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Kancelaria Radcy Prawnego 
Elżbiety Reichert Kądziołka

INFORMUJE 
O ZMIANIE ADRESU

obecnie ul. Berka Joselewicza 1/2 

nowy numer tel. 18 449-09-08  
czynne pon.-piątek od godz. 09 –17

Kajakarze trzymają 
się mocno 
Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim w No-
wym Sączu? – Jak najbardziej – przekonuje w rozmo-
wie z DTS Krzysztof Szkaradek, prezes Startu. To na 
razie melodia przyszłości, teraz natomiast wycho-
wankowie sądeckiego klubu udowadniają, że są go-
towi na najwyższe miejsca na podium w zawodach 
najwyższej rangi. SPORTL str. 18

Kobos
Autoryzowany Dealer

Sprawdź, 
co oferuje 
Toyota L str. 16
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CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

REKLAMA

Stowarzyszeniu 
Kibiców Sandecji 
udało się nawią-
zać kontakt z ro-
dziną Klemensa 
Gucwy – byłego 
sportowca San-
decji oraz ofice-
ra Wojska Polskie-
go, który zginął 
podczas II wojny 
światowej.

O poszukiwaniach potom-
ków popularnego „Kostka” pi-
saliśmy na naszym serwisie in-
formacyjnym dts24.pl w marcu. 
– Satysfakcja z wykonanego za-
dania jest ogromna. Odezwała 
się do nas krewna pana Klemen-
sa Gucwy, która obecnie mieszka 
w Kanadzie. Jesteśmy z nią w sta-
łym kontakcie. Krewna „Góra-
la” przesłała nam kilka jego fo-
tografii oraz sporo ciekawych 
informacji na jego temat – mówi 
przedstawiciel Stowarzyszenia, 
Piotr Kazana.

Organizacji udało się także osta-
tecznie potwierdzić, że były spor-
towiec „biało–czarnych” zo-
stał pochowany w grobowcu 

na Cmentarzu Wojskowym w Ko-
szycach. W cmentarnych księ-
gach pod datą 20 marca 1941 roku 
widnieje zapis pochówku Adama 
Opercharta. – Jest to zniekształco-
ny zapis konspiracyjnego imienia 
i nazwiska – Adam Oprychal, któ-
rym posługiwał się Klemens Gu-
cwa – wyjaśnia Piotr Kazana.

Zgodnie z założonym planem 
Stowarzyszenie Kibiców Sande-
cji wkrótce zamierza odnowić na-
grobek lokalnego bohatera. Uczyni 
to jednak po odpowiednich kon-
sultacjach z krewną Klemensa Gu-
cwy z Kanady. 

 (ROSS)
Więcej na ten temat czytaj 

na dts24.pl

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Kibice znaleźli potomka 
Klemensa Gucwy

Dzień dla 
niepełnosprawnych 
21 maja w nowosądeckim Oddzia-
le ZUS odbędzie się dzień otwarty 
dla osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów.

W Oddziale ZUS w Nowym Są-
czu przy ulicy Sienkiewicza 77 w go-
dzinach od 9. do 14. będą dyżurować 
eksperci Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, przedstawiciele Urzędu Pracy, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Wydziału ds. Problematyki Osób 
Niepełnosprawnych Urzędu Miasta, 
jak również przedstawiciele Powia-
towego Zespołu do Spraw Orzeka-
nia o Niepełnosprawności. Dodatko-
wo klienci będą mogli porozmawiać 
z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Kobiet po Mastektomii „Amazon-
ki”. Wszyscy klienci, dzięki obecno-
ści przedstawicieli Centrum Medycz-
nego „Batorego”, będą mogli w tym 
dniu zmierzyć ciśnienie oraz poziom 
cukru we krwi.

Eksperci będą udzielać informacji 
dotyczących świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych, orzecznictwa lekarskie-
go, rehabilitacji leczniczej w ramach 
prewencji rentownej oraz informacji 
dotyczących efektywnego poszuki-
wania pracy i optymalnego przygoto-
wania się do procesu rekrutacji. Pra-
cownicy PFRON poinformują również 
o różnych formach dofinansowania 
ze środków Funduszu oraz o możli-
wości uczestnictwa w realizowanych 
przez Fundusz projektach. 

ŹRÓDŁO: ZUS o. Nowy Sącz
Więcej na dts24.pl

WARTO WIEDZIEĆ A TO CIEKAWE

Takie kwiatki tylko u nas
To fioletowo–różowy 
kwiat o wysokości około 
20 centymetrów, któ-
ry najpiękniej kwitnie 
właśnie w maju. Mowa 
o rzadkiej w skali kra-
ju roślinie zwanej pier-
wiosnka omączona. 

Na obszarze Natura 
2000 „ Ostoja Popradz-
ka” między Beskidem 
Sądeckim, a Małymi 
Pieninami znajduje się 
jedyne w Polsce takie 
stanowisko. Na otwar-
tej łące, niedaleko źró-
dła wody rośnie około trzysta sztuk tych kwiatów. Teren wokół jest 
regularnie wykaszany po to, aby roślina w naturalny sposób mogła 
się obsiewać. Według informacji zamieszczonych w Czerwonej Księ-
dze Karpat Polskich jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku kwiat miał 
w kraju dziewięć stanowisk. Dawniej roślina była często sadzona wo-
kół domostw przez pasterzy. Pierwiosnka omączona jest gatunkiem 
chronionym, najczęściej spotykanym w południowej Europie. Kwiat 
rośnie głównie na terenach podmokłych i górskich. W związku z tym, 
że jest pod ochroną, nie można jej zrywać. Trwają badania laborato-
ryjne, aby zwiększyć populację tego gatunku.

(MCH)
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Tylko w SKLEPACH Z REKOMENDACJĄ FISHER-PRICE®

produkty FISHER-PRICE® 
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Mały Robinson 
- Galeria Szubryt
Nowy Sącz 
ul. Tarnowska 169,
tel. 18 441 60 06

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

LUDZKIE  H ISTORIE .  Okna na mło-
tek i pięcioosobowa rodzina w pokoju 
z kuchenką, bez łazienki i z ubikacją 
na korytarzu – to pełny obraz ży-
cia lokatorów budynku komunalnego 
przy ul. Na Rurach w Nowym Sączu. 
Sprawdzamy, jak się mają na dziś de-
klaracje Dariusza Kmaka, dyrektora 
Wydziału Inwestycji i Remontów, któ-
ry miesiąc temu zobowiązał się za-
jąć tematem.

Wracamy do sprawy sypiącego się 
domu przy ul. Na Rurach, gdzie 
w warunkach urągających normom 
cywilizacyjnym mieszka 86–letnia 
Maria Wieczorek i opiekująca się 
nią córka Czesława Klimek. Pro-
blem opisaliśmy w artykule „W No-
wym Sączu dyskryminuje się białych 
lokatorów?”. Skąd taki tytuł? Na-
sze bohaterki od lat zabiegają o wy-
mianę okien, bo stare mają blisko 
wiek i po prostu wypadają z za-
wiasów. W mieszkaniu po sąsiedz-
ku okna wymieniono już kilka lat 
temu. Na pytanie, skąd takie wy-
biórcze podejście do problemu, dy-
rektor Wydziału Inwestycji i Re-
montów Dariusz Kmak wyjaśnił, 
że sąsiadami starszych pań są Romo-
wie i za okna w ich mieszkaniu za-
płacono z puli romskiej. Zobowią-
zał się również, że w ciągu miesiąca 
postara się znaleźć rozwiązanie pro-
blemu opisanego przez nas. Tłuma-
czenia Kmaka oburzyły do żywego 
owych romskich sąsiadów.

 – Jak pan Kmak śmie coś takie-
go mówić? Czy ten człowiek w ogóle 
wie, w jakich my warunkach miesz-
kamy? – denerwowała się Renata Bil. 

Historia zza ściany
Pomieszczenie o powierzchni kil-

ku metrów kwadratowych. Pełni 
zarazem rolę kuchni, jadalni, pral-
ni, zimą suszarni, miejsca do odra-
biania lekcji i… łazienki. Codziennie 
na kuchence gazowej na butlę pani 
Renata stawia cztery kilkunastoli-
trowe garnki, by zagotować wodę. 
Ze składzika wyciąga balię i miskę. 

Nalewa wodę i kąpie dzieci. Te-
raz rytuał trzeba powtórzyć pięć 
razy w ciągu wieczora. Niemoż-
liwe? To rzeczywistość z centrum 
Nowego Sącza, gdzie w starej ruinie 

przy Na Rurach w pokoju z kuchnią 
mieszka pięć osób – rodzice z trójką 
dzieci, z czego dwoje to dorastające 
dziewczynki. Starsza trójka jest już 
na swoim. Latem można pootwierać 
okna na oścież i porządnie wywie-
trzyć pomieszczenie. Zimą klitka za-
mienia się w łaźnię parową. 

– Kiedy robili nam ubikację, 
likwidując przy okazji wejście 
na strych, miałam troje maleń-
kich dzieci. Nikt nawet nie pomy-
ślał o zrobieniu chociaż jednego 
zbiorczego prysznica. Kiedyś dzie-
ci były inne, nie zwracały uwagi 
na pewne rzeczy. Teraz kilkuna-

stoletnie córki wstydzą się zaprosić 
koleżanki, bo w ubikacji nawet nie 
ma umywalki, żeby wymyć ręce. 
Wstydzą się komukolwiek przy-
znać, że w dwudziestym pierwszym 
wieku nawet nie mamy łazienki. 
I to ma być ta cygańska pula? – pyta 
z rozżaleniem kobieta. 

***
Nikt, absolutnie nikt się nie 

przejmował, gdy jej syn zachoro-
wał na ziarnicę złośliwą, a ona puka-
ła do wszystkich drzwi, by wybłagać 
o pokój większe mieszkanie. Rów-
nie niewiele kogokolwiek obchodzi, 
że troje jej dzieci cierpi na łuszczy-
cę, i brak łazienki to nie tylko dra-
mat w kontekście komfortu, ale po-
gwałcenie jakichkolwiek warunków 
leczenia. – Ja już nigdzie nie chodzę 
i o nic nikogo nie proszę. Ostatnie 
pieniądze z MOPS wzięłam dwa lata 
temu. I byłam traktowana jak każdy 
inny, tak samo musiałam wykazać 
dochód i zmieścić się w przepiso-
wych kryteriach. Teraz złotówki nie 
biorę i jakoś sobie radzimy. Chociaż 
gdybyśmy się nie kochali i nie sza-
nowali nie dalibyśmy rady w tym 
ścisku. Urzędnicy mówią, że nam 

dach zmienili. Ale, że prąd do pra-
cy brali ode mnie i naciągnęli go 
na 700 złotych nikt nic nie wspo-
mni. Ja się tu wprowadziłam w 1995 
roku. Kiedy weszłam na to miesz-
kanie, to była jedna, wielka ruina. 
Wszystko remontowaliśmy z mężem 
własnymi siłami, własnymi rękami, 
za własne pieniądze. I ktoś śmie mi 
wytykać, że ja z jakiejś pomocy ko-
rzystam? Wypominać, że przez kil-
kanaście lat wymieniono mi okna? 

Już kilka razy ktoś im okna 
w nocy wybił, prawdopodobnie 
dlatego, bo mąż Rom, a ona biała. 
Dzieci bały się później z domu wy-

chodzić, a tu nagle urzędnik z na-
maszczeniem mówi o uprzywile-
jowaniu i romskiej puli, i wielkiej 
pomocy od państwa. 

Solidarnie z sąsiadką z naprze-
ciwka Renata Bil systematycznie na-
prawia wszystko, co w sypiącym się 
domu wymaga naprawy. Naprawi-
ła ogrodzenie, furtkę, robiła drob-
ną stolarkę. Sama kilka lat temu ro-
zebrała walący się przedpotopowy 
piec, by za własne pieniądze wsta-
wić kuchenkę gazową. Jedną z na-
prawdę nielicznych oznak postę-
pu cywilizacyjnego w ruinie sprzed 
stu lat. Miasto na swój koszt napra-
wia cokolwiek jedynie wtedy, gdy 
Na Rury wkroczą media.

***
Gdy stoimy na podwórku, poka-

zuje ręką niewielką oficynę po są-
siedzku. Okna i drzwi są zabite de-
skami. – Miasto zrobiło to po tym, 
jak lokatorkę pogotowie zabrało. 
Głośno było o tym zabraniu. Bo, 
kiedy ją ratownicy na noszach nie-
śli, to się podłoga pod nimi za-
rwała i wszyscy wpadli do piw-
nicy. Jeden z ratowników nogi 
miał strasznie połamane. W takich 

warunkach kobiecina mieszkała. 
U nas na szczęście nie ma piwni-
cy. Ale aż się boję, co tu latem bę-
dzie. Bo jak zabijali, to wszystko 
w środku zostawili tak jak stało: je-
dzenie, picie, rzeczy. Na razie tylko 
śmierdzi i już się pojawiają szczu-
ry. Potem to trzeba będzie chyba już 
tylko sanepid wezwać. W tych re-
klamówkach, co pod ścianą leżą, 
są narzędzia drugiej kobiety, któ-
ra tu mieszkała. Jak okna i drzwi 
zabijali, to ona była w zakładzie 
karnym. Teraz po wyjściu chciała 
po prostu wejść do środka i zabrać, 
co swoje. Tak miasto szanuje ludzi. 
A ja nigdy z opłatami nie zalega-
łam. Czynszu za ruderę płacę pra-
wie dwieście złotych, tylko sto zło-
tych mniej niż w wieżowcach, gdzie 
mają łazienki i ludzkie warunki…

Ważne i mniej ważne
– Po pożarze poddasza przy uli-

cy Kraszewskiego sprawy się nam 
skomplikowały – stwierdził Dariusz 
Kmak. Ruch w mieszkaniówce się 
zagęścił, bo lokatorzy z doszczętnie 
spalonych mieszkań z dnia na dzień 
zostali bez dachu nad głową. Dy-
rektor daje nam do zrozumienia, 
że przeprowadzka lokatorów z bu-
dynku Na Rurach odwlecze się w bli-
żej niesprecyzowaną przyszłość. 
– Nie wiem, czy zostaną przesie-
dleni – zastrzega. Być może przed 
zimą uda się wymienić okna. Zapy-
tany o możliwość montażu chociaż 
jednego zbiorczego prysznica, choć-
by ze wzglądu na chore dzieci, nie 
ukrywa zniecierpliwienia. 

– Do pomagania chorym dzie-
ciom są inne instytucje – mówi.

 Kmak nie czuje również nie-
zręczności swoich poprzednich wy-
jaśnień i ich ewentualnych kon-
sekwencji. Gdy pytamy, czy wie, 
że rodzinie Bil sfinansowano jedynie 
okna, co tak naprawdę było ułamko-
wą rzeczywistego wkładu w remont 
ich mieszkania, ucina: – Ale okna 
z puli cygańskiej dostali…

Na zakończenie Kmak podkreśla, 
że jeśli lokatorka z oficyny obok chce 
dostać się do swoich rzeczy, to może 
to zrobić za pośrednictwem admini-
stratora, czyli STBS. 

(TISS)

Nie proszą o luksusy, tylko o minimum

XXI wiek. Centrum Nowego Sącza. Pomieszczenie 
o powierzchni kilku metrów kwadratowych. 
Pełni zarazem rolę kuchni, jadalni, pralni, zimą 
suszarni, miejsca do odrabiania lekcji i… łazienki. 
Mieszka w nim pięć osób. 

Znachor z Radzieckiej 
zatrzymany

Sądecka policja zatrzymała we 
wtorek znachora, który miał do-
radzać rodzicom półrocznej Ma-
dzi z Brzeznej, jak leczyć dziecko. 
Dziewczynka została zagłodzona. 
Zmarła miesiąc temu. 

W poniedziałek mężczy-
zna pojawił się w swoim domu 
przy ul. Radzieckiej w Nowym 
Sączu, następnego dnia gro-
madząc grupę swoich zwo-
lenników oraz… dziennikarzy 
z niemal wszystkich ogólno-
polskich stacji telewizyjnych 
i policję. Funkcjonariusze wy-
prowadzili go z domu późnym 
wieczorem. Znachor został za-
trzymany na wniosek proku-
ratora prowadzącego śledztwo. 
Funkcjonariusze przeszukali 
również jego mieszkania. Nie-
wykluczone, że pseudolekarza 
obciążyły zeznania ojca Madzi. 
Składał je, jak się dowiedzieli-
śmy, tego samego dnia. 

Sprawę śledzimy na dts24.pl 

Palący problem 
Mieszkańcy osiedla romskie-

go w Maszkowicach (gm. Łącko) 
obiecali, że nie będą już spalać 
odpadów w ogniskach. Swo-
ją deklarację złożyli na piśmie, 
skierowanym do wójta. Zapew-
nili również, że chcą popra-
wy stosunków z pozostałymi 
mieszkańcami wsi. 

Nie wszyscy jednak wierzą, 
że będzie lepiej. – To, że tok-
sycznego dymu jest mniej, nie 
oznacza, że problem został 
rozwiązany – twierdzą. Opa-
ry, mimo że rzadziej i w mniej-
szych ilościach, wciąż unoszą 
się nad wioską . – Z doświad-
czenia wiem, że wielokrotnie 
podpisywane przez nich de-
klaracje były łamane. Dowo-
dem jest ciągłe palenie ognisk. 
Co prawda wieczorem i jest ich 
dużo mniej, ale jednak. Ludzie 
przynosili mi zdjęcia ognisk 
już po dostarczeniu tego pisma. 
Wypalanie dalej się odbywa, 
jedynie trochę dalej od osiedla, 
żeby nie było widać – mówi soł-
tys wsi Jacek Ząbek.

Więcej na ten temat na dts24.pl

TEMATY NA CZASIE
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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
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WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
REKLAMA

INTERWENCJA.  – Rok temu 
próbowano utworzyć pod na-
szymi oknami parking, teraz 
chce się nas pozbawić piaskow-
nicy – jedynego miejsca do re-
kreacji przy bloku – skarżą się 
mieszkańcy Sucharskiego. Ad-
ministrator uspokaja, że bez 
akceptacji lokatorów żaden 
pomysł, związany z wydatkowa-
niem ich pieniędzy, nie może być 
zrealizowany. 

