią zarabiać pieniądze, ale znają się 
dosłownie na każdej dyscyplinie 
zawodowej.

Te talenty uwidoczniły się szcze-
gólnie przy budowie galerii Trzy Ko-
rony. Nie dość, że w trakcie budo-
wy rzesze sądeczan patrzyły na ręce 
budowlańcom, wieszcząc, że wody 
podskórne zaleją podziemne par-
kingi. Później fachowcy od pra-
wa budowlanego publicznie pyta-
li prezydenta Ryszarda Nowaka, czy 
obiekt uzyskał wszelkie prawem 
nakazane pozwolenia na użytkowa-
nie obiektu.

Prawdziwy jednak wytrysk in-
telektu miał miejsce przy budo-
wie ronda i naprawie okolicznych 
ulic przy galerii. Na miły Bóg! Prze-
cierałem oczy ze zdumienia, ilu 

to w Sączu jest wybitnych ekono-
mistów, projektantów ulic i dróg. 
Prawdziwe eldorado błyskotliwych 
fachowców.

Teraz taką budową pod specjal-
nym nadzorem stała się obwodnica 
północna. Ujawnili się bowiem fa-
chowcy od budowy (burzenia) mo-
stów. Na forach internetowych roz-
patrują nie na jaja, ale na poważnie, 
czy w trakcie budowy mostu na Łu-
bince ewentualna powódź nie zni-
weczy prac budowlanych. Radny 
miejski Grzegorz Fecko (ten, który 
obwieścił światu, że skompletował 
lachowski strój i będzie w nim pa-
radował podczas szczególnych świąt 
miasta) zapewne otworzy przewód 
doktorski na temat budowy mo-
stu na wspomnianej rzece ze szcze-
gólnym uwzględnieniem potrze-
by budowy kładki dla mieszkańców 
Przetakówki.

Te wszystkie zachowania spo-
łeczne włącznie z patrzeniem wła-
dzy na ręce są godne najwyższego 
poparcia. Świadczą bowiem o wyso-
kim zaangażowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. To z jednej strony.

Z drugiej zaś armia domoro-
słych fachowców w najbliższych la-
tach będzie miała sporo do powie-
dzenia. Choćby przy realizacji planu 
zrównoważonego rozwoju publicz-
nego transportu, który zakłada po-
wolną eliminację z centrum mia-
sta prywatnych pojazdów na rzecz 

transportu publicznego. Taki plan 
jednogłośnie przyjęła Rada Miasta 
i już odezwali się ekonomiści, czy 
aby 34 tys. zł zapłacone wrocław-
skiej firmie za sporządzenie tego 
planu nie jest kwotą wygórowaną 
i wydaną zbytecznie, skoro w mie-
ście żyją fachowcy od planowania 
transportu miejskiego, jak choćby 
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Grzegorz Mirek.

Na horyzoncie pojawia się kon-
cepcja przebudowy rynku maśla-
nego z podziemnym parkingiem. 
Niebawem realnych kształtów na-
bierze budowa ulicy Węgierskiej–
bis. A w dalszym odstępie czaso-
wym – sądecka Wenecja.

Jak widać dla zaangażowanych 
społecznie fachowców od wszyst-
kiej pracy (zwłaszcza ujadania in-
ternetowego) nie zabraknie. Oby 
tylko nie wchodzili dla własnego 
bezpieczeństwa na tereny budów. 
Nie strzelają zza węgła i pod pseudo-
nimami na stronach internetowych. 
Tam odwaga i głoszenie swoich czę-
sto słusznych uwag pod swoim na-
zwiskiem i imieniem nie są wskaza-
ne i pożądane. Tam można do woli 
ujadać na przykład na temat stanu 
owłosienia prezydenta Nowaka, czy 
jego zastępcy. Stan posiadania wło-
sów to często koronny argument 
w dyskusji „fachowców” od budo-
wy galerii handlowych, czy mostów 
i obwodnic.

Budowle pod specjalnym 
nadzorem

Małopolskie Pojezierze 
jest jak San Francisco

Z kapelusza, czy z…?
Dwa tygodnie temu w tekście zatytuło-
wanym „Widmo demagogii krąży nad 
Chełmcem” red J. Wideł wypastwił się 
nad radnymi i społecznikami z Chełm-
ca, tylko dlatego, że wzięli w obronę 
przymuszone do obowiązku szkolnego 
6–latki. Wypiał ich za zaściankowość, 
obskurantyzm oraz brak zrozumienia 
dla postępowych i światłych idei. Po-
tem przeflekował m.in. moją skromną 
osobę, po wielekroć demaskując mnie 
jako „politykiera”, „demagoga” i ko-
goś tam jeszcze. Na szczęście zaplute-
go karła reakcji ze mnie nie zrobił, za 
co jestem mu niezmiernie wdzięczny. 
Przy okazji powołał się na nie wiadomo 
kogo, bo zapewne o stanowisku Komi-
tetu Pedagogicznego Polskiej Akademii 
Nauk, którego eksperci nie zostawi-
li suchej nitki na pomysłach MEN, Pan 
Redaktor nie ma bladego pojęcia. Ale 
i po co ma mieć. W końcu od tego jest 
ober–redaktorem, żeby bez chodzenia 
i zbędnego pytania wiedzieć wszyst-
ko lepiej. Opinie nauczycieli i rodzi-
ców też mu wiszą kalafiorem. Bo na to, 
że nawet w najlepiej przygotowanych 
ścianach można ponieść porażkę red. 
Wideł również nie wpadł, zapomina-
jąc, że istota i sens nauki sprowadza się 
do relacji międzyludzkich, a tych nie 
zagwarantują nawet współczesne po-
tiomkinowskie szkoły. Skądinąd po-
stawa pana Widła raczej nie zaskakuje, 
bo jako zdeklarowany od szczenięcych 
lat „lewo–myślny” z lubością stygma-
tyzuje wszystkich „prawo–myślnych”, 
a każde nawet najbardziej wyważone 
działanie konserwatystów zasługuje je-
dynie na obśmianie, rechot i sarkazm. 
Ostatni felieton pt. „Tragiczna histo-
ria”, poświęcony tematyce „żołnierzy 
wyklętych” na Sądecczyźnie to erek-
cja przemyśleń, od których włosy stają 
dęba nawet łysym. Na wstępie oberwa-
ło się wszystkim łącznie z kibicami San-
decji, za bezrefleksyjnie czczenie pamięci 
o niezłomnych żołnierzach antykomu-
nistycznego podziemia. A czczą ją głów-
nie „prawo–myślni”, bo „lewo–myśl-
nych” tu jak na lekarstwo. O wiele gorsi 
są jednak „prawicowi historycy” piszący 
„nową” czyli podejrzanie nie wiadomo 
jaką historię. Z grubsza to ci z IPN, tro-
piący i opisujący komunistyczne zbrod-
nie i bezprawie. Tu redaktor nie kryje, 
iż jest jednak mile rozczarowany ich po-
stawą. Dlaczego? Ano dlatego, że w po-
czuciu troski o rzetelność i staranność 
przekazu (co czynią zawsze i pewnie dla-
tego są podpadnięci u red. Widła) opisa-
li również odosobnione przypadki żoł-
nierskiej służby, która pod wpływem 
nienormalności czasów i ubeckiego po-
lowania wyradzała się w pospolite prze-
stępstwo. Właśnie ten wątek najbardziej 
przypadł do gustu redaktorskiej narracji. 
A więc jednak byli wśród nich bandyci, 
jak chciała komunistyczna propaganda, 
której Pan Redaktor oddał kawał swe-
go zawodowego żywota! Że tylko kilku 
na kilkuset?! Nieważne. Grunt, że sta-
ra teza się broni! I to właśnie oni z imie-
nia i nazwiska znaleźli miejsce w redak-
torskim felietonie. O postaciach ze spiżu 
Pan Redaktor nie wspomina, bo i po co. 
O ubeckich kanaliach pokroju Wałacha 
ani słychu. O tym, że podziemie zbroj-
ne zwalczało bandytierkę skuteczniej 
niż ówczesna milicja również milczy, 
bo to nie pasuje do ogólnej konkluzji, 

