
FO
T.

 P
AW

EŁ
 L

EŚ
N

IA
K

N O W Y  S Ą C Z  |  L I M A N O W A  |  G O R L I C E  |  K R Y N I C A  |  M U S Z Y N A  |  P I W N I C Z N A  |  S T A R Y  S Ą C Z  |  M S Z A N A  D O L N A  |  G R Y B Ó W  |  B O B O W A  |  B I E C Z

R E K L A M A

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

Centrala 
Paszyn 478, 

33-326 Nowy Sącz, 

tel/fax 18 440 20 14

(ogrodzenia)

NAJLEPSZE 
CENY 

W MAŁOPOLSCE

ul. Jamnicka 3, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax 18 441 60 67, kom. 606 138 133

instalmet.limanowa@neostrada.pl

R E K L A M A

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

 
Szanowni Państwo, od 150 tygodni mamy oczy 
szeroko otwarte na najważniejsze sprawy Nowe-
go Sącza i regionu. Od trzech lat DTS jest dla 
wielotysięcznego grona Czytelników najważniej-
szym źródłem wiedzy o tym, co wokół nas naj-
istotniejsze. Komentujemy i rozmawiamy na te-
maty, które nikogo nie pozostawiają obojętnym. 
Z okazji naszych trzecich urodzin i jubileuszo-
wego 150. wydania gazety, serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy w tym czasie byli z nami.

Wydawnict o Dobre, wydawca „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
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HISTORIA.  W niedzielę minie 35 lat 
od wizyty I sekretarza PZPR Edwar-
da Gierka w Nowym Sączu. 22 wrze-
śnia 1978 r. był pięknym, słonecznym 
dniem. Dzięki depeszy Polskiej Agencji 
Prasowej autorstwa Kazimierza Stra-
chanowskiego, pozostał trwały ślad 
z jednego z najważniejszych wydarzeń 
okresu PRL–u w Nowym Sączu. Re-
daktor Jerzy Wideł, który dzień później, 
23 września rozpoczął dziennikarską 
pracę w „Głosie ZNTK”, twierdzi jednak, 
że euforii w Nowym Sączu nie było:

– Wbrew temu, co głoszą niektóre 
wspomnienia, nie było przed tą wi-
zytą malowania trawy na zielono 
– wspomina Wideł. – Nie było też eu-
forii i charakterystycznego dla tam-
tych czasów tryumfalizmu. Choć 
Gierek w Nowym Sączu podczas 
spotkania z tzw. aktywem robotni-
czo–partyjnym w ZNTK zapewniał, 

że „niebawem będzie lepiej”, lu-
dzie już czuli zbliżający się kry-
zys, który skończy się nieco później 
bankructwem PRL–u. Ponoć pod-
czas powitania na sądeckim rynku 
były jeszcze „kwiaty, oklaski i ser-
deczne okrzyki”, ale jakoś dziw-
nie szybko poruszała się kawalka-
da rządowych limuzyn i po wizycie 
w „wiosce indiańskiej” na Milenium 
i w ZNTK, towarzysz I sekretarz od-
jechał do Gorlic. O czym rozmawia-
no z władzami miasta? O deficycie 
mieszkań w stolicy młodego wo-
jewództwa, a wówczas w kolejce 
oczekujących do własnego M stało 8 
tysięcy sądeczan. Co ciekawe, wła-
dze zapowiadały, że potrzeba jesz-
cze kilkunastu lat, aby Nowy Sącz 
stał się miastem 100–tysięcznym. 
Dzisiaj, wiemy, że do tej liczby cią-
gle jeszcze mu bardzo dużo brakuje.

(ICH)

KARTKA Z  KALENDARZA

Od 26 września, co miesiąc w DTS ukazywać 
się będzie młodszy brat naszego tygodnika 
– „Dobry Tygodnik Sądecki Junior”, czyli spe-
cjalny dodatek dla najmłodszych i nieco star-
szych Czytelników. Wierzymy, że ciekawość 
świata, choćby tego najbliżej nas, będzie sil-
niejsza od złowieszczych przepowiedni, mó-
wiących, że nawyk czytania zaniknie nieba-
wem na świecie bezpowrotnie. Nie wierzymy 
w to i nie zgadzamy się na taki scenariusz!

Rodzice, nauczyciele i wszyscy pracujący 
z dziećmi – to nasze wspólne zadanie. Pamię-
tajmy, że kto nie czyta i nie poznaje świata, 
temu potem trudniej sobie w nim radzić. Dla-
tego – pod kierunkiem red. Jolanty Bugajskiej 

– redagujmy wspólnie DTS Junior, lokalny do-
datek dla najmłodszych. Już można do nas pi-
sać na adres: dts.junior@op.pl

A co w pierwszym numerze DTS Junior? 
Opowiemy w nim m.in. o tym, jakim dziec-
kiem była narciarska mistrzyni Justyna Ko-
walczyk. Na pewno upartym i nieco krnąbr-
nym, o czym świadczy kartka z lekcji języka 
niemieckiego, na której miała napisać 100 razy, 
że nie będzie gadała na lekcjach. Justyna karę 
wykonała, ale – co widać na samym dole – i tak 
na koniec dopisała, że z gadania na lekcjach 
nie zamierza rezygnować. No, ale wszystkie-
go zdradzać nie będziemy. Więcej za tydzień 
w pierwszym numerze DTS Junior. (JOMB)
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„Przewodniczący 
Rady Miasta 
powinien być 
przejrzysty jak 
mąż Cezara”.

Artur Czernecki, 
radny 

Nowego Sącza 

CYTAT TYGODNIA

www.dts24.pl 
T W Ó J 
tygodnik 
codziennie
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Jabłka
1 kg

Kiełbasa wiejska 
Uryga
1 kg

Papryka czerwona
1 kg

Papier toaletowy  
Valetto
8 rolek

Piwo 
Żubr
0,5 l169 349 499 1952199

1/2 litra piwa zawiera 25 gramów
czystego alkoholu etylowego.

Sprzedaż alkoholu osobom 
do lat 18 jest przestępstwem.

24 h
Zapraszam!

R E K L A M A

Kiedy wynaleziono druk, wiesz-
czono, że ludzie przestaną pisać 
ręką. Piszą do dzisiaj. Kiedy wy-
naleziono radio, zapowiadano, 
że zabije ono słowo drukowane. 
Uruchomienie kina miało odesłać 
do lamusa fotografię, bo obraz ru-
chomy jest ciekawszy niż nieru-
chomy. Telewizja miała całkowi-
cie wyprzeć radio, ale nie wyparła. 
Wideo, a potem dvd miały spra-
wić, że znikną z naszego krajo-
brazu kina, ale nigdy wcześniej nie 
notowano tyle premier kinowych 
co obecnie. Internet miał zniszczyć 
wszystko – bo po co kino, muzyka 
na płycie, po co radio i drukowana 
gazeta, skoro w sieci jest wszyst-
ko. Dzięki Bogu kolejna wielka 
przepowiednia o końcu jednego 
świata i początku drugiego, nie 
sprawdza się.

Podobnie jest z gazetami, ja-
koś uparcie nie chcą zniknąć, choć 
przepowiadano im rychłą śmierć. 
O „Dobrym Tygodniku Sądeckim” 
napisano nawet kilka lat temu, 
że już go nie ma. Ale nasza gazeta 
ukazuje się od 150 tygodni i – chy-
ba możemy dzisiaj już tak powie-
dzieć – stała się ważnym punktem 
na mapie mediów regionalnych. 
Skąd to wiemy? Z obserwacji ryn-
ku, z zaufania, jakim obdarzają 
nas Reklamodawcy i Czytelnicy. 
To nie my krzyczymy, że jesteśmy 
najwięksi i najlepsi. To Czytelnicy 
dzwonią do nas z wyraźnym żąda-
niem – zróbcie coś, żeby dociera-
ło do nas jeszcze więcej DTS! Obie-
cujemy, że dotrze. Z myślą o Was 
właśnie podnosimy nakład i uru-
chamiamy „kioski w ruchu”, mo-
bilne punkty kolportażowe, które 

mają być wszędzie tam, gdzie lu-
dzie chcą nas czytać. Prawdo-
podobnie robimy to jako pierw-
si w Polsce. Nie będzie już żadnej 
wioski w naszym regionie, gdzie 
nie dotrze DTS. A nawet jeśli ktoś 
przegapi, któreś wydanie, wszyst-
ko jest dostępne na naszej stronie: 
www.dts24.pl.

Młodsi Czytelnicy mogą tego nie 
pamiętać, ale jeszcze stosunko-
wo niedawno w kioskach z prasą 
trzeba było zakładać tzw. teczkę, 
żeby nie zabrakło dla nas gaze-
ty, którą akurat chcemy czytać. 
Choć czasy teczek dawno minęły, 
DTS – przypadkiem i nieświado-
mie – przywrócił klimat dawnych 
lat. Ze zdumieniem odkrywamy, 
że jest wiele takich punktów kol-
portażowych, gdzie miłe panie 
ekspedientki, wydają naszą gazetę 

spod lady, trochę po znajomości 
zaufanym klientom, bo – mimo 
największego nakładu w regionie 
– nie dla wszystkich starcza. Gaze-
ta „po znajomości”? Dlaczego nie, 
tego dawno nie było! Cieszymy się 
z tego powodu i martwimy trochę, 
bo chcemy, żeby dla wszystkich 
wystarczało tygodnika.

Czy robienie gazety w czasach 
internetu ma sens? Wierzymy, 
że tak! Bo choć część rynku prasy 
tradycyjnej ma się gorzej niż jeszcze 
kilka lat temu, to – tu cytat – „siła 
prasy rośnie z dnia na dzień”. 
Tak twierdzi Adam Wojdyło, pre-
zes Polskich Badań Czytelnictwa, 
więc nie opieramy się tu na wła-
snych pobożnych życzeniach, ale 
na analizach, które przeprowadzili 
fachowcy. Dlaczego? Bowiem – tu-
taj znowu cytat: „atutami prasy 

pozostają wiarygodność, profesjo-
nalizm i opiniotwórczość”.

I tacy ciągle chcemy być. Chce-
my, żeby nadal w każdy kolejny 
czwartek na naszych kolporterów 
czekali pod sklepami Czytelnicy 
(to najmilszy obrazek i największa 
nagroda za naszą pracę!), a ci, któ-
rzy z jakichś powodów nie dostaną 
gazety, niech dzwonią zrozpacze-
ni do redakcji: gdzie mogę jeszcze 
zdobyć DTS, bo dla mnie zabrakło? 
Ten problem pomożemy wam roz-
wiązać. Dziękując za wspólne 150 
numerów prosimy: bądźcie z nami 
w tak dobrych relacjach przez ko-
lejne lata, a my obiecujemy, że ni-
gdy nie będziecie żałować tej przy-
jaźni z DTS.

Wydawnictwo DOBRE
Wydawca „Dobrego 

Tygodnia Sądeckiego”

Kiedyś chodziłeś do kiosku po gazetę.
Teraz kiosk przyjeżdża do Ciebie!
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są nasi Czytelnicy.
Z myślą o Was stworzyliśmy KIOSKI W RUCHU

Sprawdź gdzie i kiedy jesteśmy:
Poniedziałek: Grybów jarmark; środa: Stary Sącz i Łącko 
– jarmarki co drugi tydzień; czwartek: Bobowa jarmark; 
piątek: Nowy Sącz most heleński, CH Europa, 
targ ul. Dojazdowa, ul. Jagiellońska; 
sobota: Nowy Sącz Hala Gorzkowska, Real, 
Galeria Gołąbkowice; niedziela: Nowy Sącz 
giełda samochodowa ul. Węgierska.

A także w ponad 200 punktach 
kolportażowych, zaś w wersji 
elektronicznej do pobrania na:

www.dts24.pl

Dlaczego gazeta czasami jest spod lady
„Dobry Tygodnik Sądecki” – gazeta w zasięgu ręki
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SAMORZĄD.  Nadzwyczajna sesja Rady 
Miasta z jej najważniejszym punktem, 
czyli odwołaniem Jerzego Wituszyńskie-
go z funkcji przewodniczącego tego gre-
mium przypominała polowanie z na-
ganką. W roli łowczych wystąpili przede 
wszystkim posłowie Solidarnej Polski Ar-
kadiusz Mularczyk i Andrzej Romanek. 
Nagankę poprowadziła Barbara Jurowicz, 
jedyna radna w barwach SP. Wspierali ją 
niezrzeszony radny, kiedyś w PiS, Artur 
Czernecki i radny PO Józef Hojnor.

Wniosek o zwołanie nadzwyczaj-
nej sesji mającej na celu odwołanie 
Wituszyńskiego podpisało siedmiu 
radnych – Barbara Jurowicz, Artur 
Czernecki, Piotr Lachowicz (PO – szef 
klubu), Grzegorz Fecko, Józef Hojnor, 
Tomasz Basta, Tadeusz Gajdosz. Przy-
pomnijmy, że głowy Wituszyńskiego 
pragnęło siedmiu (!) radnych, ale wy-
nik głosowania był zgoła inny. W roli 
uciekającego przed naganką i odstrza-
łem wystąpił Wituszyński.

Pełnomocnik wnioskodawców 
Barbara Jurowicz w krótkich słowach 
uzasadniła wniosek o odwołanie prze-
wodniczącego tym, że niektórzy rad-
ni negatywnie oceniają jego pracę, 
ale przede wszystkim zarzucają mu 
nieetyczne postępowanie w związku 
z pracami geodezyjnymi, jakie prowa-
dziła firma jego syna, w której Witu-
szyński jest zatrudniony.