Zespół Administracyjny Budyn-
ków nr 3 Grodzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Nowym Są-
czu poinformował mieszkańców, 
wywieszając na klatkach schodo-
wych ogłoszenie, że w najbliż-
szym czasie zamierza zlikwido-
wać dwie piaskownice. „Decyzja 
ta podyktowana jest konieczno-
ścią ograniczenia kosztów bieżą-
cych remontów tych urządzeń, 
jak również ograniczenia kosz-
tów związanych z ich eksplo-
atacją, jak na przykład coroczna 
wymiana piasku itp.” – czytamy 
w komunikacie, który jak tyl-
ko się pojawił, wywołał protesty 
mieszkańców, szczególnie tych, 
mających małe dzieci. Wywie-
szony we wtorek 7 maja, infor-
mował, że do 9 maja każdy może 
zgłosić ewentualne uwagi i za-
pytania w tej sprawie do biu-
ra ZAB 3. 

– Dlaczego tak krótki ter-
min na zgłaszanie uwag? Czyż-
by po to, byśmy nie zdąży-
li zareagować? – pyta jedna 
z mieszkanek bloku przy ul. Su-
charskiego, gdzie administrator 
nosi się z zamiarem likwidacji 
piaskownicy. Ona i jeszcze kilka 
innych osób mają wątpliwości, 
czy w tym wypadku faktycznie 
chodzi o oszczędności. 

– Rok temu nie udało się ad-
ministratorowi przeforsować 
pomysłu utworzenia pod na-
szymi oknami parkingu. Mamy 

obawy, że likwidacja piaskow-
nicy, to kolejny krok w kierunku 
zrealizowania w końcu tej idei 
– mówią mieszkańcy, z którymi 
rozmawialiśmy. Dodają, że prze-
strzeń przed ich blokiem jest 
pięknie zagospodarowana. 

– Mamy tu zielono, a pia-
skownica jest w miejscu za-
cienionym, co czyni to miejsce 
komfortowym dla matek z dzieć-
mi – mówi mieszkanka bloku nr 
62, zaznaczając, że sama z są-
siadami ponad 20 lat temu sadzi-
ła drzewa przy budynku. 

Nie potrafi zrozumieć de-
cyzji o likwidacji akurat tych 
piaskownic. 

– Za następnym blokiem też 
jest piaskownica. Ale tam już 
nie ma takiej zieleni – zauważa 
kolejna rozmówczyni. – Ponad-
to, kiedy zapytałam w admini-
stracji, dlaczego te piaskownie 
chce się likwidować, pani po-
wiedziała, że nie są ogrodzone, 
a jest taki wymóg. Tymczasem 
ani nasza, ani za blokiem nie jest 
ogrodzona, za to kolejna zgłoszo-
na do likwidacji już tak, bo tam 
kiedyś był żłobek. Gdzie tu logi-
ka? – pyta retorycznie. 

Roman Kulpa, kierownik ZAB 
3, w rozmowie z DTS odpo-
wiada, że te same walory, któ-
re przyciągają matki z dziećmi 
do piaskownicy przy bloku 62, 
przyciągają również lumpów, 
pijących piwo w miłym zacie-
nionym miejscu. Natomiast pia-
skownica przy dawnym żłobku 
znajduje się w niedalekiej odle-
głości od innych, które zamierza 
się pozostawić. 

– Wywieszenie tej informa-
cji było spowodowane interwen-
cją samych mieszkańców, którzy 
uważają, że osiedle nie potrzebu-
je mieć tylu placów zabaw – mówi 
Kulpa. Dodaje, że lokatorzy zwra-
cali mu również uwagę na hałas 
płynące ze strony bawiących się 

maluchów. – A przecież w blo-
kach przeważają ludzie starsi, 
nierzadko schorowani, którzy 
chcą mieć spokój – mówi Kulpa. 
Podnosi również argument, który 
został zamieszczony w komuni-
kacie, mówiący o tym, że „w nie-
dalekiej odległości, bo w obrębie 
biurowca ZAB 3 powstał nowy 
atrakcyjny plac zabaw z wielo-
ma bezpiecznymi urządzeniami. 
W takiej sytuacji utrzymywa-
nie tych dotychczasowych, nie 
spełniających wymogów bez-
pieczeństwa nie jest uzasadnio-
ne i naszym zdaniem winno zo-
stać ograniczone do minimum” 
– czytamy. 

Interweniujący lokatorzy 
zwracają jednak uwagę, że ten 
plac zabaw znajduje się po dru-
giej stronie ulicy, co nie jest bez-
pieczne dla ich dzieci. 

W kontekście tylu pytań 
i niedomówień, jakie wywoła-
ła wywieszona informacja, Kul-
pa przyznaje, że nie jest to spra-
wa zamknięta. – Nie możemy 
przecież podjąć żadnych decyzji, 
bez zgody mieszkańców. Dyspo-
nujemy przecież ich pieniędzmi, 
więc ich wydatkowanie zależy 
tak naprawdę od nich. Wywie-
szając informację, chcieliśmy się 
dowiedzieć, jakie jest ich zdanie 
na ten temat. Myśleliśmy o li-
kwidacji piaskownic i ewen-
tualnym utworzeniu większe-
go i bezpiecznego placu zabaw. 
Prawdopodobnie o tym, czy tak 
będzie, mieszkańcy wypowiedzą 
się teraz w ankietach – mówi kie-
rownik ZAB 3, jednocześnie za-
pewniając, że sprawa likwidacji 
piaskownic nie ma nic wspólnego 
z ubiegłoroczną, dotyczącą pla-
nów utworzenia miejsc postojo-
wych. – W tej kwestii mieszkań-
cy się już wypowiedzieli na nie 
i temat uważam za zamknięty 
– stwierdza. 

(KG)

Piaskownica przyciąga 
dzieci i lumpów

OGŁOSZENIE

DTS CZYTELNIKÓW. O upadek 
na tym chodniku nietrudno. Przeko-
nała się o tym pani Teresa Pierzchała, 
która omal nie złamała nogi na placu 
przy ulicy Kolejowej w Nowym Sączu, 
w pobliżu dworca PKP. 

– Zaczynam żałować, że nie zro-
biłam obdukcji. Noga boli mnie 
do dziś, a wypadek zdarzył się już 
jakiś czas temu – mówi, opowiadając 
przebieg zdarzenia. – Zarówno przy 
alejach Batorego, jak i ulicy Zamen-
hofa chodniki są piękne, nowe, ale 
chcąc dostać się z jednego na drugi, 
trzeba przejść przez plac, który woła 
o pomstę do nieba. Płytki tam odsta-
ją, a co gorsza ruszają się. I w taki 
sposób stłukłam swoją nogę. Płyt-
ka, na której stanęłam, podniosła się 
do góry i zahaczyłam o nią drugim 
butem, upadając na ziemię.

Nasza Czytelniczka miejsce przy 
kioskach przy ul. Kolejowej wska-
zuje jako jedno z tych, o które mia-
sto powinno zadbać w pierwszej 
kolejności. 

– W końcu to reprezentacyjny 
dla Nowego Sącza teren, w pobli-
żu dworca kolejowego – zauważa. 

Jak ustaliliśmy, wskazany przez 
panią Teresę teren nie znajduje się 
w administracji Miejskiego Zarzą-
du Dróg w Nowym Sączu. Niemniej 

dyrektor Grzegorz Mirek poinfor-
mował nas, że jeszcze w tym roku, 
być może w okresie wakacji, uda 
się doprowadzić go do właściwe-
go stanu. Obejrzeć chodnik udał 
się także Krzysztof Kurzeja, dy-
rektor Wydziału Geodezji, wskaza-
ny przez dyrektora Wydziału Inwe-
stycji i Remontów Dariusza Kmaka 
– do którego najpierw zwróciliśmy 
się w związku z interwencją – jako 
osoba odpowiedzialna za plac. 

– Rzeczywiście, chodnik wy-
maga remontu, jak pewnie wie-
le podobnych w mieście – mówił 
nam po inspekcji Krzysztof Kurze-
ja, jednocześnie przyznając, iż jest 
zdziwiony, że sprawą nie zajął się 
dyrektor Kmak. 

Mamy nadzieję, że panowie szyb-
ko między sobą rozwiążą kwestie, kto 
za co odpowiada. Inaczej mieszkań-
cy i odwiedzający nas turyści przez 
kolejne lata będą musieli pokony-
wać chybocące się płytki chodnika.

– Problemem są tu także parku-
jące samochody, w tym dostaw-
cze, które również przyczyniły się 
do degradacji chodnika – uważa 
Grzegorz Mirek, do którego koniec 
końców pewnie sprawa remontu 
trafi. – Problem tego miejsca bę-
dziemy się starali rozwiązać kom-
pleksowo – zapowiada.  (KG)

Z wydziału do wydziału, 
czyli o placu przechodnim
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www.elzbietaachinger.pl

Takich ludzi potrzebujemy w Parlamencie 

Europejskim. Posłanka Elżbieta Achinger 

–  doświadczony prawnik  i społecznik – to 

osoba o niespożytej energii i dyplomatycznych 

umiejętnościach. Działa skutecznie, ma świeże 

spojrzenie na sprawy Europy, Polski, regionu. 

Jej pracowitość i talent do prowadzenia 

negocjacji są gwarancją, że prawo unijne 

będzie tworzone rozsądnie, z jak największą 

korzyścią dla  Polski i jej  obywateli.

Minister Spraw Zagranicznych RP

Co możemy zrobić wspólnie?ólnie?

Moje osiągnięcia?

Kim jestem?

BIZNES I  GOSPODARKA.  – Chcie-
liśmy się podzielić miłą wiadomością, 
że dobrnęliśmy do początku nowe-
go, czyli rozruchu Parku Technolo-
gicznego. W co pewnie wiele osób nie 
wierzyło – tymi słowami Małgorzata 
Szostkiewicz, prezes Spółki Miasteczko 
Multimedialne, rozpoczęła konferencję 
prasową, mającą przybliżyć atrakcje 
związane z otwarciem Brainville. Kilka 
dni później media zaalarmował pod-
wykonawca budowy, zapowiadając, 
że z uroczystości może uczynić farsę. 

***
16 maja ma być szczególnym 

dniem nie tylko dla Miasteczka Mul-
timedialnego, ale i całego Nowe-
go Sącza. Nastąpi wówczas trady-
cyjne przecięcie wstęgi, kończące 
etap budowy Parku Technologicz-
nego Brainville. Będzie to impre-
za zamknięta, ale na 17 maja (so-
bota) z kolei zaplanowano Dzień 
Otwarty, kiedy wszyscy zaintere-
sowani i mieszkańcy mogą zobaczyć 
obiekt przy Myśliwskiej oraz wziąć 
udział w konferencji i szeregu atrak-
cji przygotowanych z tej okazji. 

– W sobotę zaprezentujemy 
możliwości Parku Technologicz-
nego – mówiła na czwartkowej 
konferencji prasowej Małgorza-
ta Szostkiewicz, wyliczając: – Od-
wiedzą nas firmy, które już dekla-
rują z nami współpracę. Przyjedzie 
czołowy producent przetwarzania 
obrazu 4K, pokażemy najnowsze 
oprogramowania 3D. Nasz udzia-
łowiec – WSB–NLU – przedstawi 
innowacyjną koncepcję nauczania, 

która prawdopodobnie będzie opar-
ta na naszych serwerach. Gość spe-
cjalny, z Londynu, zaprezentuje 
z kolei proces powstawania efek-
tów specjalnych w najnowszych 
produkcjach filmowych. Przygoto-
waliśmy atrakcje również dla dzie-
ci i młodzieży, w tym konkurs o Unii 
Europejskiej, w którym do wygra-
nia jest tablet, czy zajęcia z robotyki. 

Dzień otwarty ma przyciągnąć 
do Brainville całe rodziny. Dotrzeć 
na Myśliwską będzie można co go-
dzinę specjalnym autobusem, kur-
sującym na symbolicznej linii od ul. 
Zielonej, gdzie mieści się Wyższa 
Szkoła Biznesu, przez Aleje Wolno-
ści, Rynek, Lwowską, Nowochruślic-
ką, Hallera do właśnie Myśliwskiej. 
Rozkład jazdy autobusu, opisanego: 
„Do Brainville za darmo” znaleźć 
można na stronie internetowej Par-
ku. Tam też, jak również na telebimie 
ustawionym w Rynku, będzie moż-
na śledzić na bieżąco, co dzieje się 16 
i 17 maja w Brainville. 

***
A jeszcze na początku tego tygo-

dnia zapowiadało się, że będzie się 
dziać o wiele więcej niż zaplanowali 
organizatorzy otwarcia. Niewpisaną 
bowiem w scenariusz „atrakcję” za-
powiedział dziennikarzom Andrzej 
Pietras, właściciel firmy FBH PIETRAS 
w Tarnowie, będącej w ramach kon-
sorcjum z PUB Cerbud w Nowym Są-
czu głównym wykonawcą Brainville. 

– Ten budynek był porzucony 
przez dwa lata. Goniły po nim szczu-
ry. Uratowaliśmy go, a przy okazji 
uratowaliśmy 100 milionów unijnej 
dotacji – mówił w poniedziałek, szy-
kując na 16 maja blokadę ulicy Tar-
nowskiej. Twierdzi, że zarząd Mia-
steczka Multimedialnego od stycznia 
zalega z płatnościami, a kwota sięga 
trzech milionów złotych. – Wszyst-
kie urzędy państwowe kontrolowa-
ły nas dziesięciokrotnie. Oddaliśmy 
budynek do użytku, on funkcjonu-
je i nie ma żadnych zastrzeżeń z ra-
mienia urzędów dozoru technicz-
nego. Nie wiem, dlaczego odbiór 
wewnętrzny jest tak przedłużany, 
a ponieważ go nie ma, konsorcjant 
musi płacić prąd i gaz – wyjaśniał 
Andrzej Pietras. – Jeśli nie dogadamy 
się z zarządem, wyjdziemy na uli-
ce, w ruch pójdą pomidory – dodał.

Tego dnia zarząd spółki nie chciał 
rozmawiać z mediami w tej sprawie. 
We wtorek odbyło się natomiast mię-
dzy przedstawicielami Miasteczka 
i konsorcjum spotkanie, które – jak 
obie strony informują w krótkim ko-
munikacie – zakończyło się porozu-
mieniem: „Na spotkaniu w dniu 13 
maja 2014 r. Miasteczko Multime-
dialne sp. z o.o. oraz Konsorcjum firm 
PUB CERBUD sp. z o.o. i FBH PIE-
TRAS Andrzej Pietras potwierdza-
ją wcześniejsze ustalenia co do zasad 
końcowego rozliczenia inwestycji 
Parku Technologicznego w Nowym 

Sączu, poprzez ich doprecyzowa-
nie, czym ostatecznie wyjaśniono 
wszelkie wątpliwości w tym zakresie. 
Po wykonaniu do dnia 19.05.2014r. 
przez Konsorcjum ustalonych w po-
rozumieniu zadań, Miasteczko Multi-
medialne sp. z o.o. dokona ostatecz-
nego rozliczenia kontraktu”. 

(MAT)(KG)

Do Brainville za darmo Sercem Parku Technologiczne-
go ma być serwerownia. Oddanie 
jej do użytku może przeciągnąć się 
w czasie. Do końca sierpnia powin-
ny natomiast funkcjonować w ra-
mach Brainville laboratoria. To one 
obok samego wynajmu pomieszczeń 
mają generować zysk dla Parku. 
W poniedziałek, 19 maja, do budyn-
ku wprowadzi się pierwszy najem-
ca. Jak informuje prezes Szostkie-
wicz, wynajętych jest już 70 procent 
powierzchni Parku, i w kolejnych 
dniach do budynku będą wcho-
dzić następni przedsiębiorcy. Na te-
renie Parku funkcjonuje już również 
pięć nowych firm, działających w ra-
mach inkubatora. Inwestor nie zdra-
dza, kim są najemcy. Wśród nich 
są firmy sądeckie, ale w mniejszości. 
– Rozmawiając z sądeckimi firma-
mi, mamy od nich informację zwrot-
ną, że dla wielu wynajęcie pomiesz-
czeń w Parku Technologicznym jest 
za drogie – mówi Szostkiewicz. Jak 
dodaje, najemcy wynegocjowali za 
metr kwadratowy cenę w wysokości 
średnio 30 zł.

16 tys. m kw. – powierzchnia;
78 tys. m sześc. – kubatura;
15 tys. m sześc. – liczba zużytego 
betonu; 
700 ton – zużytej stali;
300 ton – waga jednego tzw. zęba 
budynku;
110 km – długość kabli internetowych;
80 km – długość kabli energetycznych

– Dobrnęliśmy do początku nowego, 
czyli rozruchu Parku Technolo-
gicznego – mówiła na konferencji 
prasowej Małgorzata Szostkiewicz

WARTO WIEDZIEĆ

BRAINVILLE W LICZBACH
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WYPADEK.  Drzewo, które ostat-
niego dnia kwietnia runęło przy 
Alejach Wolności w Nowym Są-
czu, rosło na terenie przypisa-
nym szpitalowi. Dzień wcześniej 
stał tam ambulans pełen ludzi. 
Nikt nie poniesie konsekwencji 
dyscyplinarnych.

Po tym, jak na samochód osobowy 
z dwoma osobami w środku runęło 
drzewo, cudem tylko nie raniąc pa-
sażerów, nasi Czytelnicy pytają: Jak 
mogło do tego dojść? Przecież wła-
ściciele terenu mają obowiązek in-
wentaryzacji drzewostanu.

– Dosłownie dzień wcześniej 
stał pod tym drzewem ambulans, 
w którym można było zbadać gę-
stość kości. Ja też z tego skorzy-
stałam. Aż nie chcę myśleć, co by 
było, gdyby drzewo runęło podczas 
badań – komentuje starsza kobieta 
(nazwisko do wiad. red.).