że praca historyków IPN jest „porażają-
ca”. Co Pana w niej poraziło, nie wiem. 
Pan Wideł, siląc się na mentorski ton, 
stawia przy okazji kolejną nieupraw-
nioną i z gruntu fałszywą tezę, kilka-
krotnie zresztą powtórzoną, że w Pol-
sce po drugiej wojnie toczyła się wojna 
domowa. Szanowny Panie! Nie żad-
na wojna domowa, a wojna z sowiec-
kim podbojem i okupacją oraz komu-
nistycznymi uzurpatorami spod znaku 
PPR, którzy bez wsparcia bagnetów Ar-
mii Czerwonej nie utrzymaliby się jed-
nego dnia. Przypomnę tylko, iż komu-
niści nie mieli żadnego mandatu, żadnej 
prawowitej legitymacji do sprawowania 
władzy. Uosabiali najgorszy typ zdraj-
ców, renegatów i moskiewskich sługu-
sów, odrzucających niepodległość i de-
mokratyczne zasady państwa. Aktem 
założycielskim ich rządów była zbrodnia 
i kłamstwo katyńskie, filarem zaś maso-
wy terror i ludobójstwo. Nawet nazywa-
nie ich Polakami jest wielkim naduży-
ciem, gdyż wielu z nich owej polskości 
dobrowolnie się wyrzekło (np. Wan-
da Wasilewska), inni zaś jak marszałek 
Konstanty Rokossowski było asymilo-
wanymi Rosjanami, nie wspominając, 
iż trzon kierownictwa bezpieki stano-
wili przedstawiciele narodowości ży-
dowskiej (np. Fajga Mindla–Wolińska, 
Stefan Szechter–Michnik). Dziesiątki ty-
sięcy AK–owców zostało zamęczonych, 
skrytobójczo zgładzonych w ubeckich 
katowniach albo skazanych na śmierć 
na mocy sfingowanych procesów, a Pan 
ma czelność mówić o jakiejś wojnie do-
mowej? PPR to w 1944 roku zaledwie 
kilkutysięczna garstka politycznej men-
towni, kolaborująca z Gestapo a potem 
NKWD w zwalczaniu niepodległościo-
wego podziemia, pozbawiona jakie-
gokolwiek społecznego poparcia i za-
plecza. Na dodatek nie omieszkał Pan 
dołożyć „wyklętym” w stylu prop–
aitki, od naiwniaków, złudnie roją-
cych o wybuchu trzeciej wojny. Gdy-
by Pan trochę poczytał, a jeszcze więcej 
zrozumiał, dowiedziałby się, iż rachu-
by na taki scenariusz nie były w tam-
tym czasie mrzonką. Ale po co się za-
głębiać, skoro summa summarum, jak 
w instrukcji żurnalisty–marksisty, naj-
ważniejsza jest konkluzja, że „wyklę-
ci a raczej niezłomni” to jednak po tro-
sze bandyci, a jeśli trafiali się porządni, 
to tylko nie pojmujący wyroków hi-
storii naiwniacy, niepotrzebnie stojący 
na drodze swym „braciom” spod czer-
wonej gwiazdy. I to jest właśnie ta bez-
refleksyjność obchodów, za którą obe-
rwało się „prawo–myślnym”. Swoją 
drogą trzeba być nie lada ignorantem, 
żeby taką swołocz nazywać „braćmi”. 
Ostatni akapit to redaktorskie ostrzeże-
nie! Przed czym? Oczywiście przed bra-
tobójczą wojną. Słowem, gdyby po raz 
kolejny (uchowaj Boże) wschodnia ka-
capia chciała postawić na polskiej ziemi 
swego mongolskiego buciora, wyko-
rzystując do tego wszelakiej maści po-
żytecznych idiotów, zdrajców tudzież 
ludzką szumowinę, obowiązkiem na-
szym jest poddać się wyrokom historii 
i nie utrudniać pobratymcom (tym miej-
scowym i obcym) realizacji swej impe-
rialnej żądzy. Gratuluję Panie Redakto-
rze. Szczerze. Swymi tekstami strzelił 
Pan nie „z kapelusza”, ale z miejsca któ-
re zwykle okrywają spodnie. No chyba, 
że tam właśnie zakłada Pan kapelusz... 

Jarosław Rola
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Podczas tegorocznego Święta Kwitnących Sa-
dów – 3 maja 2014 r. w sobotę, będziemy usta-
nawiać dwa rekordy Polski związane z tym, 
co kojarzy się z naszą Gminą – JABŁKAMI. 

Będą to: „rekordowe jedzenie jabłek” oraz 
rekord w „obieraniu jabłek na czas”. Pierwszy 
rekord ustanowią wszyscy uczestnicy Świę-
ta Kwitnących Sadów, dlatego musi nas być 
jak najwięcej. Do rekordu w „obieraniu jabłek 
na czas” zaprosimy 10 osób, spośród wszyst-
kich uczestników naszego konkursu pn. „Daj 
się skusić, zostań rekordzistą!”. 

JAK ZOSTAĆ REKORDZISTĄ I WYGRAĆ 
ATRAKCYJNE NAGRODY?