Jednym słowem wnioskodawcy 
uważają, że jako radny Wituszyń-
ski miał doskonałe rozeznanie, komu 
miasto sprzedało grunty pod budowę 
galerii „Trzy Korony”, uczestniczył 
jakoby w głosowaniu nad zmiana-
mi w zagospodarowaniu planu prze-
strzennego (galeria znacznie „urosła”) 
i co najgorsze miał wiedzieć, że firma 
jego syna dużo, dużo wcześniej pod-
pisała z inwestorem lukratywny kon-
trakt geodezyjny za ciężkie pieniądze.

Radny Czernecki wspomagał Juro-
wicz jak mógł, na wstępie zaznaczając:

– Jestem w pewnym dyskom-
forcie, że muszę występować prze-
ciwko mojemu koledze partyjnemu. 
Radny musi być czysty, jak mąż Ce-
zara – dodał Czernecki, potem po-
prawiając się, że chodzi o żonę Ceza-
ra. – Największy zarzut mam taki, 
że przewodniczący ma lekceważący 
stosunek do radnych.

Łowczy–poseł Mularczyk przystą-
pił do akcji.

– Osobiście bardzo lubię Witu-
szyńskiego, jest uczynny, pomoc-
ny – prawił komplementy. – Ale czy 

funkcja przewodniczącego nie jest 
wykonywana zgodnie z obyczaja-
mi, etyką radnego? Zadałem mu kilka 
pytań – jakie jest jego wynagrodze-
nie, z kim na temat galerii rozma-
wiał w ratuszu, dlaczego od 2009 r. 
przestał prowadzić działalność spół-
ki i jest w niej razem z synem. Nieste-
ty przewodniczący nie odpowiedział 
mi na te pytania. Prosiłem go, by 
zrzekł się funkcji przewodniczące-
go. Gdybym ja był szefem PiS, to pan 
nie byłby przewodniczącym rady. 
Zresztą sprawa ta nie dotyczy tylko 
Wituszyńskiego, ale jawności życia 
publicznego.

Jerzy Wituszyński, odpowiadając 
na te zarzuty przypomniał, że w swojej 
20–letniej działalności samorządowej 
starał się zawsze przestrzegać zasad 
etycznych, a trwające od trzech ty-
godni ataki na niego oparte są na plot-
kach, zawiści ludzkiej, pomówieniach 
jakoby dorobił się milionów.

– Te rzekome 1, 3, 5 milio-
nów, o których głosi plotka, to za-
robek rzędu 8–10 tysięcy złotych, 
co mogą potwierdzić geodeci – do-
dał Wituszyński.

Wcześniej jednak zlustrował swo-
ich kolegów i koleżanki radnych, wy-
pominając im dziwne jego zdaniem 
spotkania z biznesmenami i zapra-
szanie ich na posiedzenia komisji rady. 
Kiedy zarzucił radnemu Hojnoro-
wi, że ten przepisał firmę zarządza-
jącą nieruchomościami na żonę, ten 
nie wytrzymał.

– To jest wołanie o prawdę i rze-
telność – mówił Hojnor. – Pan ma-
nipuluje i kłamie. Kłamstwem jest 
z pana strony, jakobym przepisał fir-
mę na żonę. Manipuluje pan fakta-
mi związanymi z budową galerii. Ja 
mam dokumentację wydarzeń z nią 
związanych i przekażę ją radnym.

Kiedyś, gdy chodziło o etykę i ho-
nor, sięgano po pistolet, ale to było 
dawno. Do sumienia Wituszyńskiego, 
niczym początkujący wikary, apelo-
wał poseł Romanek.

– Nie darzę pana negatywnym 
uczuciem – mówił, rozkładając na-
bożnie ręce. – Powinien pan sta-
nąć przed mieszkańcami, radny-
mi i wszystko wyjaśnić w sprawie 
galerii, żeby się sądecka demokra-
cja obroniła. Powinien pan przeko-
nać syna do ujawnienia tajemnicy 

handlowej w dobrze pojętym pań-
skim interesie. Niech pan nie mówi 
o plotkach, pomówieniach, ale 
to wszystko do końca wyjaśni.

Trójka z Solidarnej Polski, radna Ju-
rowicz i dwaj posłowie, niczym man-
trę powtarzali słowa – etyka, godność, 
przejrzystość polityki i najlepiej było-
by, gdyby Wituszyński złożył dymisję. 
Z kolei radni wnioskodawcy z PO Fec-
ko i Basta niczym młode wilczki atako-
wali Wituszyńskiego za lekceważenie 
opozycji, „zamrażanie” ich projektów 
uchwał, odbieranie im głosów pod-
czas sesji itp. Z jednej strony było więc 
wołanie do sumienia, etyki Wituszyń-
skiego ze strony przedstawicieli SP, 
z drugiej opozycyjna grupa radnych 
PO apelowała o liczenie się z nimi.

Wituszyński w swoim stylu to jed-
nych przepraszał, to drugich zapraszał 
do współpracy. W końcu przed głoso-
waniem powiedział:

– Nie mam sobie nic do zarzuce-
nia. Wszyscy radni mają dzieci, żony, 
które w tym mieście gdzieś muszą 

pracować. Mimo że mam trzy opi-
nie prawne, że mogę wziąć udział 
w głosowaniu, które mnie dotyczy, 
nie wezmę w nim udziału.

Rada liczy 23 radnych. Nieobecny 
był Józef Wiktor z PO. Wituszyński 
nie głosował. Zatem udział w głoso-
waniu wzięło 21 radnych. Za odwoła-
niem było 6 radnych, przeciw 15 rad-
nych. Tajemnicą pozostanie więc jak 
to z siedmiu wnioskodawców zosta-
ło sześciu. Wituszyńskiego obroni-
ły kluby PiS, Dla Miasta i ktoś z PO, 
bo w głosowaniu wzięło udział sied-
miu opozycyjnych radnych PO.

Po głosowaniu Wituszyński przy-
pomniał słowa piosenku „Skaldów” 
o tym, że nie chodzi o to by złapać 
króliczka, ale by gonić go...

– To było gonienie polityka PiS 
przez Solidarną Polskę, by mu zarzu-
cić, że PiS jest skorumpowany i nie 
nadaje się do rządzenia w Nowym 
Sączu – skomentował wynik głosowa-
nia, w którym chodziło o jego głowę.

JERZY WIDEŁ

SZKOŁA matematyki i fizyki MAT-
LAB, korepetycje indywidualne 
i grupowe. Tel. 504 699 482, 
533 866 566.

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

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

BRYKIET DRZEWNY – producent, 
c.o., kominki. Tel. 503–313–788.

KUPIĘ stary kierat konny i pompę 
strażacką - sikawkę. 
Tel. 604 694 137.

KUPIĘ stary motocykl, 
stan obojętny. Tel. 507 187 349.

R E K L A M A

POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob.pl

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

R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE

R E K L A M A

Radioterapii 
w tym roku 
nie będzie 
SŁUŻBA ZDROWIA.  Centrum On-
kologii w Sądeckim Szpitalu Specja-
listycznym w Nowym Sączu otwar-
to rok temu, wciąż jednak nie udało 
uruchomić się w nim radioterapii. By 
pacjenci chorzy na nowotwory nie 
musieli jeździć na leczenie do Krako-
wa czy Rzeszowa, sądecka placów-
ka potrzebuje drugiego akcelerato-
ra. Dyrektor Artur Puszko zapowiada, 
że jeszcze w tym tygodniu ogło-
si na niego przetarg. – Czy mam już 
na to pieniądze, czy nie – mówi. 

Pewności, że na drugi akcelerator, 
bez którego zgodnie z przepisami nie 
można uruchomić radioterapii, będą 
fundusze [ok. 8 mln zł], dało mu pi-
smo, jakie otrzymał w poniedziałek 
z Ministerstwa Zdrowia. – To pismo 
z zapytaniem, kiedy mogę ogło-
sić przetarg na drugi akcelerator? 
Choćby dziś. I taką odpowiedź wy-
słałem. Dla mnie to ewidentna su-
gestia, by to zrobić. Traktuję to pi-
smo jako promesę tych pieniędzy 
– mówi DTS Artur Puszko. 

Ale od ogłoszenia przetargu, 
do zakupu akceleratora i w kon-
sekwencji możliwości podpisania 
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia kontraktu, droga jeszcze da-
leka. Jeśli założyć optymistyczny 
scenariusz, formalności związane 
z zakupem akceleratora zajmą kil-
ka miesięcy. Dopiero po otrzyma-
niu wszelkich zezwoleń, dyrektor 
może wystąpić do NFZ o podpi-
sanie kontraktu. – W tym roku 
tego na pewno nie uda się zrobić, 
może w pierwszym, może w dru-
gim kwartale 2014. Kontrakt z NFZ 
mam niestety też tylko obiecany. 
Ale grunt, że coś w sprawie się ru-
szyło – stwierdza dyrektor. 

Przyznaje, że to efekt rozmów, 
jakie udało się przeprowadzić mar-
szałkowi Małopolski i sądeckim 
parlamentarzystom podczas Fo-
rum Ekonomicznego z ministrem 
zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. 
– Może też przyczyniła się do tego 
moja skromna osoba, o ile się jesz-
cze mój głos tu liczy… – dodaje. 

(KG)

Wituszyński w roli króliczka
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Promocja obejmuje automatyczne bramy garażowe w 4 kolorach i 4 wymiarach oraz  automatyczne bramy ogrodzeniowe  w 4 wzorach i 4 wymiarach. *Cena netto. Cena z 8% 
podatkiem VAT dotyczy tylko przypadków, w których przepisy prawne dopuszczają zastosowanie takiej stawki. Ceny nie uwzględniają pomiaru i montażu. Cena bramy dwuskrzyd-
łowej nie obejmuje słupów. Oferta obowiązuje od 02.09.2013 r. do 30.11.2013 r. w punktach sprzedaży Partnerów Handlowych marki WIŚNIOWSKI, uczestniczących  
w promocji. Szczegóły w punktach sprzedaży Partnerów Handlowych oraz na www.wisniowski.pl

3790 PLN*
cena brutto: 4661,7 zł z 23% VAT

2890 PLN*
cena brutto: 3554,7 zł z 23% VAT

2790 PLN*
cena brutto: 3431,7 zł z 23% VAT
                         3013,2 zł z 8% VAT 

1990 PLN*
cena brutto: 2447,7 zł z 23% VAT
                         2149,2 zł z 8% VAT

R E K L A M A

SCENARIUSZ NAPISANY PRZEZ 
ŻYC IE . Jak działają sądeckie służ-
by ratunkowe? Jadwiga i Józef S. oraz 
Kazimierz i Jolanta W. cztery ofiary 
wypadku, do którego doszło w nie-
dzielę 8 września w okolicach Stare-
go Sącza, są jednomyślne: fatalnie. 
– Ktoś mi kiedyś powiedział, że są-
decki szpital to izba pamięci. Teraz 
wcale nie uważam, że to przesada 
– komentuje synowa państwa S.

To miał być miły, niedzielny wypad. 
Taka rekompensata za ostatnich kil-
ka wyjątkowo pracowitych tygodni. 
Cel wyprawy – rezerwat Biała Woda 
koło Jaworek. Jadwiga S., jej małżo-
nek Józef oraz brat Jadwigi, Kazi-
mierz W. wraz z żoną Jolantą wyru-
szyli z domu koło południa. Pogoda 
była idealna, słonecznie i sucho, ale 
bez upału. Jechali renault. Prowa-
dził Kazimierz. Do dramatu doszło 
na obwodnicy Starego Sącza, na wy-
sokości Cyganowic. Sprawca całko-
wicie zlekceważył dwa znaki stop 
i usiłował wymusić pierwszeństwo 
na jadącym główną drogą renault. 
Gdy zorientował się, że może nie 
zdążyć wyprzedzić, zamiast zwolnić 
albo odbić kierownicą w drugą stro-
nę – przyspieszył. Doszło do zde-
rzenia. Impet był tak silny, że re-
nault, mimo że jego doświadczony 
kierowca sam zdążył odbić kierow-
nicą w prawo, obrócił się kilka razy 
i uderzył w barierki. Później strażacy 
komentowali, że właśnie te barierki 
i refleks W. uratowały poszkodowa-
nym życie – auto wytraciło na nich 
część prędkości. 

Za dużo papierkowej roboty
Pierwsi na miejscu wypadku byli 

strażacy. Żaden z pasażerów renault 
nie był wstanie opuścić auta o wła-
snych siłach. Trzeba było ciąć karo-
serię, by ich wyciągnąć. Auto nadaje 
się jedynie do kasacji. Sprawcę ura-
towała poduszka powietrzna. Stra-
żacy robili co mogli, by zapobiec 
ewentualnemu pogłębieniu obrażeń 

u pasażerów renault. Przybyli tro-
chę później ratownicy wszystkim 
usztywnili karki. Jadwiga S. i jej bra-
towa Jolanta W. zostały unierucho-
mione całkowicie. To one według 
wstępnej oceny odniosły największe 
obrażenia. Podejrzewano nawet po-
ważne uszkodzenia narządów we-
wnętrznych. I to właśnie tę dwójkę 
jako pierwszą zabrano do szpita-
la. – Jechaliśmy na sygnale. Lekarz 
głaskał mnie po ręku i jakby się 
tłumaczył, że to trwa trochę dłu-
go. Jeszcze tylko jedno rondo, jed-
no skrzyżowanie, powtarzał – re-
lacjonuje pani Jadwiga. 