Okazuje się, że pechowe drze-
wo rośnie na terenie należącym 
do Urzędu Marszałkowskiego, ale 
jak wyjaśnia Paulina Smoleń z biu-
ra prasowego UMWM: – Nieru-
chomość ta wraz z wieloma inny-
mi działkami została oddana przez 
Województwo Małopolskie 30 
marca 2000 roku w użyczenie Sa-
modzielnemu Publicznemu Zakła-
dowi Opieki Zdrowotnej imieniem 
Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym 
Sączu. Z umowy wynika, że bio-
rący do używania, zobowiązany 
jest do korzystania z oddanych 
nieruchomości zgodnie z ich prze-
znaczeniem i dokonywania wszel-
kich czynności mających na celu 
zachowanie nieruchomości w sta-
nie należytym. W tym celu biorą-
cy w użyczenie musi dokonywać 
wszelkich napraw na nierucho-
mości, w tym prowadzenia ba-
dań dendrologicznych, czy usu-
wania drzew przy zachowaniu 
procedur z tym związanych, je-
śli te okazują się konieczne. Z po-
zyskanych od szpitala informacji 

wynika, że zostały przez placów-
kę podjęte czynności związane 
z usunięciem skutków zaistniałe-
go zdarzenia, w tym postępowa-
nia odszkodowawczego.

– Odszkodowanie wypłaci fir-
ma ubezpieczeniowa, z którą szpi-
tal ma umowę – twierdzi z kolei 
Agnieszka Zelek, rzecznik sądec-
kiej lecznicy. – Nie będą wycią-
gnięte żadne konsekwencje dys-
cyplinarne. Kontrole drzewostanu 
co roku przeprowadza Ochrona 
Środowiska na wniosek szpita-
la. Pielęgnacją zieleni na tere-
nie szpitala zajmuje się firma ze-
wnętrzna, z którą placówka ma 
zawartą umowę…

Smoleń dodaje również, że nie-
ruchomości wojewódzkie zostały 
rozdysponowane na rzecz różnych 
podmiotów, w tym wojewódz-
kich jednostek organizacyjnych. 
Podmioty te przejęły zobowiąza-
nia związane z zarządzaniem nie-
ruchomościami zarówno zabudo-
wanymi, jak i niezabudowanymi. 
– Do obowiązków tych podmio-
tów należy między innymi dbałość 

o infrastrukturę zieloną oraz wy-
konywanie wszelkich czynności, 
w tym inwentaryzacja czy wycin-
ka, jeśli taka jest konieczna lub uza-
sadniona – zaznacza urzędniczka. 

Jeśli chodzi o drzewa na tere-
nie miejskim, to są one systema-
tycznie kontrolowane w zakresie 
kondycji i ewentualnej przycinki. 
Drzewa zagrażające bezpieczeństwu 
są w razie konieczności usuwa-
ne. I jak wyjaśnia rzecznik Urzędu 
Miasta w Nowym Sączu, Małgorzata 
Grybel, kontrole i prace konserwa-
cyjne są zawieszane jedynie na czas 
okresu lęgowego – wynika to z od-
rębnych przepisów. Sprawy kom-
plikują się również w przypadku 
pomników przyrody. Tu wszystkie 
decyzje podejmowane są pod lupą 
instancji nadrzędnych. 

Równie systematycznie stan 
drzew monitorowany jest na te-
renach należących do spółdziel-
ni. Spółdzielnia Beskid ma na-
wet pracowników z odpowiednim 
przygotowaniem zawodowym 
i doświadczeniem. 

(TISS)

Szpitalne drzewo 
mogło zabić ludzi

FO
T.

 P
SP

 W
 N

O
W

YM
 S

ĄC
ZU

Ul. Nawojowska 160 Nowy Sącz
Kom. 510 510 119, Tel. 18 546 19 00
www.salon-beautyart.pl

SALON FRYZJERSKI

• Nowość – keratynowe prostowanie włosów 

• Strzyżenie damskie i męskie

• Strzyżenie dziecięce 

• Modelowanie, prostowanie włosów 

• Fryzury okazjonalne, loki

• Koloryzacja farbami L`oreal INOA , Montibello 

• Pasemka, Baleyage 

• Trwała ondulacja

•  Zabiegi regeneracyjne i wzmacniające włosy 

zniszczone i farbowane

SALON KOSMETOLOGICZNY 

• Nowość - Mezoterapia igłowa 

• Fale Radiowe (RF) 

• Mikrodermabrazja  

• Kwasy AHA, BHA 

• Zabiegi pielęgnacyjne 

• Dermomasaż – masaż próżniowy ciała 

• Makijaż, Henne, depilacja 

• Pedicure, Manicure

• Drobna Kosmetyka

STYLIZACJA PAZNOKCI 

• Pielęgnacja dłoni i stóp 

• Manicure, żele hybrydowe

•  Przedłużanie paznokci 

metoda żelowa 

• Żelowanie płytki paznokciowej 

• Kącik dla Maluszka

NOWOŚĆ!!! KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW

REKLAMA

WYDARZENIE.  Dariusz Reś-
ko, burmistrz uzdrowiska jest już 
po pierwszym spotkaniu z orga-
nizatorami. Jeśli uda się znaleźć 
sponsorów i zebrać wymagany bu-
dżet, w grudniu do uzdrowiska zja-
dą najpiękniejsze panie z całej 
Polski.

Impreza początkowo miała się 
odbyć w Nowym Sączu. Loka-
lizacja została jednak zmienio-
na na Krynicę. Powód? – Ża-
den obiekt w Nowym Sączu nie 
spełnił wymogów wynikających 
z preferencji i ustaleń głównych 
organizatorów, jak i właścicie-
la marki Miss Polski – mówi 
Joanna Nieć ze Stowarzyszenia 
Humaneo, które organizuje całe 
przedsięwzięcie.

Burmistrz Krynicy nie ukrywa, 
że dla uzdrowiska byłaby to wiel-
ka szansa, a co za tym idzie – pro-
mocja miasta. Budżet imprezy jest 
spory. Żeby się odbyła, potrzeba 3 
mln zł. Krynica, jako miejsce fi-
nałowej rywalizacji pań, nie jest 
przypadkowa.

 – Organizator szukał atrak-
cyjnego miejsca i to pod każdym 
względem – mówi Dariusz Reśko. 
– Miejsca, które jest marką samą 
w sobie. Nie chodziło mu o typo-
we duże miasto , w którym roz-
wija się wielki przemysł. Krynica 
ze względu na swoją wyjątko-
wość świetnie się do tego na-
daje. Poza tym organizator wie, 
że mamy nastawienie prorozwo-
jowe i propromocyjne. 

Impreza miałaby się odbyć 
w grudniu tego roku. Jeśli wszyst-
ko pójdzie po myśli organizato-
rów, nie miałby to być jedno-
razowy epizod, ale wydarzenie, 
które na stałe wpisze się w kalen-
darz imprez kulturalnych Kryni-
cy. Przynajmniej przez najbliż-
szych pięć lat. To, czy uzdrowisko 
zorganizuje finał wyborów Miss 
Polski, dowiemy się najpóźniej 
w czerwcu. – Jestem dobrej my-
śli. To nie są łatwe czasy na po-
szukiwanie sponsorów, ale Kry-
nica to tak dobry produkt, więc 
myślę, że i sponsorzy się znajdą 
– dodaje Reśko. (MAT)

Finał Miss Polski nie 
w Sączu a w Krynicy
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ZMIENIAMY NOWY SĄCZ.  Wszyst-
ko wskazuje na to, że za bałagan 
i śmieci na brzegach i w korytach 
rzek w Nowym Sączu odpowiada-
ją sami mieszkańcy. – Jak my wszy-
scy nie zadbamy o czystość, to nie 
pomoże nam żadna firma sprzątają-
ca – uważa Małgorzata Grybel, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta.

Butelki, puszki, zepsute urządzenia 
AGD – nad brzegami rzek, przepły-
wających przez Nowy Sącz, moż-
na znaleźć dosłownie wszystko. 
I co z tego, że miasto buduje nad Ka-
mienicą ścieżki rowerowe, skoro za-
miast z pięknem przyrody obcuje się 
tu przede wszystkim ze śmieciami. 
Władze chcą inwestować w budowę 
Sądeckiej Wenecji, a nie stać nas na-
wet na posprzątanie? Nasza dotych-
czasowa rzeczna wizytówka, czy-
li brzeg Dunajca na wysokości ruin 
zamku zniesmaczyć może każdego 
turystę. Czy przyczyną jest zaniedba-
nie czy brak koordynacji między go-
spodarzami terenu? Regionalny Za-
rząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
– dysponujący korytami i między-
walem, Małopolski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych – nadzorujący 
wały i miasto, którego jurysdykcja 
teoretycznie kończy się przy brzegu…

Urzędnicza nadgorliwość?
Do tematu wracamy tym razem za 

sprawą Czytelnika, który z zaskocze-
niem obserwował, jak jeszcze przed 
Świętami Wielkanocnymi koszono 
wały nad Dunajcem. Zaskoczenie wy-
nikało z faktu, że tak naprawdę nie 
było jeszcze co kosić. Trawa po zimie 
nie sięgała kostek, a wikliny i samo-
siejek nawet jeszcze nie było widać. 
Szkopuł w tym, że w zeszłym roku 
z kolei MZMiUW zabrał się za koszenie 
dopiero na jesień, kiedy wały zaczęły 
przypominać busz. Jak zatem tego-
roczna nadgorliwość, ma się do cią-
głych tłumaczeń, że na systematycz-
ne koszenie brak funduszy?

 – W tym roku dostaliśmy pienię-
dzy na tyle, że w całym wojewódz-
twie małopolskim planujemy dwu-
krotne koszenie wałów. Pierwsze 

na wiosnę, drugie na jesień – wy-
jaśnia Zbigniew Kurek z Krakowa. 
Środki na utrzymanie wałów ustala-
ne są w ramach budżetu wojewódz-
twa. Rząd zleca dbanie o wały samo-
rządom, ale jak w wielu podobnych 
sytuacjach np. w dziedzinie oświa-
ty, niespecjalnie przejmuje się real-
nymi konsekwencjami finansowymi. 

MZMiUW dba, a precyzyjniej zleca 
sprzątanie wałów dwutorowo. W No-
wym Sączu prace porządkowe wyko-
nywali więźniowie, dodatkowo w ra-
mach projektu „Zielone prace” przez 
11 miesięcy w roku do sprzątania za-
trudniani są bezrobotni. A co z kory-
tami rzek? Wyjaśnienia Konrada My-
ślika rzecznika prasowego RZGW nie 
pozostawiają wątpliwości: – Prze-
pisy już od dawna to jednoznacz-
nie określają. Sprzątanie rzek na-
leży do obowiązków samorządów 
– twierdzi i zastrzega jednocześnie, 
że samorządy systematycznie pró-
bują się od tego wymigać i przy oka-
zji kolejnych kampanii wyborczych, 
przywołując jako winnego zaniedbań 
właśnie RZGW. – Inną rzeczą jest, 
że przecież my tych śmieci nie przy-
wozimy i nie wyrzucamy – dodaje 
z przekąsem rzecznik. 

Przykładni sąsiedzi 
Są jednak miejscowości, gdzie 

z brzegów robi się atrakcje turystycz-
ne na europejskim poziomie. Przy-
kładem może być Muszyna. Jest tam 
deptak, siłownia na świeżym po-
wietrzu, wiaty do rodzinnych bie-
siad, a zieleń aż kusi, by rozłożyć 
na niej koc. Czym się zatem różni 
Nowy Sącz od Muszyny? I tu przed-
stawiciel RZGW jest bezpardonowy: 
– Im się to po prostu opłaca. Wło-
żone pieniądze umieją przeliczyć 
na turystów, ludzi, którzy będą się 
tam dobrze czuć. Poza tym Muszyna 
to mała miejscowość, ludzie się zna-
ją, nie są anonimowi i łatwo wska-
zać, kto śmieci. 

Warto dodać, że co roku, mi-
nimum dwa razy, organizowane 
są wspólne spotkania przedstawi-
cieli RZGW, MZMiUW, samorządu 
i Nadzoru Budowlanego. Temat spo-
tkań jest niezmienny od lat: ocena 
stanu faktycznego, wskazanie po-
trzeb, ustalenie toku działań. 

Śmiano się z marmurowych 
szachów w Piwnicznej, ale to nie 
umniejsza skali, na jaką zagospoda-
rowano tu brzegi Popradu. Szczaw-
nica ze swoimi brukowanymi alejami 

nad Grajcarkiem też nie ma powo-
dów do kompleksów. Podobnie jest 
z Krościenkiem. Przykłady można 
mnożyć. I nieprawdą byłoby twier-
dzenie, że nikt tam nie wyrzuca bu-
telek czy puszek. Tyle tylko, że tam się 
je po prostu systematycznie sprząta. 

Firma sprzątająca 
Nadchodzi lato, sądeczanie będą 

licznie odpoczywać nad rzekami. 
Miasto już zrobiło ukłon w stronę 
korzystających z kąpielisk i nawią-
zało współpracę z ratownikami Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Czy posprząta też brzegi 
przed sezonem? 

– Sprzątanie po zimie już jest 
przeprowadzone. Teraz od kwiet-
nia systematycznie co dwa mie-
siące tereny nadbrzeżne, nieza-
mieszkałe będą sprzątane. Mamy 
do tego wynajętą firmę wyłonioną 
w przetargu na trzy lata. Oczywiście 
w sytuacjach, gdy ktoś nam zgłosi, 
że w określonym miejscu ktoś wy-
rzucił jakieś worki, czy jakąś więk-
szą stertę śmieci, też to posprząta-
my. Ale tak naprawdę żadna firma 
nam nie pomoże, jeśli sami nie bę-
dziemy dbali o porządek – mówi 
rzecznik UM Małgorzata Grybel. 

Warto dodać, że do akcji sprzątania 
brzegów włączają się również sądec-
kie szkoły w ramach najróżniejszych 
akcji proekologicznych. (TISS)

REKLAMA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców 

Gminy Nawojowa”
Projekt jest realizowany do 30 września 2015 r.

Wartość projektu: 1 155 220,00 zł 

Udział Unii Europejskiej: 981 937,00 zł

www.CyfrowaNawojowa.pl

 „Dotacje na Innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

REKLAMA

Koszenie krótkiej trawy

PROMOCJA.  Niespodzian-
ki, satysfakcjonujące zakupy, 
możliwość dyskusji i wymia-
ny doświadczeń z fachowca-
mi i naprawdę dobra zabawa 
przy grillu to targi „Wiosennie 
z RHSP” w pigułce. 

Rolniczo Handlowa 
Spółdzielnia Pracy w No-
wym Sączu po raz kolej-
ny zorganizowała targi dla 
branży rolniczej i nie tyl-
ko. W czasach, kiedy rol-
nikom i hodowcom coraz 
trudniej utrzymać się na rynku, każda dawka optymizmu 
jest na wagę złota. A gdzie szukać optymizmu na targach? 
Przede wszystkim we frekwencji i w rok rocznej obec-
ności kontrahentów Spółdzielni nawet z tak oddalonych 
miejsc jak Bukowina. Działać skutecznie można jedynie 
w oparciu o wzajemne zaufanie i szacunek, dlatego zarząd 

RHSP uhonorował od-
powiednio swoich sta-
łych partnerów okolicz-
nościowymi pucharami 
i dyplomami. Co cieka-
we – można to było za-
obserwować przy każ-
dym stoisku, nawet tym 
z ciężkim sprzętem spe-
cjalistycznym – bran-
ża rolnicza przyciąga 
systematycznie coraz 
większe rzesze kobiet, 
które w rozwój swoich 
gospodarstw inwestu-

ją równie ochoczo jak tradycyjnie z nią kojarzeni męż-
czyźni. A, że rolnictwo to dziedzina, w której spadkowość 
to sprawa kardynalna równie zróżnicowany był przedział 
wiekowy gości. Dla tych najmłodszych były zabawy kon-
kursy i … stoisko ze sprzętem rolniczym w miniaturze.

(TISS)

Święto branży rolniczej
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ROZMOWA  z RYSZARDEM 
NOWAKIEM, prezydentem 
Nowego Sącza 

– Jak Pan dotarł do studia?
– Jak zwykle samochodem służbo-

wym. Nie ma żadnego horroru, nie ma 
żadnej tragedii na drogach. [...]
– Mówi się, że jeżeli zaczęły się remonty 
na taką skalę, to pewnie zbliża się kam-
pania wyborcza.

– Coś podobnego! Trzeba dostrze-
gać wszystko, co się działo również 
wcześniej i w zeszłym roku, i w po-
przednich. Zawsze są remonty, za-
wsze są pewnego rodzaju inwesty-
cje, które prowadzą do utrudnień 
w ruchu drogowym i w komu-
nikacji. Nie ma to nic wspólnego 
z wyborami.
– Obwodnica północna w budowie, ulica 
Paderewskiego w remoncie, niebawem 
Nadbrzeżna. Co jeszcze jest do zrobienia 
pilnie w Nowym Sączu?

– Jeszcze wiele rzeczy, tylko nie 
wiem, czy zdążymy przygotować 
te inwestycje, bo w zbyt wielu miej-
scach prowadzić ich jednocześnie nie 
można. Chociażby ulica Kolejowa, 
którą – ewentualnie, jeżeli udałoby 
się zdążyć – chciałbym jeszcze w tym 
roku zrealizować.
– Dlaczego Pan operuje formą: nie wie-
my, czy zdążymy?

– Bo mógłbym prowadzić te inwe-
stycje już teraz, ale jest to niemożliwe 
z tego względu, że rzeczywiście mia-
sto wtedy byłoby wyłączone w wie-
lu miejscach z ruchu, a to byłoby zbyt 
duże utrudnienie dla użytkowników.
– Myślałem, że Pan mówi: nie wiem, czy 
zdążymy, jakby Pan zakładał, że może nie 
być gospodarzem ratusza od 1 grudnia.

– To się okaże po wyborach.
– Przygotowuje się Pan do nich, czuje 
zbliżającą się kampanię?