Aby zgłosić się do udziału w konkursie, 
należy najpierw stworzyć pracę z jabłkiem 
w roli głównej. Może to być krótki film (np. 
nietypowy sposób na obieranie jabłek), fil-
mowy montaż zdjęć, śmieszny obrazek, czy 
fotografia – ważne, by praca była pomysło-
wa i kreatywna, i przedstawiała choć jedno 
jabłko. Wykonana może być w formacie JPG, 
PNG, GIF, MOV, MPG, MP4, lub AVI.

Pracę w formie elektronicznej należy 
przesłać do 6 kwietnia br. za pomocą Apli-
kacji Konkursowej, dostępnej na stronie 
naszego konkursu na portalu społeczno-
ściowym Facebook pod adresem: www.fa-
cebook.com/jablkowerekordy, lub na ad-
res e–mail: jablkowerekordy@gmail.com. 

Jedna osoba (min. wiek uczestnika 13 lat) 
może przesłać tylko jedno zgłoszenie!

W ciągu 24 godzin od zgłoszenia, praca zo-
stanie umieszczona w naszej Aplikacji Kon-
kursowej na Facebooku i będzie można za-
chęcić pozostałych użytkowników Facebooka 
do oddania na nią głosu. 

Pięć osób, które zdobędą najwięcej głosów, 
zaprosimy do walki o tytuł Rekordzisty Pol-
ski w obieraniu jabłek podczas Święta Kwit-
nących Sadów – 3 maja 2014 r. 

Głosowanie trwa od 18 marca do 24 
kwietnia br. Każdy może oddać 1 głos 
dziennie.

Pięciu kolejnych finalistów wybierze Ko-
misja Konkursowa, biorąc pod uwagę kre-
atywność uczestników. 

Wynik obrad Jury zostanie ogłoszony 11 
kwietnia 2014 r.

Jeśli 3 maja 2014 r. chcesz pokonać prze-
ciwników, zostać Rekordzistą i zgarnąć 
nagrody – zacznij ĆWICZYĆ OBIERANIE 
JABŁEK. Zwycięży osoba, która obierze naj-
więcej owoców w trzy minuty. Nagrody to, 
m.in.:
  tysiąc złotych od „Muszynianki”, 
  pobyt dla dwóch osób w Hotelu Beskid 

w Nowym Sączu z wejściówką do luksu-
sowego Spa&Wellness i kolacją,

  lot widokowy nad Jeziorem Rożnowskim 
(również dla uczestników, którzy osiągną 
drugi i trzeci czas), 

  przejazdy gokartami 
oraz 
tytuł Rekordzisty Polski i wpis do księgi 

„Polskich Rekordów i Osobliwości”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby 
od 13 roku życia, pod warunkiem, że mają 
zgodę swoich opiekunów. 

Organizatorem konkursu jest Gmina Łoso-
sina Dolna – Ognisko Artystyczne w Zakresie 
Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
–  Marzena Flak – po. kierownik Ogniska 

Artystycznego w Zakresie Muzykowania 
Ludowego w Łososinie Dolnej 
– tel.: (18) 444–80–02, wew.538 

–  Izabela Frączek – koordynator konkursu, 
tel.: 506032949

 Zasady i regulamin konkursu są dostępne 
na stronie: 
www.facebook.com/jablkowerekordy. 

Regulamin konkursu znajdziesz również 
TUTAJ: 
http://www.lososina.pl/pl/16242/130006/
Jablkowe_Rekordy.html

Aplikację konkursową znajdziesz tutaj:
https://www.facebook.com/
jablkowerekordy/app_403834839671843

21 marca 2014 r. o godz. 10.00 
w Domu Strażaka w Tęgobo-
rzy odbyły się eliminacje gmin-
ne Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. W elimi-
nacjach wzięło udział 32 uczest-
ników w dwóch grupach wie-
kowych: szkoły podstawowe 
– 26 uczestników, gimnazja 
– 6 uczestników.

W skład jury weszli : 

1.  brygadier Marian MARSZA-
ŁEK – Państwowa Straż Po-
żarna w Nowy Sączu 
–Przewodniczący

2.  Wiesława ZAJĄC – Przedstawi-
ciel Urzędu Gminy – Sekretarz

3.  Jan PAWŁOWSKI – Komendant 
Gminny – Członek

Jury po dokonaniu oceny prac 
przyznało następujące miejsca :

I grupa wiekowa (szkoły 
podstawowe):

1.  Anna FEDKO – Szkoła Pod-
stawowa w Rojówce (34 pkt)

2.  Przemysław BLICHARZ 
– Szkoła Podstawowa w Tę-
goborzy (24 pkt)

3.  Stanisław KARWALA – Szko-
ła Podstawowa w Łososinie 
Dolnej (22 pkt)

4.  Magdalena ORZEŁ – Szko-
ła Podstawowa w Rąbkowej 
(21 pkt)

4.  Jakub BERDYCHOWSKI 
– Szkoła Podstawowa w Tę-
goborzy (21 pkt)

II grupa wiekowa (gimnazja) :
1.  Jakub KUŹMA – Gimnazjum 

w Tegoborzy (38 pkt)
2.  Kacper KURCZ – Gimnazjum 

w Tegoborzy (27 pkt)
3.  MICHAŁ ZELEK – Gimna-

zjum w Tęgoborzy (27 pkt)

Zdobywcy pierwszego i drugie-
go miejsca w grupie podstawowej 
i gimnazjalnej, wezmą udział w eli-
minacjach powiatowych , które od-
będą się 10 kwietnia 2014 r. w Re-
mizie OSP w Moszczenicy Niżnej. 

I grupa podstawowa
1.  Anna FEDKO – Szkoła Pod-

stawowa w Rojówce 
2.  Przemysław BLICHARZ 

– Szkoła Podstawowa 
w Tęgoborzy 

II grupa gimnazjalna
1.  Jakub KUŹMA – Gimnazjum 

w Tęgoborzy 
2.  Kacper KURCZ – Gimnazjum 

w Tęgoborzy 

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Zwycięzcy eliminacji otrzyma-
li nagrody rzeczowe/gry planszo-
we/ oraz pamiątkowe dyplomy, 
ufundowane przez Urząd Gminy 
w Łososinie Dolnej. Nagrodze-
ni zostali również opiekunowie, 
którzy otrzymali od organiza-
torów pamiątkowe dyplomy 
oraz książki z podziękowania-
mi za przygotowanie młodzież 
do turnieju. 

(KAN)

Gmina Łososina Dolna przystąpi-
ła do realizacji projektu Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w ramach Priorytetu IX – Roz-
wój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działania 9.1. Wy-
równywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziała-
nia 9.1.1 Zmniejszanie nierów-
ności w stopniu upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej, pod 
nazwą: „Radosne przedszkole”. 
Realizatorem projektu w okresie 
od 23.05.2014r. do 31.12.2014r. 
jest 9 szkól podstawowych z te-
renu gminy Łososina Dolna, łącz-
nie 11 oddziałów przedszkolnych.