Na miejscu wypadku został spraw-
ca, Kazimierz W. i Józef S. Funk-
cjonariusz policji zebrał informacje 
o przebiegu zdarzenia i po ustaleniu 
sprawcy skwitował sprawę krótko: 
– Damy mandat i po krzyku. Tym 
samym kraksa zakwalifikowana by-
łaby jako zdarzenie, a nie wypadek. 
Kazimierz W. zdębiał.

 – Nie zgodziłem się na żaden 
mandat. Zażądałem, by sprawa 

trafiła do sądu grodzkiego. Tym 
bardziej, że nikt z nas nie mógł 
na tamtą chwilę ocenić, w jakim 
stanie są zabrane do szpitala Ja-
dzia i Jola. Czy nie okaże się, że ich 
obrażenia są naprawdę poważne. 

Nie wiadomo też było, jaka jest 
przyczyna tragedii. Policjant nie 
krył niezadowolenia i nawet wy-
rwał mu się komentarz, że ze spra-
wą w sądzie to jest bardzo dużo pa-
pierkowej roboty. Poszkodowanych 
aż zatrzęsło z oburzenia. Pierw-
szy raz mieli do czynienia z taką 
znieczulicą. 

Jazda ze sprawcą
W drugiej kolejności karetka 

zabrała Kazimierza W. i sprawcę 
wypadku. Zabrano ich jednocze-
śnie tym samym pojazdem. Spraw-
ca usiłował przepraszać, tłuma-
czyć się. Kazimierz W. już po czasie 
przyznaje, że ledwo udało mu się 
zapanować nad emocjami. Przed 
oczami miał ciągle widok rannych 
kobiet: żony i siostry, a tu na okrasę 

zaserwowano mu towarzystwo 
sprawcy.

Na miejscu wypadku został Jó-
zef S., czwarty z pasażerów renault. 
Musiał zostać przy wraku i zaczekać 
na lawetę. – Jak tato do mnie za-
dzwonił, opowiedział, co się stał, 
a potem poinformował, że nieprze-
badany został pozostawiony sam so-
bie ma miejscu wypadku, to myśla-
łam, że mnie dosłownie szlag trafi. 
Jak można ponadsześćdziesięciolet-
niego człowieka po tak poważnym 
wypadku zostawić w szczerym polu 
przy zniszczonym aucie? – nie ukry-
wa emocji synowa S. – I co z tego, 
że mówił, że mu nic nie jest. Przecież 
równie dobrze mógł być w szoku. Ile 
się trąbi o rannych, którzy w szo-
ku potrafią góry przenosić, a potem 
nagle się okazuje, że koniec jest tra-
giczny. Dlaczego to teść musiał cze-
kać na lawetę? A co z policją? A gdy-
by nie było nikogo takiego jak on, 
to auto i jego zawartość zostawione 
byłoby na pastwę losu, na pożywkę 
dla złodziei? 

Empatia lekarzy
Już po przyjeździe do sądeckiego 

szpitala Jadwiga S. i Jolanta W. prze-
konały się, że empatia lekarzy i pie-
lęgniarek to pusty frazes i nijak się 
ma do troski ekipy z karetki. Żadnej 
z nich nie zrobiono tomografii ani 
rezonansu. Mimo że przy uderze-
niu bocznym, ryzyko uszkodzenia 
kręgosłupa i sytemu nerwowego jest 
ogromna. U Jadwigi S. stwierdzo-
no złamanie prawej ręki. Resztę jej 
obrażeń zbagatelizowano, choć sy-
gnalizowała, że prawdopodobnie coś 
się stało z jej przeponą. Kazano jej za 
kilka dni pojawić się w przychodni 
ortopedycznej. Mimo że starsza pani 
zastrzegała, że po ostatnim złamaniu 

miała zakrzepicę, nie przepisano jej 
leków przeciwzakrzepowych. Po-
dobnie potraktowano Jolantę W. Ko-
bieta z gigantycznymi wybroczyna-
mi na udzie, podobnie jak Jadwiga S. 
dostała jedynie środki przeciwbó-
lowe i rozkurczowe. Gdy poprosiła 
o pomoc przy skorzystaniu z ubika-
cji, pielęgniarka kazała jej poradzić 
sobie samej i zapytała tylko: – To jak 
pani chce do domu wrócić? 

Jadwidze S. ze świeżym gipsem 
też odmówiono asysty w ubika-
cji. Kilkadziesiąt minut po wypad-
ku zostawiono obie kobiety samym 
sobie. Kazimierz W. ze stwierdzo-
nym zwichnięciem kręgów szyjnych 
również został odesłany do domu 
bez żadnych dodatkowych badań, 
a nawet bez usztywniającego koł-
nierza czy ortezy. Lekarz odmówił 
mu nawet wypisania zwolnienia le-
karskiego, bo stwierdził, że nie widzi 
takiej potrzeby (!). Nikt, absolutnie 
nikt nie przejął się, czy poszkodowa-
ni mają jak wrócić do domu, czy ma 
się kto nimi zająć. – Staliśmy przed 
szpitalem jak worki na ziemniaki. 
Jola prawie straciła przytomność 
z bólu. Ja ciągle miałam w uszach 
huk gniecionej karoserii. Nikomu 
nie życzę takiego koszmaru – ko-
mentuje Jadwiga S. 

Od kraksy minęły już prawie dwa 
tygodnie. Żadna z ofiar nie jest jesz-
cze w stanie samodzielnie funkcjono-
wać. Jadwiga S. i Jolanta W. obserwu-
ją coraz to kolejne siniaki i obrzęki, 
krwawe wybroczyny, które poja-
wiają się na ich ciałach w coraz to no-
wych miejscach. Obie nadal przyj-
mują bardzo silne leki przeciwbólowe 
i rozkurczowe. Kazimierz W. i Józef 
S. nadrabiają miną, ale też biorą leki. 
Każde z nich inaczej przeżywa to, 
co się stało. Nadal nie potrafią zro-
zumieć, co kierowało sprawcą: bez-
myślność, narkotyki? Jest tylko jedna 
rzecz, której są pewni: mieli przeżyć. 
I to niekoniecznie z pomocą sądec-
kich lekarzy…

EWA STACHURA

Mandat, i po krzyku
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www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

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

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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© 2013 McDonald’s Corporation.

Restauracja McDonald’s® 
ul. Piłsudskiego 6, Nowy Sącz

Zapraszamy  
od 7.00 do 24.00, linia McDrive® 24 h

Za nami 150 wydań „Dobrego Tygodnika Sądeckie-
go” i tysiące artykułów. Najbardziej cenimy sobie 
te, które wynikały z inspiracji naszych Czytelników. 
Ogromną radość sprawia nam, gdy w ślad za naszy-
mi tekstami idą konkretne działania. Wielu osobom 
mogliśmy w ten sposób pomóc, wielu jednocześnie 
zaleźliśmy za skórę. Poniżej przypominamy te arty-
kuły, które odbiły się szerokim echem. Subiektyw-
nego wyboru dokonała Ewa Stachura. 

POMOGLIŚMY

Nr 5, 28 października 2010
„Chłopiec w rybiej skórze” czyli Krzyś, 10-la-

tek z okolic Starego Sącza, jedyne w Polsce dziecko 
cierpiące na ichtiozis tzw. rybią łuskę jedną z najpo-
ważniejszych chorób skórnych. Na reakcję czytelni-
ków nie trzeba było długo czekać. Już 2 grudnia w nr 
10 mogliśmy napisać o decyzji zarządu firmy „Wi-
śniowski”, która przekazała na leczenie chłopca spo-
rą kwotę – równowartość kilku tysięcy kartek, które 
firma zwyczajowo wysyła do swoich kontrahentów 
i współpracowników z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku.

Nr 31, 12 maja 2011
„Nie mogę płakać w swoim języku” to historia 

Sheili, która kilka lat temu porzuciła swoją rodzin-
ną Brazylię i idąc za głosem serca zamieszkała w kra-
ju męża. Kobiecie trudno było zaaklimatyzować się 
i znaleźć pracę w zupełnie nowym otoczeniu. Zaraz 
po publikacji materiału o kontakt z kobietą popro-
siła nas firma Fakro, która akurat poszukiwała pra-
cownika ze znajomością języka portugalskiego. She-
ila rozpoczęła pracę jako przedstawiciel handlowy.

Nr 43, 11 sierpnia 2011
Codzienność pokazuje, że miejski monitoring nie 

zastąpi i nie wyręczy służb porządkowych Nowe-
go Sącza. „Piją i żebrzą w centrum Nowego Sącza” 
– dopiero po tej publikacji strażnicy miejscy zmobi-
lizowali się do walki z żebrakami, a nawet zatrzymali 
najbardziej nachalnego i agresywnego z grupy, któ-
ra od wielu miesięcy terroryzowała gości deptaka. 

Nr 80, 10 maja 2012
Żadna akcja nie dostarczyła nam takiej satysfakcji. 

Odzew czytelników, bez fałszywej skromności, był 
spektakularny. Mowa o Państwa reakcji na publikację 
„Gdy bieda wygląda z każdego kąta”, w której przed-
stawiliśmy dramatyczną sytuację wielodzietnej ro-
dziny państwa Orłowskich z Brzanej. Godność i po-
kora, z jaką Orłowscy radzą sobie z przeciwnościami 
losu, wzbudziła powszechny szacunek.

Nr 148, 5 września 2013
Gdzie diabeł, a bardziej radny, nie może, tam 

dziennikarza pośle – tak w skrócie można ująć naszą 
interwencję w sprawie dziur w moście nad Łubinką 

opisaną w publikacji „Kto wpadnie w tę dziurę”. 
okoliczni mieszkańcy od dwóch lat monitowali o ich 
usunięcie, wsparł ich nawet radny Grzegorz Fecko. 
Bez skutku. Wystarczyło sprawę opisać na łamach 
tygodnika i dziury nazajutrz po publikacji zniknęły.

PODPADLIŚMY

Nr 6, 4 listopada 2010 
Opublikowaliśmy zdjęcia kandydatów startu-

jących w wyborach samorządowych z ich profili 
na portalach społecznościowych. Niektóre z nich były 
zdecydowanie ciekawsze i bardziej kreatywne niż 
programy wyborcze. Nie wszystkie licowały z powa-
gą urzędu, do których prawa kandydaci sobie rościli. 

Nr 20, 24 lutego 2011
„Żony tych taśm nie zobaczą” pod tym tytu-

łem ukrywała się bomba obyczajowa z klubem go–
go w Nowym Sączu w tle. Okazało się, że kame-
ra miejskiego monitoringu rejestruje wszystkich, 
którzy w owym klubie bywają. Oczywiście wizyty 
siłą rzeczy stawały się tajemnicą poliszynela, bo do-
stęp do zapisu miało co najmniej kilka osób z Urzędu 
Miasta i Straży Miejskiej. M.in. w wyniku nagłośnie-
nia tej sprawy odwołano z funkcji Ryszarda Wasilu-
ka komendanta SM. 

Nr 56, 10 listopada 2011
„Miasto sprzeda działkę stowarzyszeniu” – Pa-

weł Kochaniewicz, przewodniczący zarządu Kato-
lickiego Stowarzyszenia Oświatowego, powołując 
się na Kodeks Prawa Kanonicznego i w imię Chrystu-
sa żądał sprzedania Stowarzyszeniu miejskiej działki 
za maksimum 10 procent jej wartości rynkowej. Pod 
prąd i przekornie poddaliśmy w wątpliwość etycz-
ność tego swoistego szantażu. 

Nr 137, 20 czerwca 2013
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Są-

czu Robert Ślusarek chyba przestał nas lubić już 
w trakcie przygotowywania tej publikacji. Mowa 
o artykule „Snycerz na walizkach, czyli co kogo 
bulwersuje”, w którym przedstawiliśmy kuli-
sy zwolnienia Marka Kruśca, najbarwniejszej po-
staci Miasteczka Galicyjskiego. Został usunięty, 
bo odważył się wytknąć błędy i niedopatrzenia 
przełożonych.

Nr 148 z 5 września 2013
„Nowy Sącz tonie w brudach” a my mówimy nie 

i krytycznie przyglądamy się działaniu spółek Em-
pol, Nova i Sita, które w ślad za ustawą śmieciową 
mają dbać o nasze miasto. Mimo propagandy sukce-
su Zbigniew Kowal, szef Sity, został odwołany ze sta-
nowiska równolegle do czasu, w którym zbieraliśmy 
informacje do artykułu i konfrontowaliśmy z nim za-
rzuty sądeczan. 

Oprac. EWA STACHURA 

Komu pomogliśmy, komu podpadliśmy

KONTROWERSJE.  Pracownicy trzech 
laboratoriów, działających przy Powiatowej 
Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w No-
wym Sączu, obawiają się, że stracą pracę. 
W obronie ich etatów stanęli wszyscy par-
lamentarzyści i samorządowcy, alarmu-
jąc w pismach wojewodę Małopolski i mi-
nistra zdrowia, że likwidacja laboratoriów 
to poważne zagrożenie dla turystycznego 
i przygranicznego regionu. 

– Kilka dni temu doszła do nas wiado-
mość, że wojewoda Małopolski chce 
zlikwidować większość laboratoriów 
działających przy stacjach powiato-
wych w całym województwie. Według 
planów mają pozostać jedynie w Kra-
kowie, Tarnowie i Wadowicach – poin-
formował Krzysztof Dziedzina, kierow-
nik Oddziału Laboratoryjnego w PSS–E 
w Nowym Sączu, podczas konferen-
cji prasowej zwołanej w biurze senatora 
Stanisława Koguta. 