– Nie czuję. Teraz jest kampa-
nia wyborcza do Europarlamentu 
i na tym wszystkie siły polityczne się 
koncentrują. Jeżeli chodzi o wybory 
samorządowe w listopadzie, to zo-
stało jeszcze dużo czasu.
– Obserwuje Pan konkurentów? Kogo by 
Pan chciał najchętniej na tej kartce pod 
koniec listopada zobaczyć obok swoje-
go nazwiska?

– To nie jest koncert życzeń i nie 
mogę na ten temat się wypowiadać, 
kogo bym chciał, a kogo bym nie 
chciał. Kto będzie, ten będzie.  [...]
– Obserwujemy w Nowym Sączu taką 
polaryzację opinii – jedni mówią, że tu się 

nic nie dzieje i nie udaje, 
a ratusz odpowiada: zo-
baczcie, ile udało się 
zrobić.

– Z całym sza-
cunkiem dla osób 
niepełnosprawnych, 
ale jeśli ktoś jest śle-
py, to nie widzi, albo 
widzi to, co chce wi-
dzieć i słyszy to, co chce 
słyszeć. Przed chwilą mówił Pan, 
że budujemy obwodnicę północ-
ną, remontujemy Paderewskiego, 
za chwilę Nadbrzeżną, być może 
jeszcze Kolejową. I nic się nie dzie-
je? Oczywiście, że nic.
– Konkurenci mówią, że nic.

– To niech Pan tym konkurentom 
powie, że coś się dzieje. Nie będę ich 
przekonywał, proszę mi wybaczyć.  
[...] A wyborcy? Ja ich przekonuję 
właśnie tą robotą.
– A konkurenci zacierają ręce.

– Nie. Zgrzytają zębami.
– Ale ja nie powiedziałem z jakiego po-
wodu. Zacierają ręce, bo mówi się, że Ry-
szard Nowak jest w konflikcie ze Sta-
nisławem Kogutem i to nie wyjdzie mu 
na dobre. 

– Ale o ile wiem, Stanisław Kogut 
mieszka w Stróżach, a ja w Stróżach 
nie kandyduję na wójta, tylko w No-
wym Sączu na prezydenta.
– Ale Stanisław Kogut zarządza struktu-
rami Prawa i Sprawiedliwości.

– Proszę mi wierzyć, pan Stani-
sław Kogut nawet będąc przewod-
niczącym zarządu okręgowego Pra-
wa i Sprawiedliwości ma naprawdę 
niewiele do powiedzenia, jeżeli cho-
dzi o to, kto będzie kandydatem Pi-
S–u w tych wyborach.
– To kto o tym decyduje?

– Proszę sobie zdawać sprawę, 
że miasto Nowy Sącz nie jest, również 
mówię z całym szacunkiem o mniej-
szych gminach, jakąś małą gminą, tyl-
ko znaczącym miastem na mapie Pol-
ski. Decyzje dotyczące wystawiania 
kandydatów zarezerwowane są dla 
ścisłego kierownictwa i mogę po-
wiedzieć, że ostatecznie dla same-
go prezesa.
– Niedawno można było odnieść wraże-
nie, że centrala Prawa i Sprawiedliwości, 
miała do Pana pretensje, że Pan trochę 
rozbija struktury partii w mieście. PiS nie 
ma już swojego klubu w Radzie Miasta, za 

to Ryszard Nowak ma silny 
klub, w którym są człon-

kowie PiS.
– Trudno. To zna-

czy, że mam zdolno-
ści do tego, żeby wo-
kół siebie gromadzić 

ludzi o różnych po-
glądach politycznych, 

z różnych opcji. Dlatego, 
że bycie prezydentem, bycie 

samorządowcem polega na tym, 
żeby służyć i działać na rzecz dobra 
całej lokalnej społeczności, a nie tyl-
ko kolegów partyjnych.
– Jeden z blogerów internetowych w por-
talu salon24 opisał układ sądecki. Więc 
ponoć to nie jest siła, ale właśnie stwo-
rzenie układu. Nowak stworzył w mieście 
pewien układ?

– Jak o tym układzie sądeckim 
przeczytałem na którymś z porta-
li, to po prostu dobrze się uśmiałem. 
To jest ktoś, kto wie, że dzwoni, tyl-
ko nie wie, w którym kościele. Jeże-
li on szuka układu, to naprawdę fa-
talnie trafił.
– Nie ma czegoś takiego w Nowym Są-
czu jak układ?

– Ale proszę mi powiedzieć, 
na czym miałby ten układ polegać 
i wskazać mi członków tego ukła-
du. Już powiedziałem, że ten tekst 
nie ma nic wspólnego z rzeczywi-
stością, więc do niego się nie nale-
ży odnosić.
– Nie ma racji bloger, pisząc, że tutaj się 
każdy z każdym zna. Jeśli ktoś się zna bli-
żej z prezydentem…

– Rozumiem, iż to jest wada, 
że ktoś się z kimś zna. Rozumiem, 
że mam chodzić w kapturze i uda-
wać, że kogoś nie widzę. Mam uda-
wać, że z nim wódki nie piłem, nie 
piję albo nie będę pił. Mam już 52 lata, 
więc przez ten okres poznałem na-
prawdę wielu ludzi. Wielu moich ró-
wieśników dzisiaj odgrywa ważną 
rolę w różnych dziedzinach w mie-
ście i regionie. Mam się wypierać tych 
znajomości?
– Ten silny człowiek regionu to oczywi-
ście efekt plebiscytu „Gazety Krakow-
skiej”. Przywiązuje Pan wagę do takich 
plebiscytów?

– Nie. Cieszy mnie oczywiście każ-
de wyróżnienie i docenienie mojej 
pracy, ale nie przywiązuję do tego 
szczególnej wagi.

– Ale komentatorzy są zgodni, że wyniki 
tego typu plebiscytu, to musi być zorga-
nizowana akcja.

– Oczywiście.
– Wierzy Pan, że sądeczanie, czyta-
jąc „Krakowską” wszyscy sięgają po te-
lefony, mówią: dobra, wysyłamy SMS–y 
na Nowaka.

– Tego nie wiem, ale jeżeli chce się 
osiągnąć ten cel, chce się być wysoko 
w takim czy innym rankingu, to siłą 
rzeczy trzeba zaangażować się, swo-
ich zwolenników, ludzi, którzy po-
pierają, którzy są skłonni właśnie wy-
dać te przysłowiowe 2,50 zł.
– Ale po co, skoro Pan nie przywiązuje 
wagi do takiego tytułu?

– Ale ja przecież nie zmuszę niko-
go do tego, żeby tego nie robił. Oni 
chcą. Chcą udowodnić, że rzeczy-
wiście Nowak jest silny, nie tylko sa-
mym sobą, ale grupą, którą za sobą 
ma. Jest to pewnego rodzaju i stra-
szak dla moich konkurentów, i do-
wód na to, że tym innym, ciężko się 
jest zorganizować.
– Czyli wysyła Pan komunikat: zobaczcie 
jakie za mną stoi wojsko? 4 tysiące ludzi 
wysyła na mnie SMS–a. To jest moja siła. 

– To jest również dowód na to, 
że przy każdej innej akcji te osoby 
będą zaangażowane, że w kampanii 
wyborczej nie będę miał problemów 
ze skompletowaniem list wyborczych, 
sztabu wyborczego, wolontariuszy 
itd. Gdzie indziej jest z tym cienko, 
mówiąc trywialnie.
– A nie martwi Pana, jak dostaje na biurko 
raport, wycinek prasowy, że Nowy Sącz 
jest najbardziej zanieczyszczonym mia-
stem, że tutaj najszybciej umieramy z po-
wodu zanieczyszczenia powietrza?

– Nie martwi mnie, bo ja już spraw-
dziłem, przeanalizowałem tę sytuację 
i będę to kwestionował pod każdym 
względem. Na dzisiaj jest dla mnie ja-
sne: te wyniki to jest kwestia fatalnego 
zlokalizowania tego miernika.
– Gdzie to się mierzy?

– Jest jeden punkt w mieście, źle 
usytuowany, co do tego nie mam żad-
nych wątpliwości.
– Czyli przeniesiemy ten punkt i zniknie 
problem, tak?

– Ależ proszę bardzo i co wtedy?
– No dobrze, ale gdzie ten punkt jest?

– Dokładnie nie powiem Panu 
gdzie, ale jest w miejscu gdzie …
– Niech Pan nie mówi, że to jest tajne.

–  [...] Ona jest na ulicy Nadbrzeż-
nej przy hali sportowej. Proszę sobie 
wyobrazić, parking na kilkadziesiąt 
samochodów, z jednej strony mamy 
Kilińskiego, z drugiej strony mamy 
Nadbrzeżną, która jest też ulicą bar-
dzo ruchliwą, Prażmowskiego. Ja-
kież tu mogą być rzetelne odczyty? 
Są rzetelne w tym określonym miej-
scu, ale dużo lepsze będą przy składo-
wisku odpadów komunalnych. Ja już 
się zorientowałem, że tutaj popełnio-
no zasadniczy błąd, bo cóż inspektor 
ochrony środowiska ma za zadanie 
tylko czytać i przekazać tę informa-
cje później w raporcie. Ale jeżeli rze-
czywiście w mieście 85–tysięcznym, 
dosyć rozległym i to jeszcze szczegól-
nie położonym, jest tylko jeden taki 
miernik, to te badania są naprawdę 
niewiarygodne.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

Wykorzystano fragmenty wywiadu dla 
Regionalnej Telewizji Kablowej.

Całość wywiadu czytaj na dts24.pl

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

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: 
www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.
SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki. 
Zadzwoń 18 334 80 37.
KUPIĘ STARY MOTOCYKL, stan obojętny. 
Tel. 507 187 349
ZATRUDNIĘ kelnera/kę i pomoc 
kuchenną. N. Sącz, 503 080 192.
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI I FIZYKI 
na wszystkich szczeblach edukacji.
Tel. 504 699 482

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl 

Tel. 18 44 69 201, 509 469 948

Nie kandyduję na wójta w Stróżach
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Dodatek wydawany w ramach projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie jest współfinansowane 

ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

– Światowa Organizacja Zdrowia uzna-
ła osteoporozę za drugą chorobę o za-
sięgu społecznym. Proszę o wyjaśnie-
nie, co jest powodem tej diagnozy?

– Osteoporoza stała się choro-
bą cywilizacyjną. Dotyka głównie 
osoby starsze, a starzenie się społe-
czeństw jest powszechnie znanym 
faktem. Dla wielu pacjentów w po-
deszłym wieku złamanie na przy-
kład biodra powoduje, że kładą się 
do łóżka i już z niego nie wsta-
ją. Oczywiście samo złamanie nie 
jest przyczyną zgonu, ale od niego 
zaczynają się powikłania. Złama-
nie kości biodrowej powoduje u ok. 
80% pacjentów utratę autonomii 
(nie mogą być samodzielni); 40% 
potrzebuje pomocy przy porusza-
niu się (laski, chodziki); 30% zosta-
je upośledzonych ruchowo na resz-
tę życia; 20% osób umiera. Dlatego 
mówi się też, że osteoporoza to cho-
roba śmiertelna. Czynników ryzyka 
również jest wiele, m.in.: obciążenie 
rodzinne, palenie tytoniu (zwięk-
sza ryzyko złamania kości biodrowej 
prawie dwukrotnie), wcześniejsze 
złamania, menopauza, niska masa 
ciała, niedobór witaminy D, alko-
hol, niskie spożycie wapnia (mleka 
i jego przetworów), mała aktywność 
ruchowa i wiele innych.
– Warto zatem, by ludzie jeszcze 
zdrowi pomyśleli o profilaktyce. Jakie 
są zalecenia Pani, specjalisty od tej 
choroby?

– To oczywiste, że lepiej jest 
zapobiegać niż leczyć. Profilakty-
ka w przypadku osteoporozy jest 
bardzo ważna. Zapobieganiu za-
chorowaniom służą: dieta boga-
towapniowa, aktywność ruchowa 
i przebywanie na słońcu, unika-
nie papierosów, alkoholu i innych 
używek. Bardzo ważne są profi-
laktyczne badania gęstości kości 
(densytometryczne). Pierwsze zła-
manie powinno być wskazaniem 
do diagnostyki pod kątem oste-
oporozy. Warto pamiętać, że ko-
biety po 50. roku życia z powodu 

złamań osteoporotycznych spędzają 
w szpitalu więcej dni niż z powodu 
jakiejkolwiek innej choroby, w tym 
cukrzycy i raka piersi.
– O osteoporozie mówi się, że to „ci-
chy złodziej kości”. Jakie objawy nale-
ży uznać za symptomy choroby?

– Osteoporoza to „cichy zło-
dziej”, bo u wielu osób „kradnie” 
kości podstępnie, nie boli, nie wy-
wołuje żadnych objawów. Czasem 
pacjenci zgłaszają dolegliwości bó-
lowe kości lub pleców. Bardzo czę-
sto pierwszym objawem jest złama-
nie kości. W przebiegu osteoporozy 

kości stają się cieńsze i bardziej kru-
che, więc podatne na złamania. Do-
tyczy to zwłaszcza kręgosłupa, szyjki 
kości udowej, nadgarstków. Narażo-
ne są szczególnie kobiety po 50. roku 
życia, po menopauzie. Ale choru-
ją też mężczyźni. Coraz częściej ten 
problem dotyczy też ludzi młodych.
– Jakie rady ma Pani dla tych, którzy 
z badania densytometrycznego dowie-
dzą się, że już mają osteoporozę?

– Jeśli wynik badania densyto-
metrycznego wskazuje na osteopo-
rozę – najlepiej udać się do swo-
jego lekarza rodzinnego, a ten 
zdecyduje o dalszej diagnostyce 
czy ewentualnie o konsultacjach 
specjalistycznych. Chcę podkre-
ślić, że na podstawie samego bada-
nia densytometrycznego nie moż-
na rozpoznać osteoporozy. Badanie 
densytometryczne to tylko jeden 
element w diagnostyce osteoporozy.
– Prowadzi Pani w Nowym Sączu Cen-
trum Specjalistyczne, w którym po-
radnia chorób wewnętrznych zajmuje 
się profilaktyką i leczeniem osteopo-
rozy. Dla seniorów byłoby wspaniale, 
gdyby była to usługa w ramach umowy 
z NFZ. Niestety, nie macie takiej umo-
wy. Proszę podać, ile zapłaci pacjent, 
który chce u Was wykonać niezbędne 
badanie gęstości kości i uzyskać pora-
dę lekarza? Ile kosztują kolejne wizyty?

– Badania densytometryczne nie 
są refundowane przez NFZ. Koszt 
badania u nas to 70 zł. Badanie 

densytometryczne profilaktycznie 
wykonuje się co 2–3 lata, a przy roz-
poznanej już osteoporozie co roku. 
Konsultacja lekarska to koszt 90 zł.
– Organizuje Pani co roku z oka-
zji Światowych Dni Osteoporozy cie-
kawe akcje informacyjne z udziałem 
specjalistów ze znanych w Polsce pla-
cówek. Czy potrafiłaby Pani podpowie-
dzieć seniorom, co powinni robić, by 
mieć nie tylko wiedzę, ale i możliwość 
leczenia się przy niskim świadczeniu 
emerytalnym?

– Nasz ośrodek od kilku lat or-
ganizuje spotkania edukacyjne dla 
pacjentów w ramach Światowe-
go Dnia Osteoporozy. Staramy się 
na nich przekazywać aktualną wie-
dzę na temat tej choroby, profilakty-
ki i skutecznych metod leczenia. Je-
sienią tego roku odbędzie się kolejne 
takie spotkanie. Nie mamy, nieste-
ty, jako praktykujący lekarze wpły-
wu na możliwości leczenia cho-
rych. Wiemy, że pacjenci napotykają 
na wiele trudności, gdyż system le-
czenia jest daleki od poprawności. 
Pozostaje nam mieć nadzieję, że pla-
nowane zmiany przyniosą poprawę, 
również dla pacjentów z osteopo-
rozą. Jeżeli mogę Państwu radzić, 
proponuję wykorzystać możliwo-
ści, jakie ma stowarzyszenie SUTW, 
do przekazywania postulatów od-
nośnie leczenia chorób wieku po-
deszłego odpowiednim jednostkom 
władzy i administracji.

Wszyscy powinni mieć 
świadomość zagrożenia
O osteoporozie, chorobie wieku podeszłego, z doktor IRENĄ WIECZOREK ROZMAWIA  Irena Cepielik

Osteoporoza to 
„cichy złodziej”, 
bo u wielu osób 
„kradnie” kości 
podstępnie, nie 
boli, nie wywołuje 
żadnych objawów.

Z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Wejherowie 19 maja o godz. 
11. w całej Polsce ruszą na pięcio-
kilometrowe trasy marszu Studen-
ci Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku i sympatycy nordic walking. Akcja 
ma na celu promocję czynnego spę-
dzania wolnego czasu, integrację 
studenckiego środowiska i zachę-
cenie do aktywności sportowej osób 
w różnym wieku.

Sądeckich studentów UTW popro-
wadzi znana w mieście instruktor-
ka wielu grup nordic walking Elż-
bieta Kędzior. Do współorganizacji 

przystąpiły: Prozdrowotny Klub 
Fitness Fit Nation oraz Klub Fit-
ness Center.

Zapraszamy każdego, kto ma swo-
je kije i chce spędzić czas na świeżym 
powietrzu w miłym towarzystwie. 
Zbieramy się w ruinach sądeckiego 
zamku o 10.45. Trasa wiedzie wa-
łami Dunajca do Parku Strzeleckie-
go i z powrotem. Nad prawidłowym 

przebiegiem imprezy i bezpieczeń-
stwem uczestników czuwać będą 
wykwalifikowani instruktorzy.

Warto pamiętać, że nornic wal-
king jest aktywnością ruchową, 
która służy zdrowiu, podnosząc 
sprawność fizyczną bez przeciążania 
organizmu i minimalizując urazo-
wość. Obniża ciśnienie krwi, popra-
wia tolerancję glukozy, redukując 

zapotrzebowanie na insulinę, ob-
niża poziom cholesterolu, redukuje 
tkankę tłuszczową i aktywizuje ru-
chowo osoby prowadzące siedzą-
cy tryb życia. Marsz to także od-
nowa dla układu nerwowego. Kto 
zasmakował w tej formie aktywno-
ści, zmienił swoje życie na lepsze. 
Ten marsz to dobra okazja, by za-
cząć regularnie chodzić. (IC)

II Marsz Nordic Walking Studentów UTW

W TYM WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Irena Wieczorek
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LUDZIE.  Tadeusz Żygłowicz przez 
40 lat wychowywał kolejne pokole-
nia żeglarzy. Teraz aktywnie porząd-
kuje historię. 