– Głównym celem projektu jest 
zwiększenie dostępności i wyso-
kiej jakości edukacji przedszkol-
nej dla dzieci z terenu gminy. Za-
kupione zostanie wyposażenie: 
mebli, pomocy dydaktycznych, 
zabawek, książeczek, niezbędne-
go sprzętu elektronicznego, dopo-
sażenia placów zabaw, dostoso-
wanie sanitariatów – powiedział 
nam wójt Stanisław Golonka.

W ramach projektu dla dzie-
ci przedszkolnych stworzone zo-
staną warunki do wszechstronne-
go ich rozwoju poprzez realizację 
podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego. 

Wartość realizowanego projek-
tu: 905 802,47 zł

Obecnie projekt jest na etapie 
oceny merytorycznej.

(KAN)

Konkurs słynny na całą Polskę

Radosne 
przedszkola

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” 2014
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Wyniki konsultacji społecznych 
dotyczących aktualizacji Strategii 
Rozwoju Nowego Sącza przedsta-
wia Wojciech Piech, pełnomocnik 
prezydenta Nowego Sącza ds. za-
rządzania strategicznego:

Sądeczanie nie oczekują fajer-
werków. Są gotowi zrezygnować 
z centrum wiedzy, żeby faktem sta-
ła się budowa Węgierskiej bis, bo ich 
priorytetem są drogi. Za najważ-
niejsze inwestycje dla rozwoju No-
wego Sącza ankietowani i uczestni-
cy spotkań konsultacyjnych uznali 
rozpoczętą właśnie budowę ob-
wodnicy północnej miasta z mo-
stem na Dunajcu i drogę ekspre-
sową z Brzeska poprzez Nowy Sącz 
do granicy państwa. 

Sądeczanie oczekują dalszej po-
prawy dróg w mieście i miejskiego 
transportu publicznego. Dziesiąt-
ki kilometrów wyremontowanych 
bądź całkowicie odbudowanych 
dróg za prezydentury Ryszarda No-
waka nie wyczerpują oczekiwań 
sądeczan. 

Tak mówią najświeższe wyni-
ki konsultacji społecznych prze-
prowadzonych od połowy grudnia 
ubiegłego roku do połowy lute-
go 2014 r. przez Zespół ds. Aktu-
alizacji Strategii Rozwoju Nowe-
go Sącza 2020+, powołany przez 
prezydenta Ryszarda Nowaka. Ce-
lem badań było poznanie oczeki-
wań sądeczan i osób związanych 
z naszym miastem (pracą, nauką, 
rodziną, usługami wynikającymi 
z ponadlokalnej funkcji miasta) 
determinujących dalszy jego roz-
wój w nowej perspektywie finan-
sowej 2014 – 2020. 

Ankiety wypełniło i nadesłało 
906 osób. Swoje uwagi, propozy-
cje rozwiązań i opinie zgłosili też 
uczestnicy (ok. 300) 16 środowi-
skowych spotkań konsultacyjnych. 

Respondenci – z przewagą męż-
czyzn (58,16%), reprezentowa-
li wszystkie osiedla Nowego Sącza, 
wszystkie określone w ankietach 
przedziały wiekowe, wielkości 
gospodarstw domowych, szero-
ki przekrój grup zawodowych. Tak 
duża próba respondentów pozwa-
la uznać uzyskane wyniki za miaro-
dajne dla potrzeb aktualizacji Stra-
tegii Rozwoju Nowego Sącza 2020+.

Odpowiedzi, preferencje sąde-
czan nie były zaskoczeniem. Spo-
dziewaliśmy się ich. Mieszkamy 
tu i wiemy, co doskwiera nasze-
mu miastu i jakie są jego potrze-
by, co się udało już osiągnąć, jakie 
są zagrożenia i szanse, co jest silną 
i słabą stroną tego miasta. 906 osób 
plus 276 uczestników środowisko-
wych spotkań konsultacyjnych tak 
postrzega nasze miasto i z ich su-
biektywnych wyborów powstała 
zobiektywizowana ocena. Kolejność 

niektórych wskazań może jednak 
czasami zaskakiwać. 

Na przykład sądeczanie są goto-
wi zrezygnować z budowy nowej 
siedziby dla biblioteki publicznej. 
Tak uznała większość wypowia-
dających się, ale nie dlatego, że nie 
chcą czy nie widzą jej potrzeb, ale 
dlatego, że chcą uprawdopodob-
nić realizację innych zadań uzna-
nych za priorytetowe. Są też gotowi 
zrezygnować z budowy na przy-
kład Sądeckiego Centrum Wiedzy 
na wzór Centrum Nauki Kopernik 
po to, by ruszyła budowa ulicy Wę-
gierskiej bis albo innych rozwiązań 
komunikacyjnych. Mieszkańcy nie 

chcą również wyłączenia centrum 
i śródmieścia z indywidualnego ru-
chu drogowego. Są przeciwni za-
mknięciu dla ruchu centrum mia-
sta. I to również nie dziwi, bowiem 
na dzisiaj nie ma systemu obwod-
nic, które pozwoliłyby wyprowa-
dzić ruch drogowy. Centrum wciąż 
jest głównym węzłem komunika-
cyjnym miasta i jego wyłączenie 
spowodowałoby totalny paraliż ko-
munikacyjny miasta. 

Sądeczanie nie chcą też pod-
ziemnego parkingu w centrum, 
ale bardzo mocno opowiedzieli się 
za rewitalizacją Placu Maślane-
go z budową parkingu. Rozsądek 

podpowiada, że podziemny par-
king jest inwestycją zbyt drogą, 
przekraczającą możliwości bu-
dżetu miasta. Ludzie nie oczeku-
ją fajerwerków. Chcą więcej miejsc 
parkingowych i pewnie życzyliby 
sobie, żeby w rejonie Palcu Maśla-
nego taki parking powstał, ale nie-
koniecznie podziemny. 

Interesujący jest rozkład głosów 
w obszarze bezpieczeństwa, w któ-
rym najwięcej wskazań ma „rozwój 
infrastruktury przeciwpowodzio-
wej i przeciwosuwiskowej”. To od-
bicie dwóch powodzi, jakie mia-
sto dotknęły w ostatnich latach. 
Ludzie mają to wciąż w pamięci. 
Mieszkańcy wzdłuż Łubinki wciąż 
się niepokoją, czy wały wytrzyma-
ją przy wyższej wodzie. Wspomnie-
nie tamtych katastrof powoduje, 
że oczekują większego bezpieczeń-
stwa i poprawy poprzez rozbudowę 
systemu przeciwpowodziowego. 