Obecne na niej pracownice laborato-
rium mówiły o zagrożeniach, jakie mogą 
wyniknąć, jeśli te plany zostaną wcielo-
ne w życie. Zwracały uwagę, że miesz-
kamy w regionie turystycznym i przy-
granicznym. – Zatrucia pokarmowe 
na przykład w okresie wakacji zdarza-
ją się praktycznie co roku. A badania 
w tym zakresie należy wykonać bar-
dzo szybko. Tymczasem oddalenie o 70 
kilometrów najbliższego laboratorium 
to zagrożenie dla ludzi – uważa Anna 
Hodakowska, kierownik Laboratorium 
Badania Żywności i Żywienia w Oddzia-
le Laboratoryjnym PSS–E w Nowym 
Sączu. Dodaje, że niedawno pracow-
nicy laboratorium wykryli salmonel-
lę w dwóch rodzajach lodów w jednej 
z lodziarni w Gorlicach. – Nie wyobra-
żam sobie, żeby nie było laboratoriów 
w Nowym Sączu. 

Kierowniczka Laboratorium Bakte-
riologii i Parazytologii Małgorzata Joniec 
wylicza też szereg badań, jakie sanepid 
wykonuje m.in. dla szpitali. – To są ba-
dania w kierunku wykrywania cho-
rób pasożytniczych szczególnie u dzieci 
czy bakterii chorobotwórczych – mówi. 
Przyznaje jednocześnie, że to nie tylko 
kwestia zagrożenie dla mieszkańców, ale 
i rodzin 18 pracowników laboratorium. 
Nie wyobraża sobie, że mogłaby stra-
cić pracę. – Na naszym terenie nie ma 

możliwości znalezienia pracy. Przepro-
wadzka do Krakowa, gdybym dostała 
taką propozycję, jest uwarunkowana 
szeregiem czynników. Pojawia się pro-
blem bariery mieszkaniowej, oddziele-
nia od rodziny – mówi Joniec. 

W obronie pracowników labora-
toriów stanęli sądeccy samorządowcy 
i parlamentarzyści, apelując do woje-
wody i ministra zdrowia o przeanali-
zowanie sytuacji. W planach likwidacji 
widzą kolejną próbę marginalizowania 
Sądecczyzny. 

Od rzecznika prasowego wojewo-
dy Jana Brodowskiego nie uzyskali-
śmy konkretnych odpowiedzi na py-
tania o przyszłość laboratoriów i ich 
pracowników. „Wojewoda małopol-
ski nie podejmuje decyzji o likwidacji 
stacji sanitarno–epidemiologicznych. 
Dążymy do reorganizacji struktur sa-
nepidów oraz racjonalizacji wydatków 
sanepidu wojewódzkiego. Natomiast 
w gestii kierowników poszczególnych 
jednostek leży to, w jaki sposób – i czy 
w ogóle są w stanie dostosować się 
do wyznaczonych standardów” – napi-
sał w odpowiedzi rzecznik. Poproszony 
o doprecyzowanie informacji, dodał je-
dynie: „Reorganizacja struktury i racjo-
nalizacja wydatków została poprzedzo-
na szczegółową analizą (na podstawie 
danych dostarczonych przez inspek-
cję) wykonanych przez sanepid zadań 
(ich liczby, pracochłonności, kosztów, 
chłonności rynku itp.). Na tej podstawie 
opracowano plan budżetowy dla każ-
dej ze stacji. I […] kwestią kierowników 
poszczególnych stacji jest, w jaki sposób 
będą realizować założenia”. 

Od Krzysztofa Dziedziny dowiedzie-
liśmy się, że budżet na Oddział Labora-
toryjny został obcięty o połowę. Mając 
50 procent załogi nie jest w stanie wy-
konywać badań. – To stwarza podstawy 
do tego, by stwierdzić, że te 50 procent 
pieniędzy to kwota potrzebna na likwi-
dację stanowisk – mówi, ale po szcze-
góły odsyła już do dyrektora sądeckiego 
sanepidu Stanisława Morawskiego. Ten 
odmówił nam jednak komentarza. Przez 
sekretarkę kazał przekazać, że do me-
diów będzie się wypowiadał dopiero 
po rozmowie z wojewodą, którą ma od-
być we wtorek. 

(KG)

Posłowie i samorządowcy 
walczą o 18 etatów
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SAMORZĄD.  Czy Rytro czeka ban-
kructwo? Sadecka gmina boryka 
się z coraz większym zadłużeniem. 
Tylko wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych zaległości wynoszą 
ponad 600 tys. zł. Efektem po-
garszającej się kondycji gminy jest 
ogłoszenie referendum w sprawie 
odwołania wójta Władysława Wnę-
trzaka. Odbędzie się ono w naj-
bliższą niedzielę (22 września). 

Roczny budżet Rytra to około 
12 mln zł. Z roku na rok jednak 
rośnie zadłużenie gminy. Teraz 
sięga już 50 procent jej docho-
dów. Rosną między innymi za-
ległości wobec Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. ZUS wszczął 
już postępowanie egzekucyj-
ne w tej sprawie. Domaga się 
natychmiastowej zapłaty skła-
dek na ubezpieczenie społeczne 
za zatrudnionych nauczycieli, 
dyrektorów oraz pracowników 
szkół. Rok temu dług wynosił 
300 tys. zł, w tym roku już po-
nad 600 tys. zł. 

– Początkowo miało dojść 
do zawarcia układu ratalnego, 
ale ostatecznie wójt nie przed-
łożył stosownych dokumentów 

i nic z tego nie wyszło – mówi 
Dariusz Kowalczyk, rzecznik 
prasowy nowosądeckiego od-
działu ZUS. – Jeśli nasza eg-
zekucja nie będzie skuteczna, 
do gminy wkroczy komornik. 

Rzecznik dodaje, że pracow-
nicy oświatowi nie muszą się jed-
nak martwić. Mimo że nie mają 
zapłaconych składek, dalej mogą 
korzystać na przykład ze świad-
czeń zdrowotnych. Władze gmi-
ny Rytro zadłużenie w ZUS z ko-
lei tłumaczą tym, że subwencja 
oświatowa nie wystarcza na pro-
wadzenie placówek. 

– Do oświaty dokładamy już 
od kilku lat w granicach jedne-
go miliona złotych i żeby te pie-
niądze znaleźć, dochody mu-
szą być stabilne, a różnie z tym 
bywa – mówi Władysław Wnę-
trzak, wójt gminy Rytro. – Mamy 
niestety wiele podmiotów, któ-
re również zalegają z zapła-
tą zobowiązań wobec gminy. 
Od roku wprowadzamy pro-
gram oszczędnościowy i liczy-
my, że te należności będą jak 
najszybciej uregulowane.

Wójt dodaje, że czeka na roz-
liczenie dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego z funduszu 
europejskiego. Wtedy te 300 tys. 
zł częściowo wystarczy na po-
krycie zadłużenia. 

Nie wszystkich te argumenty 
przekonują. Grupa niezadowolo-
nych mieszkańców zebrała odpo-
wiednią liczbę podpisów pod re-
ferendum w sprawie odwołania 
wójta. Do urn mieszkańcy pójdą 
już w najbliższą niedzielę. 

– Niedzielne głosowanie od-
będzie się na wniosek Grupy 
Inicjatywnej Referendum z Ry-
tra, która zarzuca gospodarzowi 
gminy właśnie między innymi 
niegospodarność – mówi Maria 
Zięba z nowosądeckiej delegatu-
ry Krajowego Biura Wyborcze-
go. – Referendum będzie waż-
ne, jeżeli udział w nim weźmie 
nie mniej niż trzy piąte z licz-
by osób, które w 2010 roku wy-
brały wójta. 

 Przedstawiciele Grupy Ini-
cjatywnej Referendum odmówili 
nam komentarza w tej sprawie. 

Rytro to jedna z najmniej-
szych gmin na Sądecczyźnie. 
Skupia niespełna cztery tysiące 
mieszkańców.

MONIKA CHROBAK

W niedzielę mieszkańcy 
Rytra mogą odwołać wójta IN ICJATYWY.  Kiedyś opiekowały się 

innymi, teraz same będą pod profe-
sjonalną opieką. Trwają ostatnie przy-
gotowania do otwarcia pierwszego 
w Polsce Domu Seniora dla Pielęgnia-
rek i Położnych w Tylmanowej. Obiekt 
powstaje z inicjatywy Fundacji Pra-
cy i Ochrony Zdrowia Almach, a jed-
ną z pomysłodawczyń uruchomienia 
placówki jest emerytowana pielę-
gniarka, Zofia Wietrzak z Piwnicz-
nej Zdroju. 

To ona wyprosiła u wójta Tylma-
nowej, by wydzierżawił budynek 
na ten cel, i namówiła do współpra-
cy Bożenę Banachowicz, prezesa Fun-
dacji Almach i byłą przewodniczącą 
Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych. Ra-
zem, dzięki sponsorom i życzliwości 
wielu ludzi tworzą pierwsze podwa-
liny nowej przystani dla pensjonariu-
szek. Remont już powoli dobiega koń-
ca. Pokoje z łazienkami są już prawie 
gotowe. Obiekt został odmalowany. 
W tej chwili układane są panele. 

– W Domu Seniora może prze-
bywać kilkadziesiąt osób na sta-
łe lub czasowo – mówi Zofia Wie-
trzak. – Pensjonariuszkami będzie 
się opiekować specjalnie przeszko-
lony personel medyczny, a także 
lekarze. W planach jest również 
otwarcie przy obiekcie zakła-
du rehabilitacyjnego. Ja również 

w miarę sił będą pomagać prowa-
dzić ten dom.

Obiekt składa się z trzech pięter. 
Na dwóch z nich będą pomieszcze-
nia mieszkalne. Trzecie będzie udo-
stępniane bezpłatnie do szkoleń. 

– Człowiek w dojrzałym wie-
ku potrzebuje kontaktu z inny-
mi ludźmi. Wiele pielęgniarek po-

święciło całe swoje życie pracy. 
A jak wiadomo jest to bardzo cięż-
ki i odpowiedzialny zawód. Bywa, 
że są samotne, nie mają rodziny 
i zapewne chciałyby w godnych 
warunkach przeżyć swoje ostatnie 
lata. Liczymy, że będą się czuć tu-
taj jak w domu – mówi emerytowa-
na pielęgniarka. 

Podobne Domy Seniora mają już 
w Polsce lekarze i aktorzy. Otwarcie 
placówki dla pielęgniarek i położ-
nych wstępnie zaplanowano na paź-
dziernik. Inicjatorzy liczą na dalsze 
wsparcie ludzi dobrej woli, którzy 
pomogą finansowo w dokończeniu 
remontu i w wyposażeniu placów-
ki w niezbędne meble. 

MONIKA CHROBAK 

Pielęgniarka z Piwnicznej buduje 
dom dla emerytowanych koleżanek

250 tysięcy
Tyle pielęgniarek 
jest obecnie w Polsce
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ZWIĘKSZ SWOJĄ 
EMERYTURĘ!
Dla osób, które:

•  chcą godnie żyć na emeryturze
•  mają pytania i wątpliwości dotyczące 

obecnych zmian w systemie emerytalnym,
•  chcą dokonać bezpłatnej analizy posiadanych już rozwiązań emerytalnych (III Filar) i nie 

tylko, pod kątem obniżenia kosztów, zmniejszenia bieżącej składki lub jej zawieszenia, 
•  zgromadzić pieniądze na wykształcenie dzieci lub wnuków.

Nowy Sącz ul. Jagiellońska 18
tel. 18 44 202 23, kom 696 417 363

www.biurotwojefi nanse.pl

OKRĘGOWA STACJA 

KONTROLI POJAZDÓW

AUTOSERWIS

PRZYCZEPY 

I LAWETY

Nowy Sącz ul. Krakowska 66 
tel. 18 440 45 45 tel./fax 18 440 06 72 

kom. 602 270 666
e-mail: biuro@autopasek.pl

www.autopasek.pl
pon-pt: 8.00-20.00 sob: 8.00-15.00

SPRZEDAŻ OPAŁU

33-335 Nawojowa Łęg 566, tel. 18 445 76 94, kom. 501 789 109

Oferujemy:
    • węgiel
       • miał

• koks
   • eko groszek
      • olej opałowy

R E K L A M A

Sklep firmowy „Ania”
Kamionka Wielka 501
18 445 61 35, kom. 662 077 534
Nowy Sącz ul.Klasztorna
(obok Technikum Samochodowego)

Nasze wyroby można kupić: 
• Gosdrop ul. Sobieskiego, 
• Market Rafa ul. Wegierska 
• Piekarnia Oracz ul. Nawojowska 
• Delikatesy ABC - Sylwestra Pyzika w Nowym Sączu 
• Hit Pol Pacho Delikatesy Centrum Grybów 
• Delikatesy Centrum Rytro i Piwniczna
• Delikatesy Premium - Nowy Sącz , ul.Tarnowska

PODRÓŻE/DTS PATRONUJE.  Łą-
czy ich miłość do podróżowania, gór i… 
desek. Większość z nich jest instruk-
torami snowboardu, niektórzy pró-
bowali też kitesurfingu, longboar-
dingu, windsurfingu. Ich celem jest 
zażyć sportu, od którego wszystkie 
wymienione się zaczęły – surfingu. 
1 października wyruszają na Półwysep 
Iberyjski w poszukiwaniu wielkiej fali. 
„Dobry Tygodnik Sądecki” patronuje 
ich wyprawie. 