– Żeglarstwo dla każdego jest 
czymś innym – mówi Tadeusz Ży-
głowicz. – Dla mnie to łopot żagli 
i plusk wody, piękno dzikiej przy-
rody i wrzawa gwarnych przysta-
ni, poranne mgły i zapach dymu 
z wieczornego ogniska. 

Na początku lat 60. Tadeusz Ży-
głowicz i Józef Waśko jako jedni 
z pierwszych sądeczan uzyska-
li patent instruktora żeglarstwa. 
Od tego momentu zaczęli prowa-
dzenie szkoleń i kursów żeglar-
skich. Do roku 2002 Tadeusz Ży-
głowicz wychował dwa pokolenia 
żeglarzy, w tym własnych wnuków 
wygrywających regaty na wodach 
całej Polski. Pracę instruktora za-
kończył po 40 latach.

Po maturze zdanej w 1952 r. ne-
stor sądeckiego żeglarstwa pod-
jął pracę jako inspektor dozoru 
technicznego kolei, gdzie praco-
wał do roku 1997, kiedy przeszedł 
na emeryturę. Cały ten czas go-
dził pracę z pasją żeglarstwa. Przez 
wiele lat był kierownikiem klubu 
żeglarskiego LOK, później START, 
w roku 1997 został Komandorem 
Yacht Clubu PTTK oddział Be-
skid. Tę funkcję pełnił do 2005 r. 
Od czterech lat jest członkiem Są-
deckiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, biorze udział w kursie 
komputerowym i w wycieczkach 
edukacyjnych.

W tej chwili ma 82 lata i nadal jest 
aktywny. Sporządza opracowania 
i szczegółowe spisy: sprzętu, kur-
sów, regat, inwestycji w poszcze-
gólnych latach. Prowadzi prawdzi-
we śledztwa, szukając ludzi, którzy 
pamiętają dawne wydarzenia lub 

mają historyczne zapiski i zdję-
cia. W archiwum posiada ogrom-
ny zbiór materiałów z okresu swojej 
działalności. Są to materiały bar-
dzo skrupulatnie uporządkowane 
rok po roku. Można tu znaleźć in-
formacje o składach zarządów, ilo-
ści i rodzajach sprzętu, archiwal-
ne zdjęcia. Jest to doskonałe źródło 
wiedzy, w jakich regatach uczest-
niczono, w jakich rejsach brano 

udział itp. Część z tych materiałów 
znalazła się w Roczniku Sądeckim, 
w książce pt. „50 lat pod bande-
rą PTTK” opracowanej wydawni-
czo przez Władysława Mroza oraz 
w opracowaniu antologii „50 Lat 
Żeglarstwa w Krakowie i Małopol-
sce” Władysława R. Dąbrowskiego.

Najlepszym przykładem skru-
pulatności Tadeusza Żygłowicza 
jest fakt, iż na wspomnienie mo-
jego uczestnictwa w kursie sterni-
ka jachtowego, poszukał i wciągnął 
ze swojego archiwum listę z moim 
nazwiskiem i kwotą, jaką musia-
łem uiścić, zapisując się na kurs 
w latach 60.

– Żeglarstwo to śmiechy przy-
jaciół i nocne śpiewy przy dźwię-
kach gitary. Świergot ptaków i sze-
lest liści. Słoneczny skwar i krople 
deszczu bębniące po dachu kabiny. 
Kropelki wody na trawie, będą-
ce wspomnieniem porannej rosy. 
Potęga i ogrom tafli błękitnego je-
ziora. Wiatr i cisza – poetycko uj-
muje Tadeusz Żygłowicz, nestor są-
deckiego żeglarstwa.

MAREK WINIARSKI

Zamówiłem w sklepie interneto-
wym półbuty męskie. Po dostarcze-
niu przesyłki okazało się, że rozmiar 
jest nieodpowiedni dla mojej stopy 
oraz buty w rzeczywistości wyglądają 
gorzej niż na zdjęciu zamieszczonym 
na stronie internetowej sklepu. Czy 
mogę zrezygnować z zakupu?

W umowach zawieranych na od-
ległość, czyli bez jednoczesnej 
obecności konsumenta i sprze-
dawcy, konsumentowi przysłu-
guje prawo do namysłu – w cią-
gu 10 dni od otrzymania towaru 
może on odstąpić od umowy bez 
podania przyczyny. Warto podkre-
ślić, iż zawierając umowę na odle-
głość, przedsiębiorca zobowiązany 
jest do poinformowania konsu-
menta na piśmie o możliwości 

odstąpienia od umowy w ciągu 10 
dni. Jeżeli nie dopełni tego obo-
wiązku, termin na odstąpienie 
od umowy wydłuża się do 3 mie-
sięcy. Odstąpienia od umowy doko-
nuje się przez oświadczenie złożone 
na piśmie opatrzone własnoręcz-
nym podpisem konsumenta. Takie 
oświadczenie należy wysłać listem 
poleconym za potwierdzeniem od-
bioru, aby mieć dowód, że dotarło 

do wskazanego w nim adresata. 
Zwrot pieniędzy przez sprzedawcę, 
a zarazem zwrot rzeczy przez kon-
sumenta, powinien nastąpić w ter-
minie 14 dni od momentu, w którym 
sprzedawca dowiedział się o odstą-
pieniu przez konsumenta od umo-
wy. Jeżeli konsument dokonał ja-
kichkolwiek przedpłat, należą się 
od nich odsetki ustawowe od daty 
dokonania przedpłaty. (KJ)

Z prognoz Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju wynika, że Pol-
ska jest, po Japonii, drugim na świe-
cie najszybciej starzejącym się 
społeczeństwem.

Jak przewidują eksperci, ujemny 
przyrost naturalny oraz wydłużanie 
się okresu życia Polaków spowodu-
ją w najbliższych latach stały wzrost 
liczby osób w przedziałach wieko-
wych: 65–74, 75–79, 80– 84, 85–89, 
90+. Z pięciu milionów obywate-
li po 60. roku życia w chwili obecnej, 
liczba ta za 15 lat wzrośnie prawdopo-
dobnie do ośmiu milionów. Zmienia-
jąca się sytuacja demograficzna posta-
wiła przed naszym krajem wyzwanie 
związane z zaplanowaniem i prowa-
dzeniem polityki na rzecz zdrowego 
i aktywnego starzenia się społeczeń-
stwa. Przewiduje się, że może być ko-
nieczne powołanie resortu zajmujące-
go się problemami seniorów.

Po pilotażowym rządowym pro-
jekcie na rzecz aktywności społecz-
nej osób starszych na lata 2012– 2013, 
w lutym 2013 roku powstała Rada ds. 
Polityki Senioralnej jako organ po-
mocniczy przy Ministrze Pracy i Po-
lityki Społecznej. 24 grudnia 2013 r. 
rząd przyjął „Pakiet dla seniorów”, 
w skład którego weszły: Program 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014– 2020, Zało-
żenia długofalowej polityki senioral-
nej w Polsce na lata 2014–2020, Pro-
gram Solidarność pokoleń – działania 
dla zwiększenia aktywności zawodo-
wej osób w wieku 50+. Cele pakie-
tu to m.in.: włączenie osób starszych 
w życie lokalnych społeczności, pod-
trzymywanie ich aktywności po za-
kończeniu kariery zawodowej i wy-
korzystanie ich potencjału w relacjach 
z młodszymi pokoleniami. Działania 
mają być skoncentrowane na różnych 
obszarach życia seniorów: zdrowiu, 
samodzielności, aktywności eduka-
cyjnej i obywatelskiej, wolontaria-
cie, usługach społecznych i opiekuń-
czych itp. Lokalne polityki senioralne 
i programy działania na rzecz senio-
rów powinny sukcesywnie powsta-
wać w każdym samorządzie woje-
wódzkim, powiatowym i gminnym. 

Małopolska była pierwszym re-
gionem w kraju, który podjął się 
przygotowania dokumentu poświę-
conego starzejącemu się społeczeń-
stwu w kontekście regionalnym. Ze-
spół ekspertów pod kierunkiem prof. 
Stanisławy Golinowskiej opracował 
dokument „Wyzwania Małopolski 
w kontekście starzenia się społeczeń-
stwa. Podejście strategiczne”. Opra-
cowanie zakłada integrację działań 
na rzecz osób starszych i promowa-
nie „srebrnej gospodarki”. Zwrócono 
w nim uwagę na rolę gmin i powia-
tów, które orientując się na potrzeby 
mieszkańców powinny tworzyć wa-
runki do różnych form aktywności se-
niorów (np. centra) oraz wykorzysty-
wać szanse gospodarcze dla rozwoju 
sektora usług adresowanych do osób 
starszych (usługi opiekuńcze, reha-
bilitacyjne, profilaktyczne). Przyjmuje 
się, że niektóre usługi mogą być reali-
zowane przez samych seniorów.

Małopolska Rada ds. Polityki Se-
nioralnej powstała 27 lutego 2014 r. 
W jej składzie są dwie przedstawi-
cielki Nowego Sącza: prezes SUTW 
i ogólnopolskiej Federacji Stowarzy-
szeń UTW Wiesława Borczyk i rad-
na wojewódzka Marta Mordarska. 
W czerwcu 2013 r. prezydent Nowe-
go Sącza powołał Sądecką Radę Se-
niorów. O jej planach mogliśmy prze-
czytać we wcześniejszych numerach 
DTS Senior. Obiecująco odbierany 
jest zamiar stworzenia centrum ak-
tywności seniora, świetlic środowi-
skowych i Sądeckiej Karty Seniora. 
Może nawet, pamiętając o obietnicy 
prezydenta, SUTW dostanie jakiś lo-
kal na zajęcia swoich sekcji?

Seniorzy nie mają bezpośredniego 
wpływu na przeorganizowanie służby 
zdrowia z myślą o osobach starszych, 
choćby zwiększenie liczby geriatrów, 
podobnie jak na pomoc społeczną czy 
organizację agroturystyki, ale mogą 
śledzić zamiary i oceniać ich traf-
ność w odniesieniu do ludzi trzecie-
go wieku.

Z pewnością pomyślność wszel-
kich programów zależeć będzie 
od tego, czy poszczególne organiza-
cje potrafią zrezygnować z niezdrowej 
rywalizacji pod hasłem, „kto lepszy” 
i wspólnie zrealizują niektóre zadania.
 IRENA CEPIELIK

Nic o nas bez nas, czyli 
o strategii „srebrnej 
gospodarki” w praktyce

CO MOŻE KAŻDY SENIOR?
Może zgłaszać swoje propozycje 
zadań, zastrzeżenia i wnioski:
m  do sądeckiej Rady Senio-

rów na dyżurach jej członków 
w pierwszy czwartek miesiąca 
(budynek MOPS, Żywiecka 13);

m  w Urzędzie Miasta do Zespo-
łu Pełnomocnika Prezydenta ds. 
Społecznych (ul. Jagiellońska 14, 
tel. 18 449 06 87);

m  w administracji swojego osiedla;
m  w sekretariacie SUTW z adresem: 

„dla Zarządu”

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych 
porad obywatelskich zapraszamy do: 
SĄDECKIEJ PORADNI OBYWATELSKIEJ
prowadzonej przez 
FUNDACJĘ EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU OBYWATELSKIEGO
Zapisy telefoniczne: 18 443 57 08
lub osobiste: ul. Jagiellońska 18, 33–300 Nowy Sącz

MOIM ZDANIEM:
m  Trzeba zorganizować szkole-

nie z zakresu wolontariatu dla 
grup osób, które o tym myślą, 
ale nie są pewne, co mogłyby 
robić. To powinny być warszta-
ty z możliwością poznania spe-
cyfiki różnych form pomocy (np. 
opieka nad chorym, korepety-
cje dla ucznia, prowadzenie za-
jęć świetlicowych, itd.).

m  Byłoby pożądane stworzenie 
„zielonej linii” – miejsca dyżu-
rujących osób, gotowych wy-
słuchać i wesprzeć osoby prze-
żywające momenty załamania, 
depresji, traumy po stracie bli-
skiej osoby. Grupa chętnych 
do dyżurowania pewnie by się 
znalazła wśród słuchaczy SUTW.

m  Marzy mi się świetlica, centrum 
dla seniorów, gdzie w określo-
ne dni można zagrać w brydża, 
podyskutować o przeczytanych 
książkach, wymienić się odzieżą 
lub innymi przedmiotami, itp.

SĄDECKA PORADNIA OBYWATELSKA RADZI

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Nestor sądeckiego 
żeglarstwa
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ROZMOWA z ZYGMUNTEM 
LEWCZUKIEM

– Który, ze zrealizowanych w ostatnich 
latach w Nowym Sączu obiektów, za-
sługuje według Pana na uwagę?

– Wyróżnia się Galeria Sztuki 
Współczesnej dobudowana do „So-
koła”. Znajduje się na terenie zabyt-
kowego centrum, ale nie przekra-
cza gabarytów, nie jest dominantą 
ani w sylwetce miasta ani w stosun-
ku do zabytkowego otoczenia. Do-
brze wpisuje się w to sąsiedztwo, 
jest trochę schowana, nie zakłóca 
charakteru miasta. Ma bardzo no-
woczesną, spokojną formę, nie bez 
znaczenia jest też jej dobre wyko-
nanie. Nie uważam, by na terenie 
zabytkowym można było budować 
tylko obiekty nawiązujące do ist-
niejącej już architektury. Takie na-
wiązanie do form tradycyjnych jest 
słuszne w przypadku, gdy budy-
nek stanowi tzw. „plombę” będą-
cą uzupełnieniem zwartej zabudo-
wy o charakterze zabytkowym, aby 
nie wprowadzać obcego wtrętu. 
W innych miejscach można twór-
czo podejść do tego tematu. Galeria 
Sztuki Współczesnej jest tego do-
brym przykładem i słusznie zosta-
ła nagrodzona jako najlepszy obiekt 

architektoniczny w tym miejskim 
konkursie.
– Jaki jest Pana stosunek do rewitali-
zacji nowosądeckiego starego miasta?

– Obawiam się, że na to jest już za 
późno! Najważniejsze jest to, że cen-
trum traci swoją funkcję. Wypro-
wadzają się mieszkańcy zmęczeni 
złymi warunkami lokalowymi lub 
są usuwani przez nowych właścicieli. 
Zmieniają miejsce instytucje publicz-
ne. Błędem jest sytuowanie dużych 
obiektów handlowych w centrum 
miasta. To stwarza dobijającą kon-
kurencję dla lokali handlowo–usłu-
gowych w tym rejonie, prowadząc 
do ich upadku, a często likwidacji, 
a w efekcie powoduje zamieranie 

żywej tkanki miasta. Bez tych pier-
wotnych, właściwych miastu funk-
cji, nie będzie co prawda degradacji 
znaczenia zabytków, ale opuszcze-
nie go przez ludzi zmieni całkowicie 
jego charakter. Trzeba zrobić więc 
wszystko, by zahamować ten nasi-
lający się w ostatnim czasie proces. 
Nie można uważać za rewitalizację 
odnowienia i pomalowania fasad, 
to jest tylko renowacja. Rewitaliza-
cja to przywrócenie do życia zde-
gradowanych obszarów miejskich. 
Jej celem jest poprawa funkcjonal-
ności i jakości życia użytkowników, 
odtworzenie więzi społecznej. Należy 
więc zdecydować, czym ma być cen-
trum miasta – skansenem czy żywym 

organizmem. Trzeba więc uregulo-
wać sprawy własności, sprawić, by 
mieszkania w starych kamienicach 
zapewniały wysoki komfort i były 
znów znakiem wysokiego statusu. 
Wymaga to niewątpliwie sporych na-
kładów finansowych, wysiłku ludzi 
i czasu, ale przede wszystkim szyb-
kiego podjęcia się tego wyzwania.
– Co jakiś czas powraca sprawa odbu-
dowy zamku. Jakie jest Pana stanowi-
sko w tej sprawie?

– Nie wiadomo, jak dokładnie 
wyglądał pierwotnie zamek sta-
rościński. Jeśli odbudowa, to z za-
chowaniem fragmentów murów 
i wtopieniem ich w neutralną, 
współczesną bryłę. Należy zachować 

sylwetę i gabaryty wysokościowe 
dawnego zamku, chyba z odniesie-
niem do okresu międzywojennego. 
Trzeba też zawczasu określić jego 
przyszłe funkcje, bo od tego będą za-
leżeć całkiem nowe rozwiązania wy-
posażenia i ukształtowania wnętrza 
z uwzględnieniem wymogów in-
stalacyjnych. Nie widzę przeszkód, 
by w części zastosować nowoczesne 
materiały budowlane np. szkło. Ta-
kie rozwiązania istnieją i spotyka-
ją się z uznaniem. To samo dotyczy 
obiektów, które z różnych powo-
dów utraciły swoje dotychczasowe 
funkcje – na przykład dworca PKP, 
budynków po straży pożarnej, poli-
cji czy wojsku. Nie wszystkie są wła-
snością miasta, ale miasto powinno 
proponować i mieć prawo do nada-
nia im nowych form użytkowania. 
– Od niedawna jest Pan na emerytu-
rze. Jak zamierza Pan z niej korzystać?

– Od czasu do czasu jeszcze 
zajmuję się sprawami związany-
mi z moim zawodem, zwłaszcza 
z drewnianą architekturą. Mogę te-
raz zajmować się historią II wojny 
światowej, szczególnie moich ro-
dzinnych stron. Mam też nadzieję, 
że powrócę do malarstwa – ulubio-
nej akwareli.
Rozmawiała MARIA HALINA STARZYK

Przyjaciele 
Serca 
i Życia
Ta piękna nazwa odzwierciedla głów-
ne cele oraz dążenia Stowarzyszenia, 
które działa w Nowym Sączu ponad 20 
lat. Stowarzyszenie „Przyjaciele Ser-
ca i Życia” (wcześniej działało jako Od-
dział Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Serca i Życia) zrzesza osoby zagrożone 
chorobami cywilizacyjnymi, a w szcze-
gólności chorobami układu krążenia. 
Obecnie skupia ono ok. 130 osób star-
szych, posiadających ustalony stopień 
niepełnosprawności.