Mocno akcentowana w bada-
niu poprawa jakości powietrza jest 
wypadkową wskazań rankingo-
wych z zeszłego roku, kiedy po-
wietrze w Nowym Sączu zostało 
uznane za jedno z najbardziej zanie-
czyszczonych w Polsce, i ożywio-
nej dyskusji na ten temat. Wska-
zanie mieszkańców w badaniach 
świadczy o tym, że podnosi się po-
ziom kultury ekologicznej. Ludzie 
są coraz bardziej świadomi zagro-
żeń, które wynikają z różnego ro-
dzaju zanieczyszczeń i oczekują już 
pewnych aktywności, które miały-
by spowodować, że kwestie ekolo-
giczne zostaną rozwiązane. 

W obszarze „rozwój ochrony 
zdrowia, sportu i rekreacji” najbar-
dziej priorytetowa w opinii miesz-
kańców okazała się budowa tras 
biegowo – rowerowych, co było 
pewnym – pozytywnym – za-
skoczeniem, a oznaczać to może, 
że przeorientowuje się nasza świa-
domość i chcemy czynnie wypo-
czywać, także chcemy korzystać 
częściej z innych środków lokomo-
cji niż samochody. 

Oczywiście, wśród preferencji 
sądeczan pojawiła się dalsza od-
nowa sądeckiej starówki, a w tym 
kontekście wspomniana rewitali-
zacja Placu Maślanego i odbudowa 
zamku. Nie jest to zaskoczenie. Od-
budowa zamku jest tematem debaty 
publicznej od lat. Ten zamek to taki 
symbol sądeckiej dumy i chciałoby 
się, żeby prezentował się lepiej niż 
obecnie. Miejmy nadzieję, że kie-
dyś uda się to marzenie zrealizować. 

Nie jest też zaskoczeniem, że są-
deczanie są uwrażliwieni na po-
szukiwanie szans na rozwój ryn-
ku pracy. Mamy deficyt miejsc 
pracy, choć relatywnie wskaź-
niki są dużo lepsze niż w innych 
miejscowościach. Wciąż pracy 

brakuje i widać, że jej deficyt ciąży 
ludziom, i gdzie tylko mieszkań-
cy są w stanie rozpoznać jakikol-
wiek związek działań, które mogą 
mieć wpływ na pobudzenie rynku 
pracy, natychmiast to wskazują. 
W obszarze gospodarki i przedsię-
biorczości, mieszkańcy jako drugi 
priorytet wskazali budowę ulicy 
Węgierskiej bis, która ma spowo-
dować uwolnienie terenów inwe-
stycyjnych, gdzie mogą w efekcie 
powstać nowe miejsca pracy. 

Według ankietowanych mocną 
stroną Nowego Sącza jest oświata 
i nauka, mimo iż WSB–NLU ma kło-
poty. Uczelnia póki co funkcjonuje, 
organizuje nabory. Rozmawiałem 
ostatnio z jednym z pracowników 
naukowych uczelni, który powie-
dział mi, że ma grupę złożoną pra-
wie w całości z obcokrajowców. 
Dwadzieścia kilka osób z różnych 
kontynentów, z różnych krajów. 
Po drugiej stronie medalu mamy 
sukces, jaki odniósł Zespół Szkół 
Elektryczno–Mechanicznych, któ-
ry w rankingu Perspektyw zajął 
pierwsze miejsce. Edukacja pod-
stawowa, gimnazjalna i ponadgim-
nazjalna w naszym mieście jest 
wysoko oceniana, zarówno przez 
pryzmat jakości oferty edukacyj-
nej, jak i poziomu bezpieczeństwa.

Ankietowani doceniają wysił-
ki w podnoszeniu estetyki miasta. 
I oczekują pewnie dalszej aktyw-
ności. Oczywiście, mają swoje za-
strzeżenia, bo to nie wszystko jest 
na hurra: tak, robicie coś, miasto 
jest ukwiecone, ładne, zielone, ale 
co z tymi reklamami? Kiedy wresz-
cie zrobicie z nimi porządek? To py-
tanie często się pojawiało. 

Oczywiście, sens takiego bada-
nia i zmian w strategii miasta jest 
wtedy, kiedy wyniki ankiet, czyli 
życzenia mieszkańców przełożą się 
na konkrety. Pierwszym realnym 
działaniem będzie uwzględnienie 
ich w diagnozie o stanie miasta, 
która stanie się podstawą dla zaktu-
alizowania i uzupełnienia strategii 
rozwoju Nowego Sącza. Potrakto-
waliśmy wynik konsultacji społecz-
nych bardzo poważnie. Prezydent 
miasta zapoznał się z wynikami an-
kiety i analizuje je, pracuje nad tym 
materiałem. Wyniki chcemy bar-
dzo poważnie potraktować, przede 
wszystkim w strategii, bo „Strate-
gia rozwoju Nowego Sącza 2020+” 
jest najważniejszym dokumentem 
planistycznym obok studium kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego miasta. Z niej początek 
będą brały przyszłe decyzje o po-
dejmowaniu konkretnych inwe-
stycji. Z zastrzeżeniem, że na tyle, 
na ile to będzie możliwe, na ile po-
zwolą środki. 

WOJCIECH PIECH

Drogi i jeszcze raz drogi!
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Dla sądeczan priorytetem są inwestycje drogowe.
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Grupa teatralna Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Gostwicy wspaniale 
zaprezentowała się na scenie Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krako-
wie. Zostali laureatami 14. Ogól-
nopolskiego Festiwalu Twórczości 
Teatralno–Muzycznej Osób Nie-
pełnosprawnych Intelektualnie 
„Albertiana”.

W tegorocznej edycji festiwalu 
udział wzięło 76 ośrodków z pięciu 
regionów Polski. Łącznie do kon-
kursu przystąpiło 28 wokalistów 
oraz 64 zespoły. Organizatorem, 
jak co roku, była Fundacja Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko” we 
współpracy z Fundacją im. Bra-
ta Alberta. Zwycięzcy pojawili się 
na Dużej Scenie Teatru im. Ju-
liusza Słowackiego w Krakowie. 
Gala festiwalu była również oka-
zją do wręczenia Medali Świętego 
Brata Alberta, przyznawanych za 
szczególne zaangażowanie w pra-
cę społeczną. W tym roku otrzy-
mały je m.in. Irena Santor, Alina 
Perzanowska oraz Agnieszka i Ur-
szula Radwańskie.