Monika Głuch kilka lat temu przy-
jechała do Nowego Sącza z Chrza-
nowa i tak spodobało jej się miasto, 
a szczególnie jego okolice, że po-
stanowiła już tu zostać. Wkrót-
ce dołączył do niej jej partner Ma-
ciej Wiktorek. Razem prowadzą 
firmę wykonującą prace na wy-
sokościach, zimą są instruktora-
mi snowboardu. Nie wiążą ich 
etaty, więc tak dostosowują czas 
pracy, by móc realizować swoje 
pasje. Uwielbiają chodzić po gó-
rach, podróżować. Za każdym ra-
zem w inny sposób, ale nie prefe-
rują wycieczek organizowanych 
przez biura turystyczne. Najmilej 
wspominają wyprawy do krajów, 
gdzie musieli poruszać się dostęp-
ną komunikacją. 

– Tak zwiedziliśmy Rumunię 
i powiem szczerze, nie ma lepsze-
go sposobu na prawdziwe pozna-
nie kultury i zwyczajów ludzi tam 
mieszkających – mówi Monika. 

Życzliwe wampiry 
Granicę Rumunii przekracza-

li nasiąknięci stereotypami, bo ro-
dzina, znajomi przed podróżą stale 
powtarzali im, że jadą do państwa, 
gdzie na pewno ich okradną, że tam 
nie ludzie mieszkają, a wampiry. 
Nastawienie zmienili natychmiast 
po tym, jak taksówkarza wzięli za 
złodzieja. Pierwszym celem ich 
podróży po Rumunii był Wesoły 
Cmentarz w miejscowości Săpânţa, 
z kolorowymi nagrobkami, na któ-
rych wyrzeźbione są scenki z życia 
pochowanych tam mieszkańców 
wioski, często opatrzone dowcip-
nymi wierszykami mówiącymi 

o zmarłych lub przyczynach, z po-
wodu których rozstali się z życiem.

– Mężczyzna siedzący przy stole 
pije wódkę, a diabeł ciągnie go za 
nogi – opisuje jedną z rzeźb Monika.

– Akurat to była niedziela, więc 
za bardzo nie wiedzieliśmy, jak się 
tam dostać. W końcu zdecydowa-
liśmy się na taksówkę – opowia-
da dalej Maciek. – Po obejrzeniu 
cmentarza, mieliśmy z tym tak-
sówkarzem dalej jechać. Wysia-
dając, chcieliśmy zabrać ze sobą 
plecaki, a on mówi, że niepotrzeb-
nie, bo tu zostaje i przypilnuje. 
I odezwały się w nas te stereotypy. 
Krótka narada i stwierdziliśmy, 
że dobrze, ale niech da nam swój 
dowód osobisty w zastaw. Chyba 
nie zrozumiał dokładnie po co nam 
to. Pokazał licencję, a gdy scho-
wałem ją do kieszeni, wybuch-
nął strasznym śmiechem. Byli-
śmy skonsternowani. W końcu tak 

śmiejąc się, powtarzał: „no–rapu–
capu!”. Co znaczyło, że nie jest 
złodziejem.

– Ale było nam głupio. Po tym 
zdarzeniu zmieniliśmy nasta-
wienie do mieszkańców i na każ-
dym kroku spotykaliśmy się z ich 
życzliwością – wspomina Moni-
ka. – Z biurem podróży nigdy by 
nas takie sytuacje nie spotkały. 
Na przykład, jadąc cztery godzi-
ny autobusem do kolejnej miej-
scowości, wyciągnęliśmy słow-
niki i zaczęliśmy się uczyć słówek 
rumuńskich. Kiedy inni pasażero-
wie to usłyszeli, wszyscy przeszli 
na tył pojazdu, gdzie siedzieliśmy, 
i zaczęli się z nami uczyć. Popra-
wiali wymowę, próbowali zagad-
nąć po angielsku. Było naprawdę 
zabawnie i sympatycznie. A kie-
dy byliśmy na targu w innej wio-
sce, sprzedawcy częstowali nas 
warzywami, owocami. Tak, że nie 

wydając nic, wyszliśmy z pełnymi 
plecakami.

Dufor – nieodłączny towarzysz 
podróży 

Tym razem wyruszą w podróż 
camperem na Półwysep Iberyjski. 
Chcą spełnić swoje dziecięce ma-
rzenie. – Chyba tym karmiła nas 
wtedy telewizja. Ciepłe kraje, pla-
ża i surfujący na deskach – śmieje 
się Monika (27 l.). Swoją wyprawę 
zatytułowali „Wyprawa po marze-
nia w poszukiwaniu wielkiej fali”. 
Chcą zażyć sportu, który jest ojcem 
wszystkich desek do pływania, jaz-
dy po śniegu, betonie czy piasku. 

– W Polsce nad Bałtykiem sur-
fing średnio da się uprawiać. Trze-
ba mieć naprawdę szczęście, by 
trafić na odpowiednie fale – mówi 
Maciek. – Chcemy więc jechać wy-
brzeżem Półwyspu i gdzie to tylko 
możliwe łapać fale. 

Wraz z nimi jadą ich przyja-
ciele z Chrzanowa, którzy na Są-
decczyźnie, a dokładnie na Wier-
chomli spędzają praktycznie każdą 
zimę, jeżdżąc na snowboardzie, 
a latem chodzą po górach: Magda-
lena Oczkowska, Damian Jastrzęb-
ski , Maciej Wyroba i z Wrocławia 
Karol Słupski. Od roku towarzy-
szem wszelkich wypraw Maćka 
i Moniki jest także Dufor, sybe-
rian husky. 

– Ważnym aspektem naszej wy-
prawy jest pokazanie, że można po-
dróżować ze zwierzakami i nie musi 
to stwarzać problemu oraz prowa-
dzić do wyrzeczeń – wyjaśnia Mo-
nika. – Jest to nasz sprzeciw wobec 
nasilającego się procederu odda-
wania zwierząt do schronisk bądź 
wyrzucania ich na ulicę w okresie 
wakacyjnym. Każdorazowo w trak-
cie wyprawy będziemy informować 
na naszym fanpagu [www.facebook.
com/wyprawapowielkafalepolakte-
zmoze – przyp. red.], z jaką reak-
cją ludzi na psa napotykaliśmy się 
w trakcie podróży.

Po powrocie – a planują spędzić 
w podróży niespełna miesiąc – chcą 
zebrany materiał filmowy i foto-
graficzny prezentować na tema-
tycznych stronach internetowych 
i także dzielić się swoimi wrażenia-
mi na różnego typu spotkaniach or-
ganizowanych dla dzieci i młodzie-
ży w Nowym Sączu i Chrzanowie. 
Chętnie też opowiedzieliby o swo-
ich wyprawach podczas Bonaven-
tury. Nie ukrywają, że starosądec-
ki festiwal podróżniczy nierzadko 
jest dla nich inspiracją do planowa-
nia kolejnych wyjazdów.

– Z zebranych informacji na te-
mat plaż (lokalizacja, stopień trud-
ności, koszt wypożyczenia sprzętu, 
tanie jedzenie) chcemy stworzyć 
i udostępnić krótki informator, 
który ma ułatwić planowanie po-
dróży kolejnym osobom wybiera-
jącym się na wyprawę po wielką 
falę – dodaje Monika. 

Podróż z Duforem będzie śle-
dził również „Dobry Tygodnik Są-
decki”, patron medialny wyprawy. 
Więcej na www.dts24.pl.

KATARZYNA GAJDOSZ 

W poszukiwaniu wielkiej fali 
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zarządzanie nieruchomo-
ściami z wykorzystaniem 
profesjonalnego programu

rozliczanie lokali przez internet

codzienny nadzór nad nieru-
chomością

przystępne ceny

bezpłatne porady dla wspól-
not mieszkaniowych

dojazd do klienta

Nowy Sącz, Chełmiec, 

ul. Biała 42

tel. 691 311 814

www.nieruchomosci-locus.pl

W GALERII TRZY KORONY 
W NOWYM SĄCZU ZATRUDNI:

DYREKTORA, KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW
ORAZ PRACOWNIKÓW w RÓŻNYCH ZAWODACH

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY W DNIU:
21.09 (sobota) godz. 9:00-17:00

ul. Krańcowa 4, Nowy Sącz
mile widziane CV ze zdjęciem oraz świadectwa pracy

Jad odajnia 
Pod Wierzb

ul. Paderewskiego 49, 
tel. 18 441 04 43

EDUKACJA.  Jak funkcjonu-
ją sądeckie szkoły? Czasem 
wbrew rachunkowi finansowe-
mu i wbrew logice. Ale są jeszcze 
tacy ludzie w oświacie, którym 
brzęczą w uchu słowa Jana Za-
moyskiego: Taka będzie Rzecz-
pospolita, jakie jej młodzieży 
chowanie…

110 procent normy
Gimnazjum nr 5 im. Św. Kin-

gi, pierwsza klasa. Plan lekcji: 
od poniedziałku do piątku zaję-
cia od 8.00, cztery dni w tygodniu 
osiem lekcji, raz – dziewięć (!). 
Przerwy lekcyjne: pięć albo dzie-
sięć minut, żadnych szans na zje-
dzenie obiadu w stołówce w przy-
legającej do gimnazjum szkoły 
podstawowej. 

– I co z tego, że przy dziewię-
ciu, dwie ostatnie z lekcji to wy-
chowanie fizyczne? Etat dorosłego 
to osiem godzin, a tu z trzyna-
stolatkami ktoś usiłuje wyro-
bić 110 procent normy. Zanim 
dziecko wróci do domu, siądzie 
do obiadu, jest 17. Gdzie tu czas 
na krótki wypoczynek, niezbędny 
przed odrabianiem lekcji? Gdzie 
tu miejsce na ruch na świeżym 
powietrzu, tyle się kłapie w me-
diach, że nastolatki za długo ślę-
czą przed komputerem, że mają 

za mało ruchu – komentuje matka 
jednego z pierwszoklasistów, za-
strzegając jednocześnie, że dosko-
nale wie, że w innych gimnazjach 
nie jest lepiej. W niektórych nauka 
odbywa się na dwie zmiany i na-
stolatki wracają czasem do domu 
tuż przed 19.

Kto nam oczy mydli?
Ale dwie zmiany to „grzech” 

nie tylko w gimnazjach. Szkoła 
Podstawowa nr 7. Matka dwóch 
kilkulatków (nazwisko do wiad. 
red.) nie ukrywa wzburzenia: 
– Syn właśnie poszedł do pierw-
szej klasy. W tym semestrze ma 
aż dwa razy na 12.50, a wycho-
wawczyni już nam zapowiedzia-
ła, że w przyszłym półroczu bę-
dzie tak trzy razy w tygodniu. 
Jak to się ma do histerycznych 
doniesień, że mamy niż demo-
graficzny? Przeładowanie i dwu-
zmianowość wynikają przecież 
z nadmiaru dzieci. To albo mamy 
niż, albo nam ktoś oczy mydli 
i oszczędza na nauczycielach. 

Irytacja kobiety jest tym więk-
sza, że drugie z dzieci uczęszcza 
jeszcze do przedszkola na dru-
gim końcu Nowego Sącza. – Nasz 
dzień to koszmar. Od rana ner-
wówka. Młodszego z synów od-
wożę na ósmą. Drugiego i tak 
muszę zabrać ze sobą nawet 
jak ma na późniejszą godzinę, 
bo nie zostawię go przecież sa-
mopas w domu. Potem wracamy 
na kilka godzin do domu, bo jak 
się okazało zajęcia dodatkowe 
w szkole są dopiero po 16 i nie ma 
najmniejszych szans na zorgani-
zowanie mu opieki przed lekcja-
mi. Ledwo go odwiozę, już muszę 
myśleć o odebraniu młodszego. 

Z młodszym robię zakupy, coś 
załatwię na mieście i odbieram 
starszego. W domu jestem z wy-
wieszonym językiem na osiem-
nastą – relacjonuje. 

Oczywiście po szkole czas 
na obiad. Młodszy ma posiłek 
w przedszkolu, starszy wykupio-
ny obiad w szkole, ale okazało się, 
że nie ma czasu go zjeść. Stołówka 
w „siódemce” ma zaledwie siedem 
(!) stolików, a najdłuższa przerwa 
trwa 10 minut. Nie ma tak zwa-
nych przerw obiadowych. 

– I teraz proszę wziąć pod 
uwagę, że ja mam ten luksus, 
że mogę pracować w domu, 
a co z kobietami, które pracują 
po sklepach, biurach albo gdzieś 
na dwie zmiany? – pyta reto-
rycznie nasza rozmówczyni. – Ja 
nawet nie mam czasem czasu, 
już nie mówiąc siły, na rozmo-
wę z synami. Bo przecież po obie-
dzie trzeba odrobić lekcje. Czasem 
mam wrażenie, że teraz dzieci się 
hoduje, a nie wychowuje…

Nauczyciele się bronią
Wszyscy nasi rozmówcy już 

na wstępie zastrzegają, że nie 
chcą, by upubliczniano ich na-
zwiska. Nie dotyczy to tylko ro-
dziców, ale również nauczycieli. 
– A co w tym dziwnego? Ja, żeby 
wypracować etat, muszę uczyć 
w trzech szkołach – mówi jeden 
z nich. – Nie dziwię się rodzi-
com, że ich krew zalewa. Zresz-
tą mnie też. Ale proszę pomyśleć, 
trzy razy w ciągu dnia muszę 
się przemieścić z jednego końca 
miasta na drugi. Do każdych za-
jęć trzeba choć minimum przy-
gotowania. Gdzie ja mam czas 
na zajęcia pozalekcyjne? Poza 

tym uczciwie powiem, że na ko-
repetycjach prywatnych zaro-
bię kilka razy więcej. Że książki 
drogie? Wiem i tu też mnie krew 
zalewa, bo sam nie zawsze mam 
prawo wybrania tytułu. Szko-
ła woli podpisywać komplekso-
we umowy z wydawnictwami. 
Nie ważne, że czasem droższe dla 
rodziców, ale za to opłacalne dla 
szkoły. I tak to się kręci. 