Podstawowym celem działania Sto-
warzyszenia jest profilaktyka chorób 
serca i zapobieganie ich negatywnym 
skutkom psychicznym i społecznym. 
Działania prewencyjne uczą mądrze 
żyć po to, aby być zdrowym, zaś oso-
bom po przebytych zawałach i z ry-
zykiem zachorowania pozwalają od-
zyskać i zachować sprawność.

Cele te realizowane są poprzez 
prowadzenie zajęć ruchowych na sali 
gimnastycznej i na basenie, upra-
wianie nordic walking, prowadzenie 
terapii „ruch przy muzyce”, orga-
nizowanie sanatoryjnych turnusów 
rehabilitacyjnych. Zajęcia gimna-
styczno–rehabilitacyjne prowadzo-
ne przez wykwalifikowanych reha-
bilitantów odbywają się trzy razy 

w tygodniu na sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 18. Każ-
dy rok gimnastyki rehabilitacyjnej 
kończy się spotkaniem integracyj-
nym, na którym wręczane są imien-
ne certyfikaty uczestnictwa i zalicze-
nia roku.

Nową formą rehabilitacji są wy-
jazdowe zajęcia na wody termalne. 
W zajęciach rehabilitacyjno–gimna-
stycznych uczestniczy kilkadziesiąt 
osób. Od kilkunastu lat systematycz-
nie organizowane są wyjazdy sanato-
ryjne do uzdrowiskowych ośrodków 
w różnych miejscowościach – obec-
nie ok. 50 osobowa grupa przebywa 
nad Morzem Bałtyckim. Ponadto Sto-
warzyszenie organizuje raz na rok dla 
swoich członków trzydniowe wyjaz-
dy integracyjneo–turystyczne, po-
zwalające poznawać najpiękniejsze 
miasta i zakątki naszego kraju. Wy-
jazdy na pobyty nocne w kopalni soli 
w Bochni połączone są ze zwiedza-
niem po drodze i w okolicach atrak-
cji turystycznych.

Stowarzyszenie oferuje swoim 
członkom udział w wydarzeniach 
i imprezach kulturalnych (wyjaz-
dy i wyjścia na spektakle teatralne, 
muzyczne, do muzeów, na wysta-
wy) oraz rekreacyjno–integrujących 
(ogniska, kuligi).

Działalność prowadzona przez 
Stowarzyszenie jest działalnością 
nieodpłatną i odpłatną. „Przyjacie-
le Serca i Życia” opłacają miesięczną 
składkę oraz częściowo pokrywają 
koszty zajęć, w których uczestniczą. 
Sanatoryjne turnusy rehabilitacyjne 

poszczególnym uczestnikom dotu-
je częściowo PFRON w zależności 
od stopnia niepełnosprawności, po-
zostały koszt pokrywają uczestni-
cy sami. Dzięki staraniom Zarządu 
Stowarzyszeniu udaje się pozyskać 
środki finansowe z budżetu Mia-
sta Nowego Sącza na realizacje wie-
lu przedsięwzięć, które są działania-
mi „Przyjaciół”. Ponadto członkowie 
Stowarzyszenia zazwyczaj przeka-
zują jeden procent podatku na rzecz 
swojej organizacji. Niewielka uzy-
skana z tego kwota pozwala na do-
finansowanie np. jednego wyjazdu 
integracyjnego.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Ser-
ca i Życia” pozwala sporej grupie se-
niorów prowadzić zdrowy tryb ży-
cia, odzyskiwać sprawność fizyczną 
i – co jest bardzo ważne – nawiązy-
wać znajomości, przyjaźnie, spędzać 
czas z innymi, nie czuć samotności.

Stowarzyszenie jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień. M.in. 
w 2011 r.wygrało plebiscyt „Ziarn-
ko Gorczycy” w kategorii firma–
stowarzyszenie, w 2012 r. prezes 
Stowarzyszenia Anna Oleksy zo-
stała laureatką nagrody Prezydenta 
Miasta Nowego Sącza „Pro publico 
bono”, a w roku ubiegłym uhono-
rowana została nagrodą Marszałka 
Województwa Małopolskiego „Ami-
cus Hominum” w kategorii promo-
cja i ochrona zdrowia.

„Przyjaciele Serca i Życia” wy-
różniają się szczególną aktywnością 
w zakresie działalności na rzecz osób 
z problemami zdrowotnymi, inicjo-
wania wielu przedsięwzięć aktywi-
zujących seniorów i promocji zdro-
wego stylu życia.

MARIA BARAN

Złote 
jabłko
Już w raju Ewa skusiła Adama jabłkiem. 
Złote jabłka wykradł Herkules z ogrodu 
Hesperyd. Parys ofiarował jabłko nie-
zgody pięknej Helenie, co w efekcie do-
prowadziło do wojny trojańskiej.

Przez wieki jabłko było symbolem 
miłości i niezgody, zdrowia i płod-
ności, nieśmiertelności i władzy 
królewskiej. Szwajcaria zawdzię-
cza mu legendę o Wilhelmie Tellu, 
a nauka prawo grawitacji odkryte 
przez Newtona. Wielkim Jabłkiem 
jest Nowy Jork, a nadgryzione ja-
błuszko zdobi sprzęt elektroniczny.

A czym dla nas jest jabłko? Czymś 
codziennym, bo przecież Polska jest 
pierwszym producentem jabłek 
w Europie, a my mieszkamy w środ-
ku sądeckiego „jabłkowego zagłę-
bia”. Wykorzystujemy jabłka na róż-
ne sposoby. Robimy z nich soki, 
galaretki, kompoty, są składnikiem 
tak lubianej szarlotki. Po upieczeniu 
są wspaniałym deserem polecanym 
zwłaszcza tym, którzy mają deli-
katny przewód pokarmowy. Robi 
się z nich ocet, wino, cydr a nawet 
winiak calvados, który pijali boha-
terowie „Łuku tryumfalnego” (kto 
tę książkę jeszcze pamięta?).

Nie zawsze zdajemy sobie jednak 
sprawę z ich wspaniałych właści-
wości, a przysłowie mówi: „jedno 
jabłko z wieczora i nie trzeba dok-
tora”! Powinniśmy jeść je na suro-
wo i to razem ze skórką, bo w ta-
kiej formie jest w nich najwięcej 
pektyn. Pektyny oczyszczają or-
ganizm z trucizn, poprawiają pe-
rystaltykę jelit, obniżają zawartość 
złego cholesterolu, a przez to za-
pobiegają miażdżycy i nadciśnie-
niu. Pod skórką jest też najwięcej 
witaminy C. Mogą je jeść cukrzycy, 
bo mają niską wartość glikemicz-
ną. Zawarte w nich przeciwutlenia-
cze zapobiegają starzeniu się skóry 
i są eliksirem młodości. Nie wywo-
łują alergii, są niezastąpione w ku-
racjach odchudzających ze względu 
na niską zawartość kalorii i hamo-
wanie apetytu.

Jedzmy jabłka – są teraz do-
stępne przez znaczną część roku. 
Możemy wybierać spośród wielu 
odmian. Różnią się smakiem, za-
pachem, są bardziej słodkie i bar-
dziej cierpkie. Wracają do łask sta-
re odmiany, a te nowe zachwycają 
całą gamą kolorów. Niektórzy wolą 
te o zielonej skórce, inni o pięknym 
czerwonym rumieńcu. Wszystkie 
jednak są „złote”! Złote jabłko było 
symbolem nieśmiertelności, za-
tem nie mylą się stare mity – jabł-
ka przedłużają nam życie!

MARIA HALINA STARZYK

STOWARZYSZENIA SENIORALNE KUCHNIA I ZDROWIE

DTS Senior
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
Zespół redakcyjny: studenci Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
adres e–mail: dts.senior@op.pl

Problemy sądeckiej architektury
ZYGMUNT LEWCZUK – architekt, 
współtwórca sądeckiego skan-
senu. W latach 1989–98 woje-
wódzki konserwator zabytków. 
Specjalista w zakresie architek-
tury drewnianej. Otrzymał, wraz 
z zespołem, Grand Prix za reali-
zację Miasteczka Galicyjskiego 
w konkursie na najlepszy obiekt 
architektoniczno–urbanistyczny 
powstały w Nowym Sączu w la-
tach 2000–2012.
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– Panie Prezesie, skąd zainteresowa-
nie historią 1. Pułku Strzelców Podha-
lańskich, jednostki związanej z Nowym 
Sączem w okresie międzywojen-
nym? Jak mi wiadomo, nie jest Pan 
sądeczaninem?

– Zawsze lubiłem historię, 
a z mundurem wojskowym byłem 
związany przez 27 lat. Z połączenia 
tych dwóch faktów powstało zain-
teresowanie historią 1 PSP. Na do-
datek pracowałem w tych samych 
koszarach, w których przed wybu-
chem II wojny światowej stacjono-
wała ta jednostka. To prawda, nie 
jestem rodowitym sądeczaninem, 
co wcale nie przeszkadza w zajmo-
waniu się historią tego regionu oraz 
historią 1 PSP, o którym, co przy-
kro mówić, Nowy Sącz zapomniał.
– Zapewne czytelników interesuje, jak 
się zostaje rekonstruktorem historii?

– To pytanie zapewne ma tyle od-
powiedzi, ile osób zajmujących się te-
matem. W pierwszej kolejności nale-
ży się zastanowić, co tak naprawdę 
nas interesuje i czy jest się gotowym 
„wziąć za bary” z historią. A następ-
nie czytać, pytać, szukać osób pa-
miętających tamte czasy, zbierać pa-
miątki związane z okresem, który nas 
interesuje. Jeżeli w tym wytrwamy, 
to możemy rozpocząć kompletowa-
nie umundurowania z danej epoki. 
Jest to okres żmudny i kosztowny. 
Jednak to, że ktoś założy mundur 
i pobiega po „polu bitwy” strzelając 
z karabinu, nie świadczy, że jest już 
rekonstruktorem. Bycie rekonstruk-
torem, to ciężka praca nad swoim 
charakterem, ciągłe poznawanie hi-
storii odtwarzanej epoki czy formacji. 
To ciągła musztra, poznawanie zasad 
walki, broni itd. W parze ze skomple-
towanym umundurowaniem powi-
nien iść szacunek dla tego munduru 
i żołnierza. Bo bycie rekonstrukto-
rem historycznym to nie tylko waż-
ne zadanie, to prawdziwy zaszczyt.
– Czy noszone przez rekonstruktorów 
mundury, peleryny, kapelusze z pióra-
mi, pamiętają tamte czasy?

– Trudno dzisiaj o oryginal-
ne umundurowania. Czasy wojny 
i okupacji nie stwarzały możliwości 
zachowania mundurów. Te ocalałe 
są dobrze strzeżone w muzeach lub 
w rodzinnych zbiorach. Nasze mun-
dury, peleryny i kapelusze są szyte 
współcześnie, według warunków 
technicznych dla mundurów wz.36. 
– Widzę też umundurowanie kobiece.

– W naszym Stowarzyszeniu dzia-
łają również panie. Noszą mundury 
organizacji Przysposobienia Wojsko-
wego Kobiet. Chcemy przypomnieć 

wielkie zasługi kobiet, które walczy-
ły o niepodległość Polski.
– Stowarzyszenie w tym roku obcho-
dzić będzie 5–lecie działalności.

– Minione latach to okres inten-
sywnych działań, aby przekonać in-
nych o potrzebie wskrzeszania pamię-
ci o 1 PSP i o konieczności rozbudzania 
patriotyzmu wśród młodzieży. Or-
ganizowaliśmy spotkania z ciekawy-
mi ludźmi, którzy tworzyli historię 1 
PSP, albo znali ją z opowieści rodzi-
ców. Sami też poznawaliśmy nie-
zapisane karty historii tej jednostki. 

Przygotowaliśmy wystawy, spotkania 
z uczniami w szkołach, prezentacje 
zbiorów i scen historycznych w róż-
nych miejscowościach Małopolski. 
Uczestniczyliśmy w międzynarodo-
wym spotkaniu grup rekonstrukcyj-
nych „Pola Chwały” w Niepołomi-
cach. Organizowaliśmy inscenizacje 
walk wrześniowych, rajdy szlakami 
walk wrześniowych 1 PSP, manewry 
pułków górskich, ale też Międzysz-
kolne Konkursy Piosenki Żołnierskiej 
w gminie Łabowa, pracownie mode-
larstwa dla młodzieży i młodzieżową 

sekcję historyczną w Łabowej. Jeże-
li ktoś chciałby poznać więcej szcze-
gółów, zapraszam na naszą stronę 
na portalu www.1psp.dobroni.pl lub 
na Facebooku.
– Znajdujemy się w Nowym Są-
czu w schronie przy Placu 3 Maja 
– to pierwszy jubileuszowy prezent. 
Pomieszczenia te mają szansę ożyć 
i stanowić ważny element na mapie 
historycznej Nowego Sącza.

– Będę wyrazicielem wszystkich 
członków Stowarzyszenia mówiąc, 
że nareszcie spełniają się nasze ma-
rzenia. Cieszymy się i snujemy nowe 
plany. Niestety obiekt wymaga re-
montu. Z naszych składek trudno 
będzie szybko pokryć jego koszty. 
Na razie na półkach wyłożono tyl-
ko niektóre eksponaty z bogatych 
zbiorów Stowarzyszenia. Chcieliby-
śmy jednak jak najszybciej poprawić 
wygląd wnętrz, aby mogły stanowić 
odpowiednią oprawę do pełnionej 
nowej funkcji. 

Rozmawiała: KRYSTYNA SŁABY

Karpacka 
Troja
W Trzcinicy koło Jasła od czerw-
ca 2011 r. działa skansen arche-
ologiczny Karpacka Troja – Od-
dział Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie. Nazwa podkreśla fakt, 
że w przeprowadzonych tu pra-
cach archeologicznych od-
kryto nie tylko ślady grodziska 
wczesnośredniowiecznego.

W głębszych warstwach stwier-
dzono ślady starszych cywiliza-
cji: nakładania się na siebie i łą-
czenia różnorodnych wpływów 
kulturowych. Już w okresie 2100–
1650 p.n.e., w początkach epoki 
brązu, istniała tu osada warow-
na, którą zamieszkiwała ludność 
grupy pleszowskiej kultury mie-
rzanowickiej. Po niej przez 300 
lat (1650–1350 p.n.e.) żyła tu za-
karpacka ludność kultury Oto-
mani–Füzesabony o bardzo wy-
sokim poziomie cywilizacyjnym, 

noszącym znamiona wpływów 
państw starożytnych z obszarów 
Morza Śródziemnego.

Ośmiu warstw nie znalezio-
no, ale i tak liczące 4 tys. lat gro-
dzisko należy do najstarszych 
osad obronnych odkrytych do-
tąd w Polsce. Na 8ha powierzch-
ni znajduje się 150m zrekonstru-
owanych wałów obronnych, 18 

zrekonstruowanych chat oraz 
dwie bramy prowadzące do gro-
du. Niezwykle atrakcyjna jest wy-
stawa stała w pawilonie wystawo-
wym. Składa się z 14 scen życia 
codziennego ludności mieszkają-
cej tu w początkach epoki brązu 
i w okresie wczesnego średniowie-
cza. Wśród scen zobaczymy m.in.: 
orkę radłem, budowę obwarowań, 

pochówek księcia – stos całopalny 
i ukrywanie skarbu.

W trakcie badań przeprowa-
dzonych w Trzcinicy w latach 
1991–1996 oraz 2005–2009 od-
kryto 160 tysięcy zabytków arche-
ologicznych. W gablotach można 
obejrzeć pochodzące z tych okre-
sów gliniane i ceramiczne wyro-
by, przedmioty kościane, rogowe, 
kamienne i krzemienne, a także 
unikalne zabytki z brązu i żelaza. 
Z odkopanego średniowiecznego 
skarbu wystawiono liczne mone-
ty, różnego rodzaju ozdoby, ka-
wałki srebra i unikalne okucie po-
chwy miecza.

Do stałych elementów zwie-
dzania należy film „Trzcinica Kar-
packa Troja” wg scenariusza Zdzi-
sława Cozaca i Jana Gancarczyka. 
Wprowadza on widza w historię 
grodu i jest doskonałym przygo-
towaniem do zwiedzania skan-
senu. W miejscowej restauracji 
można wypić dobrą kawę i zjeść 
zamówiony wcześniej obiad. Bi-
let wstępu dla emeryta kosztuje 
13 złotych.

IRENA CEPIELIK

Kat biecki
Biecz. 5 maja A.D. 1626
Onegdaj po rynku bieckim chyżo po-
toczyła się ścięta przez kata głowa 
niecnego zbója Marcina. On to wy-
chędożył trzy niewiasty cnotliwe, 
a pojmany przez śmiałka Wojciecha 
stanął przed sądem i poniósł karę za-
służoną. Jemu już tylko piekło, a nie-
wiastom sromota i żałość ogromna 
po straconych cnotach pozostała.

(ECH)

Na pięciu pierwszych seniorów, 
którzy zgłoszą się w redakcji 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 
(Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25) 
w piątek 16 maja  godz. 13 do 
godz. 15. i podadzą hasło: „DTS 
Senior”, czekają darmowe wej-
ściówki na wybrany film w kinie 
Helios. Zachęcamy!

HISTORIA 
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Pasjonaci historii
ROZMOWA  ze ZBIGNIEWEM CIEKAŃSKIM – prezesem Stowarzyszenia Miłośników Historii w Łabowej
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1. Pułk Strzelców Podhalańskich 
to jednostka Wojska Polskiego 
związana z Nowym Sączem w la-
tach 1918–1939. Peleryna za-
miast płaszcza i kapelusz na mo-
dłę kapelusza góralskiego z orlim 
piórem wyróżniały tę jednostkę 
w armii polskiej. Większość żoł-
nierzy pochodziła z powiatów no-
wosądeckiego, nowotarskiego, li-
manowskiego i gorlickiego. 26 
maja od 1937 roku jest Świętem 1. 
Pułku Strzelców Podhalańskich.