Grupa teatralna „Psotnik” 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Go-
stwicy powstała w roku 2011 w ra-
mach projektu „Kraina wyobraźni 
– integracja przez teatr”. Aktorzy 

Teatru Każdej Sztuki z Nowego Są-
cza pomogli niepełnosprawnym 
podopiecznym rozwinąć ich ta-
lent sceniczny i otworzyć się w peł-
ni na tę formę rehabilitacji. Przy-
gotowano opowieść o perypetiach 
leśnych zwierząt, wśród których 
szczególną postacią stał się lis Wita-
lis, żądny władzy i życia w luksusie. 
To właśnie przedstawienie okazało 
się przełomowym w działalności 
gostwickiej grupy. Wielu aktorów 
odkryło w sobie ogromne możliwo-
ści i ukryte dotąd talenty. Najważ-
niejsze jest jednak to, że wszyscy 
czerpią głęboką radość z realizo-
wania się na scenie, czego efekty 
są widoczne w większej otwartości 
i śmiałości tych osób.

Artyści z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Gostwicy powróci-
li z Krakowa z bardzo cennymi na-
grodami, wśród których najważ-
niejsze to autografy Anny Dymnej 
oraz trofeum – Maską przyzna-
ną przez Teatr Bagatela. Warto za-
znaczyć, że została ona wykonana 
przez podopiecznych WTZ Funda-
cji im. Brata Alberta w Lublinie. Po-
nadto Gostwiczanie zostali zapro-
szeni do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji Festiwalu.

 (KAN)

Centrum Podegrodzia wzbogaciło się 
o dużych rozmiarów baner przypo-
minający nie tyle mieszkańcom, ile 
przejeżdżającym przez wieś o pięk-
nym jubileuszu 1000–lecia Podegro-
dzia. Szczególnie na miesiące letnie 
czerwiec–wrzesień przygotowano 
wiele imprez, wystaw, które mają 
uświetnić to wydarzenie.

Zanim jednak dojdzie do ich 
prezentacji, różne grupy muzycz-
ne, śpiewające, z okazji jubileuszu 
przygotowały swoje programy, 
które uwieńczone zostaną na pły-
tach ku potomności.

Zespół Regionalny „Małe Po-
degrodzie” obchodzi w tym roku 
swoje 60–lecie. Grupa uczniów 
ze Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum, kierowana przez Małgorzatę 
Liber, nagrała już swoją płytę, któ-
ra wkrótce będzie zaprezentowana 
szerszej publiczności. „Małe Pode-
grodzie” przygotowało na krąż-
ku CD swój program z piosenka-
mi i przyśpiewkami lachowskimi.

Z kolei grupka dzieci uczęszcza-
jąca do Szkółki Muzykowania Lu-
dowego przy tamtejszym Gminnym 
Ośrodku Kultury przygotowa-
ła drugą część swojego programu 
na płycie CD zatytułowaną „Mło-
dzieżowa Muzyka Podegrodzia”. 

Kierownikiem muzycznym tych 
nagrań jest Marek Wastag, nauczy-
ciel muzyki we wspomnianej Szkół-
ce Muzykowania Ludowego.

Michał Ziomek, muzyk znany 
szerzej z uczestnictwa w progra-
mach telewizyjnych (ostatnio wy-
stępował w programie „Świat się 
kręci” Agaty Młynarskiej) skompo-
nował muzykę do spektaklu słow-
no–muzycznego opowiadającego 
historię Podegrodzia. Autorem tek-
stu tego przedstawienia jest poeta, 
fotografik, autor piosenek lachow-
skich – Ryszard Drożdż.

Warto podkreślić, że obaj autorzy 
widowiska coś na kształt musicalu 

czują duszą ziemi lachowskiej. Mi-
chał Ziomek jest z rodziny pode-
grodzkich organistów, a Ryszard 
Drożdż, mimo że urodził się w Łu-
kowicy, to od „zawsze” związany 
jest z Podegrodziem. Autor tekstów 
i przede wszystkim fotografik zapi-
sujący kamerą codzienne życie Po-
degrodzia, i uroki tej ziemi o każdej 
porze roku. Jest także współauto-
rem, z Jackiem Kulą, świetnego al-
bumu pt. „Ziemia Podegrodzka”.

Musical o historii Podegrodzia za-
prezentowany zostanie na początku 
sierpnia podczas festynu związanego 
z obchodami 1000–lecia wsi.

 (KAN)

W gminie zainaugurowany został 
II etap projektu „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu gmi-
ny Podegrodzie”. 

W Urzędzie Gminy pani wójt 
Małgorzata Gromala spotkała się 
z przedstawicielami rodzin, szkół, 
którzy pomyślnie przeszli przez ko-
misyjną weryfikację i spełnili wa-
runki uczestnictwa w projekcie. 
Jest on współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka VIII Oś Priorytetowa: Społe-
czeństwo Informacyjne – zwięk-
szenie innowacyjności gospodarki 
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – exclusion, 
„Dotacje na innowacje”, „Inwestu-
jemy w Waszą przyszłość”. Projekt 
będzie realizowany do 31 grudnia 
2015 roku. Jego całkowita wartość 
wynosi 117505,00 złotych. Gmi-
na nie dopłaca ze swojego budżetu 
ani złotówki.

– Głównym celem tego przed-
sięwzięcia jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu miesz-
kańców naszej gminy – mówi 
wójt Małgorzata Gromala. – Dzię-
ki projektowi zapewniony zostanie 

bezpłatny dostęp do Interne-
tu dla 100 gospodarstw domo-
wych oraz do trzech szkół gmin-
nych – Gimnazjum w Brzeznej, 
Szkoła Podstawowa w Gostwicy, 
Zespół Szkół Podstawowo–Gim-
nazjalnych w Podegrodziu. W su-
mie do uczestników projektu tra-
fi 130 zestawów komputerowych. 
Wybrane zostały także gospodar-
stwa domowe, które ze względu 
na trudną sytuację materialną 

lub niepełnosprawność członka 
rodziny nie posiadają kompute-
ra z dostępem do Internetu. Te-
raz otrzymają sprzęt komputero-
wy z drukarką, dostęp do Internetu 
i przeszkolenie. 