Dyrektorzy tłumaczą
Dyrektor „siódemki” Mariusz 

Horowski do zarzutów podcho-
dzi ze spokojem. Szkołą kieruje już 
trzecią kadencję, ale nadal uważa, 
że najważniejsze jest nie stwarzać 
fikcji, bo albo szkoła będzie kształ-
cić i rozwijać albo odbębniać mi-
nimum programowe. 

– Albo rybka albo akwarium, 
albo robimy zajęcia z prawdzi-
wego zdarzenia, albo tworzymy 
papierowy mit – mówi dyrektor.

I dlatego szkoła pracuje w ta-
kich, a nie innych godzinach. 
Bo „siódemka” oferuje kilkana-
ście różnych zajęć dodatkowych: 
językowych, informatycznych, 
artystycznych, gdzie stawia się 
na indywidualne podejście, czy-
li grupy liczące sobie maksymal-
nie 10 osób, w przypadku logo-
pedii nawet cztery. Tym samym 
trzeba rozpisać zajęcia i sale dy-
daktyczne tak, by było to możli-
we. Siłą rzeczy czas pracy placów-
ki się wydłuża. 

– A zależy nam na tym, by 
z zajęć mogły skorzystać dzieci 
przychodzące na rano i te na po-
południe – zaznacza dyrektor. 
Dodaje również, że są rodzice, 
którzy chcieliby, by szkoła za-
pewniała dzieciom opiekę nawet 

od godziny 7 do 18. Jak to się 
ma do dojrzałości sześcioletnich 
pierwszoklasistów czy pięciolat-
ków w zerówce? 

– Te dzieci po czterech godzi-
nach wytężonego wysiłku umy-
słowego potrzebują snu… – mówi. 
– Są wśród nich takie, które do-
skonale liczą, ale nie potrafią 
utrzymać bułki w ręku, o samo-
dzielnym zjedzeniu posiłku nie 
wspominając.

W kwestii stołówki. Obiady 
wydawane są od 11 do 15.30, sto-
lików jest jedenaście, wszystkie 
są sześcioosobowe i przy odro-
binie chęci ze strony rodziców 
czy opiekunów dziecko bez naj-
mniejszego problemu będzie miało 
czas zjeść w spokoju. A przerwy? 
Rzeczywiście jest sporo tych pię-
ciominutowych, ale są też dwie 
piętnastominutowe.

Sportowcom naprzeciw
Lucyna Zygmunt, dyrektor 

Gimnazjum nr 5 pytana o dzie-
więciogodzinny dzień lekcyjny 
wyjaśnia, że owszem takie ku-
riozum funkcjonuje, ale dotyczy 
jedynie klas sportowych, które 
zamiast 4 ma 10 godzin wycho-
wania fizycznego. Zamiast zmu-
szać do przychodzenia na treningi 
po południu, szkoła przeprowa-
dza je w jednym ciągu z lekcja-
mi. Na stołówkę rzeczywiście nie 
można wyjść bez pytania, ro-
dzic musi wyrazić zgodę na to, by 
dziecko mogło opuścić teren gim-
nazjum w trakcie lekcji i wyjść 
na obiad. Po złożeniu pisemnej de-
klaracji problem znika. Przerwa 
obiadowa jest i to dwudziestomi-
nutowa od 13.15 do 13.35. 

EWA STACHURA

Albo rybka, albo akwarium

R E K L A M A

R E K L A M A

Firma archeologiczna ArchoBud
kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Katarzyna Jeleń-Motarska
mgr archeologii

ul. Wałowa 7/2
30-704 Kraków

ul. Żywiecka 21/22
33-300 Nowy Sącz

k.jelen.motarska@gmail.com
www.archeobud.pl

+48 603 774 826

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl
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LUDZKIE  H ISTORIE .  Choć zgod-
nie z prawem gmina ma obowiązek 
zapewnić dowóz dziecka niepełno-
sprawnego do szkoły i z powro-
tem oraz opiekę w czasie przewo-
zu, w praktyce rodzice sami muszą 
o to zadbać, a samorząd pokry-
wa nierzadko tylko część realnie po-
noszonych przez nich kosztów. Pani 
Sylwia Głębowska z Nowego Sącza ma 
dość marginalizowania problemu i już 
wniosła do sądu administracyjnego 
sprawę o naruszenie przez prezyden-
ta Nowego Sącza prawa. 

Jej syn, 10–letni Mateusz Głębowski 
ma zdiagnozowany autyzm sprzę-
żony, co oznacza, że chorobie to-
warzyszą inne. Uczy się w Zespole 
Szkół w Chełmcu, gdzie działa spe-
cjalna klasa dla dzieci z autyzmem. 
Dwa lata temu rodzice wypisali go 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego w Nowym Sączu. 

– Wydział Edukacji robi wszyst-
ko, by rodzice dzieci niepełno-
sprawnych posłali je do Ośrodka, 
ale niestety później niewiele robi, 
by przekonać, że to był właściwy 
wybór – mówi pani Sylwia. Ona 
zraziła się kilkakrotnie do sposobu 
traktowania tam syna. – Dziecko 
wraz z innymi chorymi przebywa-
ło w czterech ścianach, przez kil-
ka godzin nigdzie nawet nie wy-
chodząc. Mój syn nie jest bagażem, 
który trzyma się w przechowal-
ni – mówi i przekonuje, że odkąd 
syn jest w szkole w Chełmcu zrobił 
ogromne postępy w nauce i stał się 
bardziej komunikatywny. Potrafi 
pisać i czytać. Nie umie mówić, ale 
przyswaja język migowy z maka-
tonem, czyli uproszczonym syste-
mem gestów i symboli graficznych. 

Na „starą” szkołę reaguje pła-
czem i histerią. – Kiedy zabrałam 
go na rozpoczęcie roku do młod-
szego syna – Sebastiana, który 
– jak mnie poinformowano – tam 
musi chodzić, bo tylko do Ośrodka 
kwalifikują się dzieci z jego cho-
robą – [Sebastian cierpi na dziecię-
ce porażenie mózgowe. Prawdopo-
dobnie choroby synów pani Sylwii 
są wynikiem powikłań po obowiąz-
kowym szczepieniu, jakie przeszli. 
Lekarze powiedzieli jej to wprost, 

ale w dokumentacji ich chorób nie 
zostało to zapisane – przyp. red.] 
Mateusz przed wejściem do bu-
dynku dostał spazmów – relacjo-
nuje pani Sylwia i dodaje, że Se-
bastian prawdopodobnie będzie 
mógł mieć indywidualny tok na-
uczania również w Zespole Szkół 
w Chełmcu. 

Mateusz dostaje też histerii, gdy 
musi wejść do autobusu. Rodzi-
ce opowiadają, że wszyscy przeży-
wali koszmar, gdy musieli dojechać 
z nim do ośrodka. Z 29. Listopa-
da, gdzie mieszkają, przesiadali 
się do trzech autobusów, by trafić 
w końcu na miejsce. Mateusz krzy-
czał i wił się po autobusie, co ani dla 
niego nie było komfortowe, ani dla 
pozostałych pasażerów. W ubie-
głym roku już do Chełmca był prze-
wożony busem. – Kierowca jechał 
z dziećmi z Gródka i nadrabiał dro-
gi, by zabrać Mateusza spod bloku 
– mówi pani Sylwia. Teraz nieste-
ty nie mam tego komfortu i co-
dziennie odwożę syna taksówką 
do Chełmca, bo miasto, choć po-
winno, nie zapewniło Mateuszowi 
dowozu z opiekunem. 

***
Podobnie jak rok temu pani Sy-

lawia zwróciła się w lipcu do prezy-
denta Nowego Sącza o zapewnienie 

takiego transportu, ewentualnie 
o zwrot kosztów dowozu dziec-
ka do szkoły. Za bus płaciła 30 zł 
dziennie, więc takiej kwoty doma-
gała się w prośbie od urzędu. „Po-
nadto z uwagi na specyfikę scho-
rzenia, którym dotknięty jest mój 
syn, dojazd komunikacją publiczną 
nie może być realizowany z uwagi 
na znaczną nadwrażliwość na bodź-
ce zewnętrzne, co w znacznym 
stopniu wpływa na jego trudności 
w funkcjonowaniu w otoczeniu” 
– zaznaczyła we wniosku. 

Z upoważnienia prezydenta Józef 
Klimek, dyrektor Wydziału Edu-
kacji UM w Nowym Sączu, pozy-
tywnie odniósł się do jej prośby, 
stwierdzając na piśmie, że „wyra-
ża zgodę na refundację kosztów do-
jazdu i opieki zorganizowanej we 
własnym zakresie” i jednocześnie 
poinstruował, że ma się skonsulto-
wać z dyrekcją Zespołu Szkół Pod-
stawowo–Gimnazjalnych nr 1 przy 
ul. 29. Listopada, by zawrzeć sto-
sowną umowę. 

– Ucieszyłam się z tego pisma, 
ale moja radość trwała do cza-
su, gdy zobaczyłam treść umowy, 
na której napisano wysokość staw-
ki za przewóz – 13 zł! – mówi pani 
Sylwia. – W ubiegłym roku podpi-
sałam taką umowę, bo postawiono 
mnie pod murem, mówiąc, że albo 

podpiszę, albo wrócę do domu z ni-
czym. A za przewóz przez cały rok 
musiałam dokładać ze swoich pie-
niędzy. W tym roku jestem mą-
drzejsza o to doświadczenie. 

Pani Sylwia odmówiła podpisa-
nia umowy, a 11 września, złoży-
ła w ratuszu przedsądowe wezwa-
nie do usunięcia naruszenia prawa 
do prezydenta Ryszarda Nowa-
ka. W nim wzywa miasto do speł-
nienia obowiązku spoczywającego 
na gminie, jeśli nie – żąda już nie 30 
zł, a realnie dziennie ponoszonych 
kosztów za dowóz syna do szkoły 
i z powrotem – 40 zł. 

– Mówiąc szczerze, to ja nie chcę 
tych pieniędzy, jeżeli miasto jest 
w stanie znaleźć transport i opieku-
na za 13 zł, to ja się na to zgadzam. 
Tylko znam realia i wiem, że to za 
mała kwota. Dlaczego ja mam pła-
cić za coś, co się prawnie mojemu 
dziecku należy – mówi Sylwia Głę-
bowska. Dodaje przy tym, że rozma-
wia z rodzicami, którzy mają dzieci 
ze schorzeniami takimi jak Mateusz. 
– Mieszkający w gminach nie mają 
większych problemów z refunda-
cją, w mieście natomiast już tak. 
A my nie po to przeprowadzaliśmy 
się z Krynicy, gdzie nie ma szkół 
odpowiednich dla synów, by teraz 
przechodzić takie gehenny w urzę-
dach – mówi. 

W takiej sytuacji Głębowscy za-
stanawiają się nad przeprowadzką 
do Chełmca. – Miasto pozbędzie 
się kłopotu, ale problem pozostaje 
– zauważają rodzice chorych chłop-
ców. Teraz czekają na wyznaczenie 
rozprawy w sądzie administracyj-
nym, na skargę złożoną na prezy-
denta Nowego Sącza 26 marca, do-
tyczącą niezapewnienia w ubiegłym 
roku bezpłatnego transportu i opie-
ki do szkoły Matuszowi. 

***
– Zgodnie z ustawą gmina ma 

zapewnić niepełnosprawnemu 
dziecku transport i opiekę, ale 
do najbliższej szkoły od jego miej-
sca zamieszkania, a taką w tym 
wypadku jest Specjalny Ośrodek 
Szkolno–Wychowawczy – wyjaśnia 
Józef Klimek. Przekonuje, że rozu-
mie trudną sytuację państwa Głę-
bowskich, ale trzymają go przepisy. 
– Czy jeśli rodzic wybierze pla-
cówkę w Krakowie, miasto Nowy 
Sącz też ma za to płacić? – pyta 
retorycznie. Kwota 13 zł za trans-
port została wyliczona na podsta-
wie rozporządzenia prezydenta No-
wego Sącza, które szacuje koszt 
biletu dziecka niepełnosprawnego 
i opiekuna. 

– Pani Sylwia ma prawo mieć 
swoje zdanie na temat Specjal-
nego Ośrodka Szkolno–Wycho-
wawczego, niemniej uważam, 
że mamy profesjonalną kadrę 
do nauki dzieci z różnym stop-
niem niepełnosprawności i upo-
śledzeniem. Ponadto w mieście 
jest wiele szkół, które mają kla-
sy integracyjne i w nich uczą się 
dzieci z autyzmem. To na razie 
jedyny taki przypadek w mieście 
– mówi Klimek. Przyznaje jed-
nocześnie, że serce w przypad-
ku dzielenia pieniędzy dyktuje 
mu co innego. – Jednak pienię-
dzy publicznych nie rozdziela się 
sercem. Niestety musimy do tego 
podchodzić na chłodno, bo kontro-
le są później bezlitosne. Proszę mi 
wierzyć, w takich sytuacjach gło-
wa dzieli się na pół. To poważny 
problem. Jeśli sąd administracyj-
ny podejmie inną decyzję, z poko-
rą wykonam jego werdykt – za-
pewnia dyrektor.