Wielka Defilada grup rekonstrukcyjnych ulicami Niepołomic 
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J aki jest najprostszy sposób, żeby 
pozbyć się gorączki? Oczywiście 
stłuc termometr. Do zastosowa-

nia takich metod leczenia nawołuje 
nas prezydent Ryszard Nowak, prze-
konując, że wszystkie wyniki zanie-
czyszczenia powietrza w Nowym Są-
czu można o kant… krzesła rozbić, 
bo skrzyneczkę pokazującą te najgor-
sze parametry w Polsce, ktoś nam zło-
śliwie ustawił w złym miejscu. Złym, 
bo wybitnie zanieczyszczonym. Gdy-
by je tak przenieść w jakieś przewiew-
ne miejsce np. na Przehybę, atmosfe-
ra wokół sprawy natychmiast by się 
oczyściła, a powietrze byłoby najlep-
sze na świecie. Moglibyśmy je do sło-
ików pakować i na eksport wysyłać. 
Czyli klasyczna terapia „stłucz termo-
metr, gorączka minie”. Świetnie! Ale 
nie spierajmy się o zasady ogólne, po-
spierajmy się o konkrety.

Gdzie w Nowym Sączu tak fatalnie 
zlokalizowano pomiar pyłów zawie-
szonych, który nam zapewnia miejsce 
w ścisłej czołówce trucicieli? Na par-
kingu obok krytej pływalni przy ul. 
Nadbrzeżnej – ujawnia prezydent. 
Wybornie! Czyli to jest ta niemiaro-
dajna lokalizacja pomiaru narażone-
go na szczególnie mocną emisję np. 
spalin, panie prezydencie? Przecież 
to ścisłe centrum sądeckiego przemy-
słu wypoczynkowego! Z jednej stro-
ny tzw. miasteczko rowerowe, więc 
albo o zbrodnię trucia podejrzewa-
my dzieci na trójkołowych rowerkach 

i deskorolkowców, albo coś w prezy-
denckiej logice się nie klei. Bo oto tuż za 
płotem słynna ścieżka spacerowa nad 
Kamienicą, którą pod światłym przy-
wództwem radnego Rączkowskiego 
chyżo pomykają zastępy miłośników 
spacerów z kijami. Ich też dotychczas 
nie podejrzewaliśmy, iż są ukrytym 
źródłem emisji pyłów zawieszonych, 
no ale przecież takie tłumy, to nie w kij 
dmuchał. Nad Kamienicę w tym miej-
scu niebawem wylegnie pół Nowego 
Sącza z kocykami i koszykami pikni-
kowymi. Durnie leżakują w najbardziej 
zanieczyszczonym miejscu Europy i nic 
sobie z tego nie robią. Na marginesie 
dodam, że po drugiej stronie rzeki tre-
nuje codziennie piłkarska duma Nowe-
go Sącza, a nawet armia małoletnich 
sportowców biegających za piłką w po-
wietrzu, którym ponoć nie wolno na-
wet oddychać. Coś tu nie gra. 

Dla świętego spokoju pominę, 
że z drugiej strony parkingu, gdzie 
robi się pomiar zanieczyszczeń, funk-
cjonuje jedyny w Nowym Sączu cam-
ping, na który zjeżdżają latem miło-
śnicy przesiadywania na składanym 
krzesełku przed własnym namiotem. 
Przyjezdni, więc może to oni skurczy-
byki podrzucają nam te pyły zawieszo-
ne i jeszcze sami całymi dniami wyle-
gują się w środku tego syfu. No i tyle. 
Dodajmy, że po drugiej stronie ulicy 
jest duża szkoła i osiedle mieszkanio-
we. I właśnie to jest złe, niemiarodaj-
ne miejsce do prowadzenia pomiarów 
zanieczyszczenia, panie prezydencie! 
Należy je natychmiast przenieść! Na-
leży je wyrzucić z tej oazy błogiej ci-
szy, rekreacji i świeżego powietrza, 
tam gdzie dymią stare piece i samo-
chody stoją w kilometrowych korkach. 
I co się wówczas wydarzy? Nic takiego. 
Po prostu okaże się, że nasze powietrze 
jest jeszcze sto razy gorsze niż donosiły 
dotychczasowe raporty.

P onoć przysłowia są mądro-
ścią narodu. To tytułowe, 
jak raz odnosi się do wy-

jątkowo kuriozalnej sprawy, któ-
rą rozpatruje Sąd Rejonowy w No-
wym Sączu. Dotyczy zaś miedzy 
innymi Jarosława Iwańca, preze-
sa Zarządu Grodzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Potężnej spół-
dzielni, w której zasobach mieszka 
ponad 30 tys. mieszkańców Nowe-
go i Starego Sącza. Więc proces ma 
wyjątkowy charakter nie tylko pre-
stiżowy dla niego osobiście, ale też 
społeczny. Czy tak dużą instytucją 
może kierować człowiek z zarzu-
tami, skoro akt oskarżenia wniósł 
starszy aspirant Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Miejskiej Policji 
(jak to groźnie brzmi!), a zatwier-
dził go asesor Prokuratury Rejono-
wej w Nowym Sączu?

Sprawa z pozoru wydaje się ba-
nalna, bo chodziło o docieplenie 
jednego z budynków GSM przy uli-
cy Korzeniowskiego.

Wydawałoby się, że docieple-
nie budynku poprzez wysypanie 
w przestrzeni stropodachu wełny 
Isorock luzem lokatorzy powin-
ni przyjąć jako spełnienie marzeń 
o ciepłych mieszkaniach, nie zaś 
dopust boży. Niestety, nie wszyscy 
mieszkańcy bloku byli z docieplenia 
zadowoleni i donieśli do prokura-
tury o tym fakcie. Jedna z lokatorek 
uważa bowiem, że docieplenie bu-
dynku jest niepotrzebne i, że owo 

docieplenie tym sposobem tech-
nologicznym nie miało stosownego 
zezwolenia Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego. Czy 
musiało takowe być, rozstrzygnie 
sąd na podstawie biegłych i świad-
ków. Jedno jest pewne, że odbyło 
się już wiele rozpraw od pierwsze-
go posiedzenia sądu 3 październi-
ka 2013 r. Prezes GSM siedzi na ła-
wie oskarżonych i, rozglądając się 
po sali, nie bardzo wie, dlaczego 
w tej sali się on akurat znalazł.

Prokuratura zarzucała mu, 
że podpisał 27 lipca 2011 r. umo-
wę z firmą docieplającą stropodach 
budynku przy Korzeniowskiego 10. 
Tym samym miał naruszyć przepi-
sy prawa budowlanego.

Sęk w tym, a w sęku dziura, 
jak to było w znanym skeczu ka-
baretu Dudek, że prezes Iwaniec 
żadnej umowy z wykonawcą tej 
usługi budowlanej nie podpisywał 
nigdy, a tym bardziej 27 lipca 2011 r. 
Ba, nawet nie był świadkiem tego 
wydarzenia.

Na wspomnianej umowie z wy-
konawcą widnieją podpisy innych 
osób prawidłowo umocowanych 
do podpisania takowej umowy. Nie 
wiedzieć czemu i dlaczego, ani po-
licja, ani tym bardziej Prokuratura 
Rejonowa nie dopatrzyła się tego 
drobiazgu. Wyjścia są dwa: umo-
wy w ogóle nie przeczytano albo też 
celowo zatajono prawdę. A prze-
cież, jak byk na umowie stoją zu-
pełnie inne nazwiska a nazwiska 
i podpisu Iwaniec na próżno szu-
kać, nawet z lupą. Trudno więc 
zrozumieć, że w sytuacji, w której 
niczego nie podpisał, ani też w opi-
sanym zdarzeniu gospodarczym 
w żaden sposób nie uczestniczył, 
jest oskarżony, jakoby ten podpis 
złożył tamtego lipca roku pamięt-
nego. Po powściągnięciu zdumienia 

Spółdzielnia składa więc skargę 
do Prokuratury Apelacyjnej. Ta in-
terweniuje w Prokuraturze Rejono-
wej i w rezultacie ta ostatnia wy-
daje wniosek o następującej treści: 
„Sposób zredagowania opisu czynu 
w odniesieniu do Jarosława Iwań-
ca nie jest precyzyjny. Nie podpisał 
on umowy na roboty budowlane. 
Okoliczność ta – nawet w odnie-
sieniu do drugiego z oskarżonych 
jest jednak wtórna, ponieważ nie 
zmienia ona w żaden sposób granic 
i zasadności oskarżenia”. Mój Boże! 
Jak to mamy rozumieć? 

Nie ma tutaj co rozważać, czy 
do podpisania umowy rzeczywiście 
potrzebne było zezwolenie PINB 
na wykonanie tych robót budow-
lanych, czy też nie. Prawnicy, ad-
wokaci zapewne na tym przypadku 
prawnym będą się doktoryzować, 
pisać rozprawy habilitacyjne. Cho-
dzi jednak o to, że zarzut wyraźnie 
mówił o własnoręcznym podpi-
saniu umowy przez Iwańca, któ-
rej on osobiście nigdy nie pod-
pisał, co potwierdza przecież 
Prokuratura. Dodatkowo, nie wie-
dzieć czemu, oskarża się osoby fi-
zyczne, a nie Grodzką Spółdziel-
nię Mieszkaniową, która posiada 
przecież osobowość prawną i jest 
inwestorem.

Tak przy okazji, warto dodać, 
że kiedy prezesowi GSM postawio-
no zarzut podpisania wspomnia-
nej umowy, Prokuratura Rejono-
wa zajęła mu prywatny samochód, 
policjanci dokonali inwigilacji śro-
dowiskowej. Szkoda, że nie za-
czipowali go i nie wiadomo, czy 
nie obserwują satelitarnie poprzez 
GPS. Nie mylić z GSM. Dociepla-
nie budynków to bowiem zbrod-
nia niesłychana, jaka w Nowym 
Sączu i okolicy nie miała miejsca 
od wieków. 

OPINIE

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Kowal zawinił Cygana powiesili

ŚLADEM NASZYCH PUBL IKA-
CJ I .  „Bezkrytyczne oparcie się na tre-
ści wyjaśnień pani Ewy Gondek – Kie-
rownika Delegatury WIOŚ w Nowym 
Sączu, skutkuje ewidentnie fałszy-
wym przekazem prasowym, skierowa-
nym do społeczności sądeckiej – pi-
sze do redakcji w ślad za artykułem 
„Na czas kontroli Mo–BRUK zamiera”, 
rzecznik prasowy firmy Izabela Górnic-
ka. – Twierdzenie iż Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny podtrzymał opinie WIOŚ 
z Nowego Sącza, iż na terenie Mo–
BRUK dochodzi do łamania przepisów 
jest nieprawdziwe i godzi w dobre imię 
Mo–BRUK S.A.

Kasacja rozpatrywana przez NSA do-
tyczyła zaskarżonego przez Mo–BRUK 
zarządzenia pokontrolnego wydane-
go przez MWIOŚ po kontroli z 23 i 26 
listopada 2011 roku, w którym zarzą-
dzono prowadzenie procesu odzysku 
odpadów z zachowaniem warunków 
określonych w pozwoleniu zintegro-
wanym, a także magazynowanie od-
padów zgodnie z warunkami określo-
nymi w tym pozwoleniu.

Ponieważ firma Mo–BRUK S.A. 
w pełni przestrzega warunków 
określonych w pozwoleniu zinte-
growanym uznała, że nakazanie 

jej tego samego w zarządzeniu po-
kontrolnym jest zbędne. Rozpatru-
jący skargę kasacyjną NSA utrzy-
mał wyrok WSA w Krakowie, który 
stwierdził, że zarządzenie pokon-
trolne „stanowi dla jego adresa-
ta przypomnienie o podstawowych 
obowiązkach”. Nie orzekł natomiast 
o rzekomych nieprawidłowościach 
działania Mo–BRUKU. Urzędnik 
państwowy winien jest szczegól-
nej troski o uczciwy przekaz nie-
naznaczony osobistymi odniesie-
niami do osób czy firm. Te normy 
zostały złamane. Pani Gondek nie 
wyjaśniła przedstawicielowi prasy, 
że najbardziej kompetentne orga-
ny państwowe orzekające w spra-
wie uchylenia pozwolenia zintegro-
wanego tj. Marszałek Województwa 
Małopolskiego i w drugiej instancji 
Minister Ochrony Środowiska od-
daliły wniosek WIOŚ instytucji re-
prezentowanej przez Panią Gon-
dek. Treść uzasadnienia tych decyzji, 
jak też decyzji Regionalnego Dyrek-
tora Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, który odmówił stwier-
dzenia nieważności pozwolenia 

wodno–prawnego, chętnie udo-
stępnimy przedstawicielom prasy, 
bowiem zawierają prawdziwe i me-
rytoryczne racje.

Szczególny sposób zafałszowania 
rzeczywistości zawarty jest w ko-
lejnym stwierdzeniu pani Gondek, 
w którym obarcza Sąd, iż dopuścił 
do przedawnienia. Celowo pomija 
tak istotną okoliczność, iż w kolej-
nych dwóch sprawach wszczętych 
przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki 
pełniła procesową funkcję oskarży-
ciela publicznego. Jeżeli w stosunku 
do obwinionego przeczono unie-
winnienie od zarzutów prowadze-
nia w Niecwi działalności narusza-
jącej prawo i w jednym przypadku 
umorzono postępowanie, to należy 
przyznać się do tej dotkliwej poraż-
ki, a nie kierować zarzutów w stro-
nę Sądu. Przypomnieć też trzeba, 
że było to uniewinnienie Prezesa 
Spółki Mo–BRUK w sprawie z wnio-
sku MWIOŚ wzniesionym przez Pa-
nią Gondek.

W tej sprawie również odsyłamy 
do lektury uzasadnienia Sądu w No-
wym Sączu.

Pani Gondek winna kierować 
się starą rzymską zasadą „plus ra-
tio Guam vis” (nie siła lecz rozum), 
co uchroni interes społeczny przed 
zbędnym angażowaniem środków 
państwa w działania naznaczone su-
biektywnymi przesłankami.

Stwierdzenie dotyczące Spółki 
Mo–BRUK cyt: ” Badania wód poto-
ku Jasienianka co jakiś czas w odle-
głości ok. 7 km poniżej zakładu prze-
kroczenia wartości granicznych rtęci 
i jej związków kadmu i ołowiu.” jest 
w całej rozciągłości nieprawdziwe. 
WIOŚ w Krakowie Delegatura w No-
wym Sączu, którą kieruje Pani Gon-
dek nie posiada żadnego dokumentu 
potwierdzającego fakt przekrocze-
nia zawartości rtęci określonych po-
zwoleniem wodno–prawnym. Zgod-
nie z pozwoleniem wodno–prawnym 
Spółka Mo–BRUK w ramach monito-
ringu prowadziła analizę ilości i jako-
ści ścieków wprowadzonych do po-
toku Jasienianka. Realizując zapisy 
pozwolenia wodno–prawnego wy-
niki analiz laboratoryjnych wyko-
nanych w ramach monitoringu Spół-
ka Mo–BRUK przesyła do Marszałka 

Województwa Małopolskiego oraz 
do WIOŚ Delegatura Nowy Sącz.

Przedstawione powyżej okolicz-
ności wskazują więc jednoznacznie, 
iż podane przez Panią Gondek infor-
macje mają charakter zdecydowanie 
subiektywny i nie są poparte żadny-
mi dowodami , gdyż takowe nie ist-
nieją. Jedynie rzetelnie przedstawio-
ny stan faktyczny sprawy winien być 
podstawą przekazu każdej redakcji 
i tylko w ten sposób należy w myśl 
przepisów prawa prasowego, etyki 
dziennikarskiej, oraz dobrych oby-
czajów informować społeczność są-
decką o działaniu tut. Spółki.

Zamieszczona bezpośrednio pod 
artykułem redakcji cyt: „Więcej na te-
mat działalności spółki i toczącego się 
postępowania prokuratorskiego prze-
ciwko oddziałowi spółki w Wałbrzy-
chu (…)” w całej rozciągłości jest nie-
prawdziwa. Na dzień dzisiejszy nie 
toczy się żadne postępowanie proku-
ratorskie przeciwko oddziałowi Spół-
ki w Wałbrzychu, twierdzenie to jest 
pomówieniem”.

Rzecznik prasowy Mo–BRUK
IZABELA GÓRNICKA

Szczególny sposób zafałszowania rzeczywistości

Wielkość zanieczyszczenia 
zależy od miejsca leżenia
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GRECJA – HIT LATA 2014 
PELOPONEZ

 CHALKIDIKI

 RIWIERA OLIMPIJSKA, 

 WYSPY - SAMOS, ZAKYNTHOS, 

KRETA, RODOS, KORFU, KOS I INNE 

Cena już od 

1600 zł
za tydzień z wyżywieniem

WYLOTY Z KRAKOWA I KATOWIC

CHORWACJA
RIWIERA MAKARSKA 
- wypoczynek i zwiedzanie

PLITWICKIE JEZIORA, SPLIT, 

DUBROWNIK, MEDJUGORIE 

Termin: 20 - 27.07.2014

Cena promocyjna

1690 zł
WYJAZD AUTOKAREM Z NOWEGO SĄCZA

LICZBA MIEJSC PROMOCYJNYCH OGRANICZONA

33-300 Nowy Sącz, 

ul. Lwowska 32, 

tel/fax (18) 444-44-45, 

kom. 608 761 109

www.lavista.pl 

biuro@lavista.pl

BiBiBiBiBiBiBiBiBiBiurururururururu ooooooo o PPPPoPoPoPoPoPoPooddddrdrdrdrdrdrdrd óóóóóóóóóóóó yyyyyyyy

WWWWWWWWWWCCCCCCCCCCCZZZZZZZZZZAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSYYYYYYYYYY --- WWWWWWWWWWYYYYYYYYYYCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCZZZZZZZZZZKKKKKKKKKKIIIIIIIIII --- BBBBBBBBBBIIIIIIIIIILLLLLLLLLLEEEEEEEEEETTTTTTTTTTYYYYYYYYYY

SZCZEGÓŁOWE OFERTY W NASZYM BIURZE. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wszyscy wiemy, że znajomość 
języka angielskiego może być w 
życiu bardzo potrzebna. Wie-
le osób uważa, że trudno na-
uczyć się dobrze języka obcego 
w szkole państwowej. W związ-
ku z tym, od czasu wejścia Polski 
do Unii Europejskiej, kursy języ-
kowe w szkołach prywatnych cie-
szą się coraz większą popularno-
ścią. Niektóry chcą wykorzystać 
również wakacje do poprawienia 
swoich umiejętności językowych. 