Jakimi kryteriami kierowano się 
w gminie, kwalifikując uczestników 
II etapu projektu?
  gospodarstwa domowe speł-

niające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej tj. dochód 
na osobę w rodzinie maksymalnie 
456,00 zł, a osoba samotnie pro-
wadząca gospodarstwo domowe 
dochód 542,00 zł

  gospodarstwa domowe spełnia-
jące kryterium dochodowe upo-
ważniające do otrzymania wspar-
cia w ramach systemu świadczeń 
rodzinnych tj. dochód netto nie 
przekracza 539 zł na osobę lub 

623 zł na osobę, gdy w rodzinie 
jest dziecko niepełnosprawne

  dzieci i młodzież ucząca się do 25 
roku życia, z rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej i społecznej 
uprawniającej do uzyskania sty-
pendiów socjalnych

  osoby niepełnosprawne ze znacz-
nym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem równoważnym

  rodzina zastępcza – postanowie-
nie sądu o ustanowieniu rodzi-
ny zastępczej lub zaświadcze-
nie o posiadaniu statusu rodziny 
zastępczej wystawione przez 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

  samotny rodzic – zaświadczenie 
z OPS o posiadaniu statusu sa-
motnego rodzica

  osoby z grupy 50+ (powyżej 50 
lat), których przeciętny mie-
sięczny dochód na osobę w rodzi-
nie nie przekracza kwoty 831,15 zł

  dzieci i młodzież ucząca się z bar-
dzo dobrymi wynikami w nauce, 
z rodzin, w których przeciętny 
miesięczny dochód opodatko-
wany na osobę w rodzinie, z roku 
poprzedzającego rok udzia-
łu w projekcie był niższy, niż 
1270,00 zł

Przez Internet bliżej świata

„Psotnik” laureatem 
ogólnopolskiego konkursuBogaty kalendarz wydarzeń

1000–LECIE PODEGRODZIA
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Bohaterami The Mims Begining 
są pomarańczowe stworki, które 
budzą ogromną sympatię, zara-
żając graczy poczuciem humoru. 
Gra jest wspólnym dziełem 20–
letniego sądeczanina Krzyśka Ko-
wala, twórcy muzyki, 30–letnie-
go programisty z Krakowa Tomka 
Pająka i 22–letniego grafika Kuby 
Machowskiego z Ciężkowic. Po-
brało ją już tysiące internautów, 
a jej ostateczna wersja będzie pro-
mowana w wakacje. 

O pracy nad Mimsami 
ROZMAWIAMY 
z sądeczaninem 
KRZYSZTOFEM KOWALEM 

– Jak to się stało, że przystąpi-
łeś do współpracy przy produkcji no-
wej gry?

– Z pomysłodawcą Mimsów, 
czyli Kubą Machowskim znam się 
już od jakiegoś czasu. Pracowali-
śmy kiedyś razem nad pewną grą 
RPG, ale nie do końca nam to wy-
szło – projekt zwyczajnie upadł. 

Brak organizacji przy pracy zdalnej 
to zmora developerów gier. Potem 
napisał do mnie, że tworzy nowy 
świat. Przedstawił koncepcję, mnie 
się spodobała i tak już siedzimy nad 
Mimsami ponad rok.
–Tworzysz muzykę do gry. Czy 
to trudna praca? Jesteście z trzech 
różnych miast, pracowaliście zdalnie?

– Muzyka do gry jest cały czas 
w produkcji. Chcemy, żeby każdy 
świat miał swój unikalny charak-
ter, styl muzyczny czy nawet cha-
rakterystyczny instrument, który 
będzie kojarzył się z danym po-
ziomem. Praca nad muzyką nie 
jest aż tak wymagająca, jak praca 
nad efektami dźwiękowymi, któ-
re także tworzę do gry (efekty, at-
mosfery, głosy Mimsów). Obecnie 
w grze znajduje się ponad 200 róż-
nych efektów dźwiękowych i cały 
problem polega na tym, żeby dopa-
sować je w taki sposób, aby współ-
brzmiały ze sobą i nie męczyły 
ucha odbiorcy. Praca jest całko-
wicie zdalna, komunikujemy się 
głównie za pomocą Facebooka czy 
Skype’a.

– Kto podarował głosy Mimsom?
– Muszę skromnie przyznać, 

że byłem to ja. Nie miałem niestety 
w tamtym momencie żadnego lek-
tora obok siebie, dlatego zmuszony 
byłem sam nagrać głosy stworkom. 
Oczywiście dźwięk nagrany przeze 
mnie przeszedł dość mocną obrób-
kę. Głosy te zostaną w późniejszej 
fazie produkcji zamienione. Roz-
mawialiśmy już z lektorem, któ-
ry zgodził się podłożyć swój głos.
– Kiedy gra trafi na półki sklepowe?

– Wydaliśmy już wersję pre-
BETA, którą można przetestować, 
wchodząc na stronę www.mim-
sthegame.com. Jest to około 3–5 
godzin rozgrywki. Następnym 

krokiem będzie wydanie pełnej 
wersji BETA. Szacujemy, że na-
stąpi to jeszcze przed wakacjami. 
Plany wydawnicze pełnej wersji 
zrealizują się zapewne w wakacje, 
ale jak to bywa w tej branży, ni-
gdy nic nie wiadomo. Dużo zale-
ży od wydawcy, testów i wielu in-
nych czynników.
– Gra zdobywa coraz więcej fanów...

– Gra od początku nastawio-
na była nie tylko na odbiorców 
polskich, ale też i zagranicznych. 
Wystartowaliśmy na takich plat-
formach jak Steam Greenlight czy 
IndieDB i możemy się pochwalić 
dość sporym zainteresowaniem. 
Według statystyk, nasze demo 

pobrało już ponad dziewięć ty-
sięcy osób. Uczestniczyliśmy tak-
że w kampanii crowdfundingo-
wej na międzynarodowym portalu 
indiegogo.com, gdzie nasz pro-
jekt odwiedziło aż 45 tysięcy osób 
w 50 dni.
– Czy już zrodziły się kolejne pomysły 
na dalszą współpracę?

– Póki co naszym jedynym prio-
rytetem są Mimsy, musimy do-
prowadzić ten projekt do koń-
ca. Potem będziemy mogli myśleć 
o dalszej współpracy nad nowy-
mi grami.
– Czego Wam życzyć?

– Wytrwałości.
Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

REKLAMA

www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

REKLAMA

Mimsy podbijają rynek gier komputerowych
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KONTROWERSJE.  Rozgrywki za-
częły się w Librantowej najwcześniej, 
choć z piłką nożną miały wspólne-
go niewiele. Tuż przed rozpoczę-
ciem sezonu sprawa nie jest wca-
le klarowniejsza. Prezes Librantovii, 
Eugeniusz Rosiek, chce zawiadomić 
prokuraturę.

„Dobry Tygodnik Sądecki” kilka-
krotnie pisał o problemach w klu-
bie. Przypomnijmy pokrótce, 
że po nieporozumieniach w prze-
rwie zimowej część zawodników 
i trener – łącznie ponad dwadzieścia 
osób – złożyła do gminy Chełmiec 
wniosek, w którym proszą o stwo-
rzenie im szansy występu w innej 
drużynie niż Librantovia. Nie wi-
dzieli możliwości gry dla nowo wy-
branego prezesa, Eugeniusza Rośka. 
10 stycznia władze podjęły decyzję 
o wypowiedzeniu klubowi umowy 
użyczenia boiska. Gmina odebrała 
też Librantovii dotację. 