KATARZYNA GAJDOSZ

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

Tel. 18 44 69 201, 509 469 948
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HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA „GORZKÓW” 
33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1

tel. (018) 442 74 53, fax (018) 442 74 26
e-mail: gorzkow@hpsp.com.pl

www.hpspgorzkow.pl

Ó

od 1995 roku
Hala Handlowa 

Gorzków 
zaprasza na zakupy

R E K L A M A

Pieniędzy publicznych nie rozdziela się sercem

Rodzina Głębowskich przeprowadziła się z Krynicy do Nowego Sącza, by 
zapewnić synom dobrą opiekę, teraz pewnie znów będą zmuszeni zmienić 
miejsce zamieszkania.
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LUDZIE .  W rodzinie państwa Wojtyla-
ków podróżuje się często i daleko. Nikt 
jednak z nich, ani w ogóle Polaków, nie 
dotarł tak daleko w głąb Amazonii jak ich 
starsza córka Kasia. O kruchej blondyn-
ce, która nad wygody rodzinnego domu 
w Krynicy–Zdroju woli życie w zielonym 
piekle – gdzieś nad rzeką Igara Paraná, 
przy indiańskiej rodzinie, która ją… ad-
optowała – opowiadają: mama Krysty-
na, tata Grzegorz i siostra Ewa. 

PODRÓŻ W GENACH
Jeśli do kogoś pasuje wyświech-

tane określenie, że ciekawość świata 
ma w genach, to właśnie do niej. Oj-
ciec Grzegorz jest zapalonym podróż-
nikiem, objechał praktycznie cały 
świat. Córka zaczęła fruwać po świe-
cie już jako uczennica muszyńskie-
go liceum i, jak zastrzega tata, czę-
sto docierała na krańce świata przed 
nim. – Na przykład pierwsza poje-
chała nad Bajkał, a ja dopiero po niej 
– zdradza Grzegorz Wojtylak. – Nad 
Bajkałem był zlot studentów z ca-
łego świata, uczyli się rosyjskiego 
i to była trochę taka zabawa. Ona 
już dobrze mówiła po rosyjsku, oni 
wcale nie, to ona tam była gwiazdą.

Katarzyna Wojtylak, rocznik 1986, 
wszędzie się odnajduje bez trudu i nic 
w tym dziwnego – jest poliglotką. 
Miała być specjalistką od łaciny i gre-
ki, dostała się na filologię klasycz-
ną do Krakowa, ale ciągnęło ją dalej. 
Wyjechała do Holandii i podjęła stu-
dia na Vrije Universiteit w Amsterda-
mie. Tam ukończyła licencjat na fi-
lologii angielskiej i hiszpańskiej oraz 
studia magisterskie z wyróżnieniem 
na kierunku lingwistyka. – Ona bie-
gle posługuje się… proszę poczekać… 
angielskim, niemieckim, holender-
skim, portugalskim, hiszpańskim 
i rosyjskim – wylicza nie bez dumy 
mama, Krystyna Kucia-Wojtylak, 
znana krynicka lekarka – stomatolog.

Zupełnie inny język zawiódł ją jed-
nak w dorzecze Amazonki. Kata-
rzyna Wojtylak jest jedną z sześciu 
osób na świecie, poza autochtonami, 

mówiącą dialektem Murui Huitoto 
z rodziny języków Witoto. Plemiona 
indiańskie posługujące się tym giną-
cym dialektem (i pokrewnym – Mi-
nica Huitoto) mieszkają w Amazonii, 
w dorzeczu Parany. Mama Krysty-
na wspomina, że początek przygody 
z Amazonią był zgoła humorystycz-
ny. – Na trzecim roku decydowała 
się, o czym będzie pisać pracę magi-
sterską. Jak usłyszała o języku, który 
się tak nazywa, to wybuchła śmie-
chem i pyta, gdzie to jest? – śmieje się 
mama Krystyna. – Kiedy usłyszała, 
że w Amazonii, natychmiast zdecy-
dowała: jadę tam, muszę to usłyszeć! 
Ta nazwa jest niewiarygodna!

PIERWSZE KROKI W ZIELONYM 
PIEKLE

Do Kolumbii, w okolice miasta 
Leticia, wysłała Kasię w 2010 roku 
macierzysta uczelnia z Amsterda-
mu. Młoda studentka z Polski mu-
siała dopasować się do miejscowych 

obyczajów, a nawet, w trosce o bez-
pieczeństwo, upodobnić do In-
dian. – Jest blondynką o błękitnych 
oczach i jasnej cerze, więc twarz 
miała zbrązowioną specjalnym kre-
mem. Taki był wymóg uniwersytetu 
– wspomina mama Krystyna. 

– Musiała ufarbować włosy 
na czarno, założyć strój indiański 
i nawet zmienić kolor oczu za pomo-
cą specjalnych szkieł kontaktowych 
– dodaje tata Grzegorz.

Nawet takie zabiegi nie do końca 
uczyniły ją anonimową. – Wyróżnia-
ła się wzrostem, mimo że jak na Eu-
ropejkę jest co najwyżej średniego 
wzrostu – zdradza pani Krystyna. 
– A tam mężczyźni – Indianie sięgają 
jej do ramienia, a kobiety do piersi. 

Dla Europejczyka, a zwłaszcza dla 
kobiety, warunki w dżungli są du-
żym wyzwaniem. I nie chodzi o nie-
bezpieczeństwa rodem z filmów 
przygodowych: Amazonia kolum-
bijska to wbrew obawom spokojny 
region i przyjaźni wobec przyby-
szów autochtoni. Największą niedo-
godnością są warunki życia codzien-
nego: brak prądu, toalety, łaźni. 
– Jedyna możliwość kąpieli to rze-
ka – opowiada Grzegorz Wojtylak. 
– A w niej są krokodyle i piranie, 
silny prąd i liczne wodospady. Żeby 
się wykąpać, trzeba rzeczywiście 
być odważnym. Ja byłem w Ama-
zonii, ale nie pływałem, bo się ba-
łem. A ona nie.

Kąpiel w zimnej jak lód rzece w to-
warzystwie piranii najwyraźniej nie 
odstrasza młodej Polki. Postanawia 
napisać doktorat poświęcony dia-
lektowi Murui Huitoto. Ukończe-
nie studiów z wyróżnieniem bardzo 
jej w tym pomogło. – Dzięki temu 
mogła sobie wybrać doktorat, gdzie 
chciała – mówi Krystyna Kucia–Woj-
tylak. I Katarzynę poniosło, jakże by 
inaczej, na antypody. Wybrała so-
bie James Cook University w Brisba-
ne, w Australii. Gdzie Krynica, gdzie 
Amsterdam, a gdzie Australia! W lu-
tym tego roku podjęła studia dokto-
ranckie, a już 5 lipca pojechała na pół 
roku do trzytysięcznej miejscowości 
La Chorrera w południowo–wschod-
niej Kolumbii, w regionie Amazonas. 

50 OKREŚLEŃ NA ZIELONY
Dlaczego uniwersytet z Brisbane 

gotów jest wyłożyć kilkaset tysięcy 

dolarów australijskich na podróż 
swojej doktorantki do serca dżungli? 

– Języki z rodziny Witoto zanikają 
– tłumaczy Krystyna Kucia–Wojtylak. 
– Wszyscy się uczą hiszpańskiego. 
Program rządu kolumbijskiego jest 
taki, żeby hiszpański był podstawo-
wym językiem komunikacji pomię-
dzy wszystkimi plemionami. 

Kasia opisuje dialekt Murui 
na podstawie specjalnego klucza. 
Murui Huitoto nie jest jeszcze opra-
cowany, a na dodatek ma wiele od-
mian. – Młodzi Indianie nie chcą już 
posługiwać się językiem swoich oj-
ców, wstydzą się go – ubolewa pani 
Krystyna. – Nawet między sobą mó-
wią po hiszpańsku, tylko z Kasią mó-
wią w Murui, bo wiedzą, że ona bada 
ten język. Za kilkadziesiąt lat już nikt 
może tym językiem nie mówić i dla-
tego badacze chcą go ocalić. 

Języki Witoto są niezwykłe, bardzo 
różne od europejskich. – Na przykład 
na liść mają z 50 określeń, na jego 
kształt i kolor – tłumaczy pani Kry-
styna. – Tak samo na zieleń. My mó-
wimy ”zielony” i na tym koniec. 
– Inaczej liczą – wtrąca pan Grze-
gorz. – Na przykład liczba „dwa” 
to „dwóch braci”. Bardzo obrazowo. 

Przyjemnie pomyśleć, że rzad-
kie, indiańskie dialekty może oca-
lić od zapomnienia blondwłosa Po-
lka z Krynicy.

Teraz nie musi już farbować wło-
sów i udawać Indianki. – Została za-
adoptowana przez rodzinę indiańską 
– tłumaczy Krystyna Kucia–Wojtylak. 
– Inaczej nie mogłaby tam przeby-
wać, musi mieć matkę Indiankę i ojca 
Indianina. Zgodę na adopcję musiał 
wydać wódz plemienia. Przybrani 
rodzice mają już ponad 60 lat, są na-
uczycielami języka hiszpańskiego. 
To taka miejscowa klasa wyższa. 

– W momencie, kiedy ma przy-
branych indiańskich rodziców, trak-
towana jest jako swoja, jak Indianka 
– dodaje pan Grzegorz. 

SAMOTNOŚĆ W DŻUNGLI
Czego brakuje w dżungli? Męża. 

Mąż Kasi Wojtylak to Amerykanin, 
były żołnierz marines. Teraz studiuje 
reżyserię filmową na tej samej uczel-
ni, co żona. Jeśli jedno z małżonków 
jest tak daleko, to co robi drugie? 
– Drugie martwi się i płacze, tęsk-
ni, nie wiem co – zamyśla się pan 
Grzegorz. – Był taki plan, że on tam 
do niej przyleci. Chcieli wynająć łódź 
i płynąć Amazonką w głąb dżungli, 
ale to są duże koszty. Kasię finansu-
je uczelnia, on musiałby finansować 
podróż sam. 

Na ograniczony kontakt pozwa-
la nowoczesna technika. Kasia wy-
syła krótkie filmiki mężowi i rodzi-
nie w Krynicy. – Ostatnio przysłała 
taki film, jak idzie sobie przez dżun-
glę, osiem kilometrów (jest przy 
szóstym) i mówi: zaraz mi skoczy 
na plecy jakiś tygrys – śmieje się pani 
Krystyna. 

Tygrys pewnie nie skoczy, ale in-
nych niedogodności nie brakuje. 
W dżungli nie ma prądu, baterie łado-
wane są za pomocą specjalnych urzą-
dzeń pobierających energię słonecz-
ną. Jeśli takie ustrojstwo zawiedzie, 

kontaktu z rodziną nie będzie. No 
i brak sklepów. – Tam jest tylko jeden 
sklep w pobliżu jednostki wojskowej, 
gdzie co tydzień dopływa łódka i do-
starcza towar – wtrąca siostra Ewa, też 
już doktorantka, choć w innej dziedzi-
nie. – W sklepie na półkach jest tylko 
woda butelkowana, ryż i krakersy. 
Od czasu do czasu dopłynie mięso, ale 
to mięso z jelenia. – Przypomina po-
deszwę z buta i taki ma smak – dodaje 
ze śmiechem mama Krystyna.

Podeszwa z jelenia to jeszcze nic. 
Na jednym z filmików przysłanych 
do domu oglądamy tłuste, białe roba-
ki usmażone w potrawce zwanej mo-
jojoi. Wrażliwym podniebieniom in-
diańskiego menu nie polecamy.

WIECZOREM SPŁYWA NIEPOKÓJ
Jak to jest, kiedy własne dziec-

ko znajduje się tysiące kilometrów 
od domu, w sercu nieprzyjaznej dżun-
gli? Czy razem z mgłą znad gór nie spły-
wa niepokój? – Raczej nie, jest bardzo 
samodzielna – mówi pan Grzegorz. 
– Nie boi się niczego, jest taka odważ-
na – potwierdza żona. – Ma poza tym 
zaufanie do ludzi i nigdy nie podejrze-
wa nikogo o złe zamiary. 

Rodzice dodają, że Kasia jest 
otwarta, towarzyska i bezpośred-
nia. – I ma fajne poczucie humoru 
– uśmiecha się pani Krystyna. – Za-
częła teraz pisać książkę, o każdym 
dniu pobytu w dżungli, coś w rodza-
ju pamiętnika. Przeczytałam dopiero 
kilka stron i to jest takie śmieszne…

Książka rozpoczyna się od wylo-
tu z Australii do Argentyny i potem 
do Kolumbii (taka podróż trwa po-
nad dwie doby). Będzie tam frag-
ment, jak kolumbijski taksówkarz nie 
może uwierzyć, że dolary australijskie 
są droższe od amerykańskich. Pisow-
nia oddaje charakterystyczny akcent 
kolumbijskiej hiszpańszczyzny. 

„ – Ile dolar australijjjjski jes 
w pesos? – zapytał zdecydowa-
nie zbity z tropu taksówkarz.
– Panie miłościwy, dolar austra-
lijski jest warty więcej niż dolar 
amerykański! – odpowiedziałam 
zgodnie z prawdą. Taki był obec-
ny kurs dolara australijskiego.
– Taaaa? – zapytał wyraźnie po-
wątpiewając – jes jakiś pie-
eeniąc warrrty więeecej nniiiż 
dolaaar amerrryykannnski?
– Panie, na dolarze amerykańskim 
nie kończy się świat! – spojrza-
łam na taksówkarza, który dalej stal 
z niewyraźną miną.”

Podejrzliwego przewoźnika uspo-
kaja dopiero powołanie się na Jana 
Pawła II. Nasz papież jest kochany 
w Ameryce Południowej i rodaczce 
papieża można wierzyć, że „jes jakiś 
pieniąc droższy niż dolar amerykan-
ski”. Książka ma się ukazać w przy-
szłym roku, w czerwcu.