Zapytaliśmy Małgorzatę Sto-
ne –  dyrektor szkoły językowej 

Perfect English w Nowym Sączu 
czy nauka angielskiego w waka-
cje naprawdę ma sens.

MS: Odpowiedź na to pytanie 
jest dość złożona. Z jednej stro-
ny nauka przydatnej umiejętności 
zawsze ma sens, bez względu na 
porę. Jednakże, nie należy zapomi-
nać, że dla dzieci, młodzieży, a tak-
że rodziców, wakacje to naturalny 
czas na zasłużony odpoczynek po 
wyzwaniach roku szkolnego. 

Nasze kursy wakacyjne pro-
wadzimy od 15 lat. Nie organi-
zowalibyśmy ich gdyby nie miały 

sensu ;–) Już w ciągu miesiąca 
można poprawić znajomość języ-
ka angielskiego o jeden poziom 
zaawansowania. Pomimo, że sta-
ramy się aby zajęcia były cieka-
we i przyjemne, to jednak dla 
kursantów jest to też bardzo in-
tensywny miesiąc, ponieważ na-
uka odbywa się codziennie po 3 
godziny lekcyjne w szkole oraz 
około godzinę pracy w domu. 
Oznacza to, że nie są to kursy 
dla wszystkich. Jeśli zależy nam 
na szybkim podniesieniu zna-
jomości języka i możemy na to 
poświęcić lipiec lub sierpień taki 

kurs może być ofertą dla nas. Za-
zwyczaj decydują się na to doro-
śli, którzy w wakacje mają wię-
cej czasu na naukę lub młodzież, 
która chciałaby znacząco popra-
wić swój angielski przed testem 
gimnazjalnym, zmianą szkoły, 
maturą lub studiami.

Na takie kursy natomiast nie 
zapraszamy dzieci do lat 14. Było-
by to dla nich zbyt trudne. Takim 
dzieciom zazwyczaj proponujemy 
naukę połączoną z zabawą pod-
czas obozów językowych w gó-
rach lub nad morzem.

Dziękujemy za rozmowę.

Czy nauka angielskiego w wakacje ma sens?

ZDROWIE.  Żółta febra – brzmi 
abstrakcyjnie? A nie powinno. 
Są kraje przede wszystkim w Afry-
ce, ale również w Azji, Amery-
ce Południowej i Środkowej, gdzie 
szczepienie przeciw żółtej febrze 
jest obowiązkowe, a czasem nawet 
warunkuje zgodę na przekrocze-
nie granicy.

Jako dowód szczepienia bę-
dziemy musieli mieć przy so-
bie „żółtą książeczkę”. Koszt 
szczepionki oscyluje od 185 
zł w górę i musimy zapłacić 
za nią z własnych pieniędzy, 
bo jak wyjaśnia ALEKSANDRA 
KWIECIEŃ z małopolskiego NFZ. 
– NFZ nie finansuje ani szcze-
pień obowiązkowych w Polsce, 
ani szczepień obowiązkowych czy 
zalecanych w trakcie podróży za-
granicznych. Informacje na temat 
szczepień udzieli sanepid oraz 
Państwowy Zakład Higieny. War-
to też poczytać informacje w ser-
wisie tworzonym między innymi 
przez PZH szczepienia.info www.
szczepienia.pzh.gov.pl. Pacjenci 
mogą również skorzystać z po-
rad lekarzy pracujących w Porad-
ni Chorób Pasożytniczych i Medy-
cyny Tropikalnej na przykład przy 
Szpitalu Uniwersyteckim.

Szczepienia tropikalne wy-
konują tylko nieliczne placów-
ki zdrowia. W Nowym Sączu 
usługi w tym zakresie świadczy 
Centrum Medyczne „Batorego”. 
Więcej informacji o adresach pla-
cówek na przykład w Krakowie 
wraz z numerami telefonów zna-
leźć można na stronie Centrum 
Informacji Medycyny Podróży.

Bardzo istotne jest, aby, pla-
nując wyprawę w najgorętsze 
regiony świata, jak najszybciej 
zająć się szczepieniem – wszyst-
kie szczepionki mają swój czas 
działania. Zanim zaczną chronić, 

mocno obniżają odporność. Wy-
jazd dzień, dwa po szczepieniu 
może okazać się przykry w skut-
kach. Dlatego specjaliści sugeru-
ją, by robić je na sześć do ośmiu 
tygodni przed podróżą. War-
to dodać, że Arabia Saudyjska, 
wychodząc poza Międzynaro-
dowe Przepisy Zdrowotne, wy-
maga od przyjezdnych zabezpie-
czenia się przeciw zakażeniom 
meningokokowym.

Przed wyjazdem niezbędna jest 
konsultacja z lekarzem rodzin-
nym, który w zależności od ogól-
nej kondycji zdrowotnej może 
zasugerować zabezpieczenie się 
przeciwko błonicy, tężcowi, po-
liomyelitis, durowi brzusznemu, 
żółtej febrze (tzw. żółtej gorącz-
ce), wirusowemu zapaleniu wą-
troby typu A (WZW A), wiruso-
wemu zapaleniu wątroby typu B 
(WZW B), zakażeniom meningo-
kokowym, cholerze, wściekliź-
nie czy też kleszczowemu zapa-
leniu mózgu.

(TISS)

Przed egzotycznym 
urlopem dobrze się 
zaszczepić

NFZ nie finansuje 
ani szczepień 
obowiązkowych 
w Polsce, ani 
szczepień 
obowiązkowych 
czy zalecanych 
w trakcie podróży 
zagranicznych
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– Ile medali Mistrzostw Świata 
i Europy zdobyli kajakarze górscy 
Startu Nowy Sącz za Pana rządów 
w klubie?

– Nie jestem w stanie poli-
czyć tak od razu. Jestem preze-
sem 22 lata i nie wiem, czy mi 
z tego powodu współczuć czy 
gratulować. Nie chciałbym skła-
mać. Tych medali było na pewno 
kilkanaście. A może kilkadzie-
siąt. Nie prowadzę statystyki, ale 
trzeba byłoby to dokładnie prze-
śledzić. Brakuje nam na pew-
no wisienki na torcie, jaką byłby 
medal olimpijski.
– Wysoko Pan stawia poprzeczkę...

– Mamy niezmiernie utalento-
waną młodzież, umiejętnie pro-
wadzoną przez dobrych trene-
rów, która już zdobywa medale 
na imprezach najwyższej rangi, 
obytą z torami na całym świecie. 
Jest całe pokolenie świetnych za-
wodników, którzy niedługo wej-
dą w wiek seniorski jako ukształ-
towani zawodnicy gotowi do walki 
o medale z najlepszymi na świe-
cie. Mamy również bardzo zdol-
ne dziewczyny. Obecni zawodni-
cy pięknie nawiązują do bogatej 
w sukcesy przeszłości Startu, ale 
chcemy żyć tym, co przed nami. 
Jestem optymistycznie nastawio-
ny. Ostatnio podczas tradycyjnych 
zawodów w Liptovskim Mikula-
szu Ania Ingier wypracowała so-
lidną zaliczkę, jeśli chodzi o kwa-
lifikację do kadry. Wielkie szanse 

reprezentować Start w Wiedniu 
mają jeszcze Grzegorz Hedwig 
i Rafał Kij.
– W Wiedniu? To chyba nowy punkt 
w atlasie kajakarzy górskich?

– Powstał tam nowy tor, 
a w zwyczaju jest przyznawać im-
prezy dużej rangi właśnie nowym 
miejscom.
– Wiemy, że miasto dba o swoich ka-
jakarzy. Polski Związek Kajakowy też 
dba o „górali”, czy raczej faworyzu-
je „płaskarzy”?

– Niezręcznie mi o tym mó-
wić. Związek jest generalnie 
na garnuszku Ministerstwa Spor-
tu. Prezes związku Józef Bejna-
rowicz wywodzi się ze środowi-
ska poznańskiego i masę środków 
pozyskuje od sponsorów i może 
te pieniądze wydać „na co chce”. 
Natomiast pieniądze z Minister-
stwa są „znaczone”. Z góry prze-
znaczone na określone zadania. 
Klub od związku nie dostaje nic, 
nie ma takiego tytułu prawnego. 
Związek wspiera reprezentantów, 
organizuje zawody.
– Jak wygląda budżet Startu?

– Całość to w przybliżeniu 450 
tysięcy złotych. Z czego Urząd 
Miasta finansuje około 250 tysięcy. 
Tę resztę wypracowujemy, startu-
jąc w różnych konkursach, wal-
cząc o granty, a na to trzeba mieć 
wkład własny.
– Niebawem opracowywana bę-
dzie dokumentacja Sądeckiej We-
necji. Nowy Sącz stanie się rajem 

dla górskich kajakarzy? Potrzebny 
jest drugi tor, skoro mamy już jeden 
w Wietrznicach koło Łącka?

– Sądecka Wenecja to wielkie 
uproszczenie, ponieważ nazwa 
przejęta z 20–lecia międzywo-
jennego może być tutaj myląca. 
Rewitalizacja Parku Strzeleckie-
go będzie polegała na stworze-
niu terenów rekreacyjnych, ogól-
nodostępnego otwartego terenu 
z wodą. Częścią składową będzie 
tor kajakowy, ale przeznaczo-
ny dla sportu kwalifikowanego. 
Miałem przyjemność być popro-
szony przez prezydenta Ryszarda 
Nowaka o konsultacje w tej spra-
wie. Dla nas istotne były dwa pa-
rametry jeśli chodzi o tor. Różni-
ca spadku i ilość przepływającej 
wody w metrach sześciennych 
na sekundę. Tor w Wietrznicach 
jest dobry do szkolenia adeptów, 
ale, by walczyć o medale najważ-
niejszych zawodów, to za mało.
– Jakie parametry będzie więc miał 
nowy obiekt?

– Około cztery metry różni-
cy poziomów z przepływem 20 m 
sześc./s. Tak jakbyśmy wpuścili 
w tor Poprad, a Dunajec płynąłby 
sobie spokojnie obok.
– W Wiedniu powstał tor i organizują 
mistrzostwa Europy...

– Nowy Sącz też będzie mógł 
organizować Mistrzostwa Świata. 
Każdą imprezę kajakarstwa gór-
skiego najwyższej rangi.

Rozmawiał (BOG)

Sztafeta pokoleń w sądeckim kajakar-
stwie trwa. Niedawno karierę kończył 
jeden z najbardziej utytułowanych są-
deckich kajakarzy górskich Krzysz-
tof Bieryt, ale w wiek seniorski będzie 
wchodzić za chwilę mocna grupa mło-
dych wilków.

Mają już sukcesy w imprezach naj-
wyższej rangi, znają tory na świecie 
od Dubaju po Australię, nie mają żad-
nych kompleksów, chcą trenować 
i robią postępy. Pod koniec kwiet-
nia złote medale z Mistrzostw Świata 
do lat 23 w Australii przywieźli Ma-
ciej Okręglak, Michał Pasiut (konku-
rencja K–1x3) oraz Kacper Gondek 
i Wojciech Pasiut (C–2x3). 

Michał i Wojciech Pasiut repre-
zentują już co prawda AZS AWF Kra-
ków, ale pierwsze sukcesy odnosili 
jako zawodnicy Startu.

Z gratulacjami dla medalistów po-
spieszył również prezydent Ryszard 
Nowak, który zaznaczył, że mia-
sto będzie się starać o lepsze wa-
runki do uprawiania kajakarstwa 
górskiego.

 – Bardzo dobra informacja 
o przyznaniu środków unijnych 
na dokumentację techniczną „Są-
deckiej Wenecji”, przybliża nas 
do tej inwestycji, której częścią jest 
tor kajakowy – zaznaczył prezydent 
podczas spotkania z medalistami.

Ale to nie jedyni głodni sukce-
sów seniorskich zawodnicy. Rafał 
Kij, Kamil Gondek, Sara Ćwik, Kon-
rad Ćwik, Kamila Urbanik, Klaudia 

Zwolińska czy Konrad Bobrowski 
też mają na koncie sukcesy i apetyt 
na jeszcze większe.

– To był nietypowy termin jak 
na mistrzostwa, sezon dopiero się 
rozpoczyna – mówi Marek Gondek, 
ojciec Kacpra. – Sporo ekip nie poje-
chało na mistrzostwa albo pojecha-
ły w okrojonym składzie. Zawodni-
cy są „na wodzie” prawie od Bożego 
Narodzenia, a u progu sezonu nikt 
nie chce zmarnować przygotowań. 
Tym bardziej, że za chwilę dalszy 
ciąg eliminacji do kadry Polski i tym 
samym walka o przepustki na mi-
strzostwa świata i Europy seniorów.

Kacper Gondek startował również 
indywidualnie, ale punkty karne za-
przepaściły szanse medalowe.

– Szkoda tych zawodów, ale 
cóż, kajakarstwo takie jest – doda-
je Marek Gondek. – Ważne , że Kac-
per chce trenować, robi postępy, 
a ma dopiero 21 lat. O powołaniach 
do kadry rozstrzygną krakowskie 
zawody.

– Warto dodać, że mistrzem 
świata w konkurencji K–1 został 
Michał Smoleń (sądeczanin z pocho-
dzenia, syn trenera Rafała Smole-
nia). Tak więc sądeckie kajakarstwo 
górskie trzyma się mocno, a ostat-
niego słowa nie powiedzieli jesz-
cze przecież Dariusz Popiela (K–
1) i trzykrotny olimpijczyk Marcin 
Pochwała (C–2), którzy co prawda 
Startu już nie reprezentują, ale pły-
wać uczyli się na Dunajcu i o tym nie 
zapomnieli.  (BOG)

Mistrzostwa Świata 
w Nowym Sączu?
ROZMOWA  z KRZYSZTOFEM SZKARADKIEM, prezesem Startu Nowy Sącz

Kajakarze trzymają 
się mocno
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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
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TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 

z automatem. 

2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 

e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 

e-mail: zielona@tomexokna.pl

ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 

e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 

tel. 18 264 88 59, 

e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 

tel: 013 445 23 29, 

e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 

e-mail: krosno@tomexokna.pl

Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 

e-mail: gorlice@tomexokna.pl

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach
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REKLAMA

PASJE.  On nie serwuje drinków. 
Każde jedno ich przyrządzenie 
to show. 20–letni Krzysztof Ba-
jerski z Wojnarowej, student Uni-
wersytetu Rolniczego w Krako-
wie, przekonuje, że barman może 
być artystą. 

Sam jest mistrzem flair, czyli sztu-
ki barmańskiej, która jest uważa-
na nawet za dyscyplinę sporto-
wą. Wymaga bowiem od barmana 
kondycji fizycznej, umiejętności 
koncentracji i regularnych trenin-
gów. Do tego akurat Krzysztof Ba-
jerski przywykł jako piłkarz. Fla-
ir traktuję więc przede wszystkim 
jako hobby i motywację do kolej-
nych zadań. Dla niego nie ma rze-
czy niemożliwych, i jak mówi: – Im 
jest trudniej, tym większa z tego 
satysfakcja. 

***
Wszystko zaczęło się od kursu 

barmańskiego, zorganizowanego 
przez Technikum Gastronomicz-
ne w Nowym Sączu, do którego 
wówczas uczęszczał. – Po prostu 
połknąłem bakcyla – stwierdza 
krótko. 

Później były pierwsze szkolne 
konkursy, które dawały mu szansę 
na rywalizację z barmanami z całej 
Polski, a nawet międzynarodową. 
W końcu zrodził się pomysł na za-
łożenie własnej firmy, oferującej 
profesjonalną obsługę barmańską 
– Wedding Bar. I, jak nazwa wska-
zuje, barmańskim show Krzysztof 
wraz z kolegą, z którym prowadzi 

biznes, może uatrakcyjnić każde 
wesele. Ale oczywiście nie tylko 
państwo młodzi mogą wynająć mi-
strza sztuki barmańskiej, który bę-
dzie efektowanie przyrządzał kok-
tajle. Choć Bajerski wyjaśnia, że nie 
na tym to tylko polega. 

– Pokazy, jakie urządzam, mają 
przede wszystkim zaskoczyć. 
Akrobatyczne zabawy, budowa-
nie napięcia, odpowiednia muzy-
ka, która jest specjalnie dobrana 
do każdego pokazu – to wszyst-
ko dopiero tworzy całość. Goście 
też są elementem show. Klaszczą 
w rytm melodii, do których w po-
wietrzu tańczą butelki, kielisz-
ki, shakery. Barman staje się ar-
tystą. Jego widownią są goście, 
którzy mogą poczuć się wyjątko-
wo, otrzymując tak podane napo-
je – twierdzi.

***
Swoją pasję nazywa „drugim tle-

nem dla organizmu”. Żeby nauczyć 
się żonglować kubkami i butelkami 
spędzał na treningach nawet kilka 
godzin dziennie. Ciężka, ale nie-
zwykle satysfakcjonująca praca, za-
częła przynosić w końcu rezultaty. 
Z powodzeniem brał udział w pre-
stiżowych konkursach flair, m.in. 
w Giants Flair Competition w Kra-
kowie czy Coctail Flair Cup – Coc-
talmania. Teraz za cel obrał sobie 
udział w Roadhouse World Flair 
w Londynie. Miejsce to skupia naj-
lepszych barmanów sztuki flair 
na świecie. 

JUSTYNA MIGACZ 

Barman akrobata
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