Mimo trudnej atmosfery, dru-
żyna normalnie trenuje, choć 
termin wypowiedzenia użycze-
nia boiska klubowi upływa 10 
kwietnia. 

– Za wszelką cenę chce się roz-
bić nasz klub – nie ukrywa roz-
goryczony prezes Librantovii. 
– Na jakiej podstawie odbiera 
nam się dotację i chce wyrzucić 

z boiska? Mamy status stowarzy-
szenia, działamy wedle statutu, 
mamy rekomendację Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych. 
Dlatego sprawą zainteresowałem 
prokuraturę, bo to wszystko bez-
prawne działania. Postaram się 
zrobić wszystko, by boisko zosta-
ło przy Librantovii, bo zbudowa-
no je w czynie społecznym i mnie 
osobiście to też kosztowało kilka-
naście lat pracy.

***
Czarę goryczy przelał incydent 

po jednym z treningów Libranto-
vii. Bratanek prezesa, Kazimierz 
Rosiek, obrońca Librantovii został 
uderzony w twarz kastetem przez 
nieznanego napastnika. Upadając, 
złamał palec. Według zawodników 
i prezesa Rośka, jego bratanka po-
biła bojówka nasłana przez piłka-
rzy, którzy z Librantovii odeszli. 
Chuligański incydent, od które-
go odcinają się zdecydowanie byli 
piłkarze Librantovii nie będzie miał 
jednak większego wpływu na roz-
poczęcie rozgrywek i należy go po-
traktować jako lokalny koloryt. 
Do większych przepychanek może 
dojść po 10 kwietnia.

– Wtedy kończy się okres wy-
powiedzenia użyczenia boiska 
przez gminę klubowi – zaznacza 

Kamil Zyzak, p.o. kierownika Wy-
działu Sportu i Rekreacji w Gmi-
nie Chełmiec. – Wbrew obiego-
wym informacjom, Librantovia 
nie dostała gminnej dotacji. Jak 
już mówiliśmy, czasowe użytko-
wanie boiska powierzy się GKS 
Iskry Chełmiec. Chcemy zorgani-
zować w Librantowej sekcję pił-
karską swojego klubu.

Jak się okazuje, niekoniecz-
nie jednak złożoną z rokoszan, 

którzy do końca sezonu mogą nie 
zagrać nigdzie, jeśli prezes Euge-
niusz Rosiek zawiesi ich w prawach 
zawodnika.

– Wtedy drużynę zbudujemy 
w oparciu o zawodników z ligi 
amatorskiej orlika czy halów-
ki. Nie wiadomo jeszcze pod jaką 
nazwą będzie zgłoszony zespół 
– być może GKS Iskra Chełmiec, 
a może GKS Librantowa – doda-
je Zyzak.

Tymczasem prezes Rosiek kom-
pletuje nową drużynę.

– Mam 10 nowych zawodników, 
jest nas w tej chwili 18, trenujemy 
i gramy sparingi, a na dniach do-
łączy do nas jeszcze trzech zawod-
ników – zapewnia. 

– Nie ma żadnych przeszkód, by 
Librantovia mogła rozpocząć run-
dę wiosenną. Mają licencję – pod-
kreśla prezes Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Nowym Sączu.

A gra jest warta świeczki, bo klub 
z Librantowej stoi przed szansą 
awansu do ligi okręgowej. Liga ru-
sza już w ten weekend. Pierwsze 
mecze Librantovia gra na wyjeź-
dzie, więc to co najciekawsze do-
piero przed kibicami, bo jak już 
napisaliśmy, 10 kwietnia boisko 
przejmuje gmina.

– To jest dziwna polityka, szko-
dliwa dla klubu, dla młodzieży 
tu grającej – ale nie moja, bo po-
głoski o tym, że chcę dzięki klubo-
wi powalczyć o mandat radnego 
są bzdurą. Zresztą może to i le-
piej się stało, bo w Librantovii bę-
dzie grało większość miejscowych 
chłopaków, a nie jak do tej pory 
z Nowego Sącza, co i ze statutem 
będzie zgodne. Łatwo się nie pod-
damy – deklaruje na koniec pre-
zes Rosiek.

(BOG)

Lokalny koloryt piłki nożnej

Byłeś świadkiem interesującego 
zdarzenia? Masz dobre czy złe 
informacje, o których powinni 
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś 

nam temat. 
REDAKCYJNY DYŻUR 

Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl

PRODUCENT:
SKILLEDBIKE  Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie 
784 010 088
18 447 95 86

SKLEPY PATRONACKIE
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz 
tel. 18 446 24 06

SKLEP „AGAT”
ul. Paderewskiego 40
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 4414718

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
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Bezpieczeństwo rodziny spoczywa 
na Twoich barkach?

Zapewnij ochronę bliskim przed 
wypadkami losowymi z ubezpieczeniem 
„Grupa otwarta Alwis&Secura”

Już za 25 zł miesięcznie!
• szeroki zekres świadczeń - 9 wariantów do wyboru
• wysokie sumy ubezpieczeń
• dostępne także dla osób bez stałego zatrudnienia
• i osób po 65 roku życia

tel. 18 262 00 60

Oferta dostępna tylko u agentów Alwis&Secura 
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

www.alwis.pl

Gródek nad Dunajcem
Jakub Tobiasz
698-641-381

Szczawnica
Czesława Zachwieja
691-739-603

Ropa
Jan Krzeszowski
508-154-429

Nowy Sącz - Libartowa
Małgorzata Bomba
502-627-126

Grybów
Bogdan Święs
601-150-203

Stróże
Dariusz Krok
509-384-404

Nowy Sącz - Gwardyjska
Lippa Wojciech
606-669-834

Nowy Sącz - Węgierska
Alfa
(18) 442-31-57

Równie  i Pa stwo mo ecie przyczyni  si  do  
przywracania normalno ci w ich ycie przekazuj c swój

 1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisa  KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dzi kujemy z ca ego serca.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació  Dzieci Niepe nosprawnych 
„NADZIEJA”  w Nowym S czu wnosi rado  w ycie  i nadziej  

na popraw  zdrowia  dzieci i m odzie y niepe nosprawnej. 

Nowy S cz 
ul. Freislera 10, 

www.nadzieja.sacz.pl

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

REKLAMA

Byłeś świadkiem 
interesującego zdarzenia? 

Masz dobre czy złe informacje, 
o których powinni dowiedzieć 

się wszyscy?

ZGŁOŚ NAM TEMAT - REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411

E–mail: redakcja@dts24.pl