– To chyba pierwsza Polka, która 
dotarła tak daleko w głąb Amazonii 
– mówi o córce pan Grzegorz. – Bliżej 
Manaus po stronie brazylijskiej to ja-
cyś Polacy się trafiają, ale taka młoda 
dziewczyna 500 kilometrów od naj-
bliższego miasta, w samym sercu 
dżungli, wśród Indian, gdzie nie ma 
ani jednego białego, tego chyba żadna 
Polska nie dokonała – dodaje z dumą.

– Niepokój jest – przyznaje 
po chwili pani Krystyna. – Matka 
to odczuwa inaczej i ojciec inaczej 
– wtrąca pan Grzegorz. – Ja jestem 
przekonany, że ona sobie da radę.

WIESŁAW TUREK
Regulamin dostępny w punkcie info oraz na stronie

www.empik.com/regulaminy-epiku

Indianka z Krynicy
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DTS CZYTELNIKÓW.  To nie mal-
kontenctwo – zastrzegają mat-
ki najmłodszych dzieci z osiedla Mi-
lenium w Nowym Sączu, które już 
od dłuższego czasu może się po-
chwalić najefektowniejszym placem 
zabaw dla dzieci. Jest tylko jedno 
maleńkie ale… Trochę tu mało bez-
piecznych atrakcji dla dzieci w wie-
ku poniżej trzech lat.

O braku pieniędzy i rozwiąza-
niach oszczędnościowych nie ma 
tu mowy. Grodzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa od początku trak-
towała budowę placu z namasz-
czeniem. Znalazły się pieniądze 
na przesunięcie całej górki do zjeż-
dżania na sankach, ogrodzenie 
z prawdziwego zdarzenia, atesto-
wane zabawki, szachy na świeżym 
powietrzu i ławeczki dla rodziców. 
Zabrakło tylko pomyślunku. 

– Tu jest tylko jedna piaskow-
nica, która składa się z dwóch 
mniejszych. W środku może się 
bawić maksymalnie sześcioro 
dzieci. Piaskownica jest płytka, 
więc szybko zabrakło w niej pia-
sku. Bawią się w niej najmłodsze 
dzieciaki, fajnie byłoby więc ją 
zadaszyć. Wystarczyłaby wiata, 
bo przy tegorocznym słońcu pra-
żyło niemiłosiernie. A i przy desz-
czu też by dobrze zrobiła, bo dno 

piaskownicy wyłożone jest folią 
i jak pada, to w środku robi się 
bajoro – komentuje mama nie-
spełna dwuletniej dziewczynki. 
Jej koleżanka, pani Iwona, mama 
trzyletniego Szymonka, też ma 
kilka uwag:

– Na naprawdę przyjaznych 
placach teren pod i wokół huś-
tawek i zjeżdżalni wyłożony jest 
miękką wykładziną w kolorze 
trawy, a rynny zjeżdżalni do-
chodzą do ziemi. Tu są kamienie, 
a rynny, choć zaokrąglone, koń-
czą się kilkadziesiąt centyme-
trów nad ziemią. Jak się dziecka 
nie złapie na czas, kość ogono-
wa obita. 

– Przecież pod słoniem jest 
wykładzina, a zjeżdżalni jest tyle 
i tak różnych, że można je do-
brać odpowiednio do możliwości 
dziecka – mówi Jarosław Iwaniec, 
prezes GSM. Zastrzega również 
przy okazji, że wszystkie elemen-
ty placu są atestowane i posiadają 
stosowne certyfikaty. 

***
Rodziców osiedla martwi też, 

że kolejno likwidowane są sta-
re, pojedyncze piaskownice 
między blokami. Bo tu malusz-
kom, tym do trzech lat najlepiej. 
Są we własnym gronie, łatwiej 

je otoczyć opieką niż w tłumie 
ze starszymi – kilku, czy na-
wet kilkunastolatkami. Ostatnio 
rozeszło się wśród opiekunów, 
że docelowo mają być zlikwido-
wane wszystkie takie enklawy. 
Argument, że w obecnej formie 
urągają zasadom higienicznym, 
bo często zamieniają się w ku-
wety dla dzikich kotów, nie bar-
dzo do nich przemawia. Bo prze-
cież ogrodzenie wokół nowego 
placu zabezpiecza przed wy-
prowadzaniem psów, ale już nie 
przed kotami, które przecież po-
trafią skakać. 

Tu Jarosław Iwaniec ma już bar-
dziej optymistyczne wieści – pia-
skownice, które miały być zlikwi-
dowane, już są usunięte. Reszta 
pozostanie. Docelowo będzie też 
zrobiona jeszcze jedna, tym ra-
zem zdecydowanie większa pia-
skownica na ogrodzonym placu. 
Będzie też obsadzona drzewami, 
by zapewnić dzieciom cień. Iwa-
niec zaznacza, że przepisy są bar-
dzo rygorystyczne i właściwie nie 
ma prawa istnieć piaskownica, 
do której mają wolny dostęp ja-
kiekolwiek zwierzęta. I nie tyl-
ko o skoczne koty tu chodzi, ale 
również – i chyba przede wszyst-
kim – o psy. 

EWA STACHURA

Obita kość ogonowa

www.dts24.pl 
T W Ó J 
tygodnik 
codziennie

Odbywające się w Mediolanie mię-
dzynarodowe targi MADE expo to jed-
no z najważniejszych w Europie wy-
darzeń dedykowanych sektorowi 
budowlanemu. 

Wysoka ranga imprezy powodu-
je, że pojawiają się na niej czołowi 
przedstawiciele branży. Podczas te-
gorocznej edycji MADE expo swo-
ją ofertę zaprezentują również są-
deckie firmy: Wiśniowski i Dako. 

Tegoroczna edycja targów od-
będzie się w dniach 2–5 paździer-
nika. – Oprócz możliwości po-
kazania swojej oferty, udział 
w mediolańskim wydarzeniu 
to także znakomita okazja do wy-
miany wzajemnych doświadczeń, 
nieformalnych spotkań i nawią-
zania ciekawych kontaktów han-
dlowych – mówi Katarzyna Świ-
derska, dyrektor marketingu 
firmy Wiśniowski. 

Sądeckie firmy zaprezentują 
się w Mediolanie



1319 września 2013   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

To prawdziwa re-
wolucja w sądec-
kim rolnictwie. 
Kiedy znika-

ją z gospodarstw rolnych zwie-
rzęta hodowlane – krowy, konie, 
owce, a nawet prosiaki, brać sa-
downicza rośnie w siłę i potęgę. 
Bez przesady rewolucyjnym prze-
wrotem sadowniczym jest otwar-
cie w Olszanie pod koniec sierpnia 
zakładu przetwórczego owo-
ców – jabłek, truskawek, malin, 
czarnej porzeczki, wiśni, aronii. 
Nie jest to co prawda rewolucja 
na skalę budowy linii kolejowej 
i warsztatów w 1876 r. w Nowym 
Sączu, kiedy na Sądecczyznę do-
tarła cywilizacja, ale jednak prze-
łomowe wydarzenie. Takim, jakim 
było powstanie w 2003 r. Sądec-
kiej Grupy Producentów „Owoc 
Łącki” i w 2007 r. Sądeckiej Grupy 
Producentów Owoców i Warzyw 

„OLSAD” w Olszanie. W 2008 r. 
obie grupy powołały do życia 
Zrzeszenie Sądeckich Sadowni-
ków "Jabłko Sądeckie", głównie 
pod kątem robienia wspólnych in-
teresów na polskim i zagranicz-
nym rynku. Niemniej ważnym 
celem tego zrzeszenia, w skład 
którego wchodzą 104 gospodar-
stwa sadownicze, jest kształcenie 
sadowników, utworzenie wspól-
nej bazy dystrybucji środków 
ochrony, nawozów itp.

Wspomniany zakład przetwór-
czy owoców w Olszanie zafun-
dowali sobie sadownicy z "Owo-
cu Łąckiego", czerpiąc pieniądze 
z własnych dochodów, kredytów 
i przede wszystkim z dotacji unij-
nych. Bez wstydu i bez krytyki 
polityki rolnej Brukseli.

– Panie, nic się nie opłaca 
w rolnictwie, rząd Tuska niszczy 
polską wieś – to hasła na sztan-
darach działaczy NSZZ "Solidar-
ność" Rolników Indywidualnych. 
Na wiosnę przed byłym Urzę-
dem Wojewódzkim w Nowym Są-
czu działacze ci palili unijne fla-
gi. W małej grupce wściekłych 
pseudorolników nie widać było 

sadowników z „Owocu Łąckie-
go” i „OLSADU”. Ci bowiem zro-
zumieli, że mądre, wspólne dzia-
łanie na terenie, gdzie brakuje 
ziemi pod nowe sady może przy-
nieść, nomen omen, owoce. No-
woczesny styl organizacji pra-
cy, zarządzania, umiejętność 
poruszania się na rynkach eu-
ropejskich i światowych wnie-
śli ludzie, głównie młodsi, którzy 
od lat byli w różny sposób zwią-
zani z sądecką wsią, rolnictwem, 
sadownictwem. W "Owocu Łąc-
kim" to są m.in. członkowie za-
rządu – Bolesław Zając, prezes, 
Bartłomiej Pasoń, wiceprezes, Ka-
zimierz Rusnarczyk, członek za-
rządu. W „OLSADZIE” to prezes 
Adam Maciuszek, wiceprezesi An-
toni Górski i Paweł Pulit.

Okazuje się, że można coś 
zdziałać, mimo powszechnych 
zewsząd narzekań. Oczywiście, 
jak to bywa w grupie ludzi, nie 
obywa się bez swarów, kłótni, ale 
to normalne, kiedy w grę wcho-
dzą pieniądze. Najważniejszym 
jednak jest to, że w sadowni-
czych okręgach Łącka, Łososiny 
Dolnej, Podegrodzia, Tęgoborzy, 

Czarnego Potoku, Olszany po-
wstają na naszych oczach nowe 
sady, nowe nasadzenia. Sady 
wręcz wypierają tradycyjne rol-
nictwo w postaci – tu trochę zbo-
ża, tu trochę ziemniaków, byle 
uchować na własne potrzeby kil-
ka kurek i świnię na święta. Ta-
kie rolnictwo może jakoś mogło 
egzystować za PRL, kiedy wieś 
była zagłębiem chłopo–robot-
ników. Dzisiaj chłopów nie ma, 
poza jednym oficjalnym Stani-
sławem Pasoniem z Moszczenicy. 
Dzisiaj są sadownicy, farmerzy 
i fermerzy (to ci od jaj i brojle-
rów). Innej, starej, tradycyjnej 
wsi już nigdy nie będzie. Wieś są-
decka pozbawiona jest już sto-
dół, stajni z gołębnikami i jaskół-
czymi gniazdami. O braku żywca, 
poza wyspecjalizowanymi go-
spodarstwami hodowlanymi już 
wspominałem.

Wracając zaś do sadów i sa-
downików, to źródeł ich obec-
nej hossy dopatrywać należy 
w średniowiecznym Łącku, gdzie 
już w XVI wieku sady z oko-
lic tej miejscowości wymienia-
no w dokumentach. Prawdziwy 

przełom nastąpił jednak w wie-
ku XIX, kiedy w latach 1844–1868 
miejscowy proboszcz ks. Maciej 
Szaflarski nawoływał do sadze-
nia drzew owocowych. Jednak-
że w legendzie Łącka słynniej-
szym stał się ks. Jan Piaskowy, 
proboszcz parafii na przełomie 
XIX i XX wieku. On to za pokutę 
po świętej spowiedzi nakazywał 
sadzić drzewka, osobliwie jabło-
nie. W taki to sposób Łącko za-
słynęło jabłoniami, śliwami i łąc-
ką śliwowicą. Legenda legendą, 
ale dzisiaj ks. Jan Piaskowy, wi-
dząc efekty pracy sadowników 
z "Owocu Łąckiego" i "OLSADU" 
pewnie się z niebieskich sadów 
dumny uśmiecha.

Nowoczesna przetwórnia w Ol-
szanie wyposażona w świato-
wej marki maszyny i urządzenia 
powstała dzięki unijnemu dofi-
nansowaniu, które wyniosło 50 
procent kosztów inwestycji. Tę in-
formację podaję na życzenie tych 
działaczy NSZZ "S", którzy wio-
sną tego roku odgrażali się w No-
wym Sączu, że z kosami na sztorc, 
niczym Kościuszkowscy pojadą, 
żeby rozp... Brukselę.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Ksiądz Piaskowy uśmiecha się z nieba

OPINIE

1. Mój kolega Andrzej Joj-
czyk (pozdrawiam, jak 
forma, noga podaje?) po-

stawił mi całkiem niedawno bo-
lesną diagnozę głoszącą, że skoro 
nie mam swojego profilu na Fa-
cebooku, to tak jakbym nie żył. 
Zaskakujące, ale jak na zmarłego 
czuję się całkiem nieźle i profi-
lu na Facebooku ciągle nie zało-
żyłem. Co ciekawe, oprócz braku 
dolegliwości czysto medycz-
nych, nie mam też z tego powo-
du żadnych wyrzutów sumienia. 
A mieć powinienem, bo nie tylko 
od kolegi Andrzeja, ale i od dzie-
siątków innych osób już sły-
szałem, że jestem niedzisiejszy, 
zacofany, nie umiem się pro-
mować, zostaję w tyle, a świat 
mi ucieka przy użyciu turbodo-
ładowania, jakim jest ów portal 
społecznościowy. I pewnie za-
cząłbym powoli popadać w kom-
pleksy, a może nawet w lekką 
depresję z powodu braku wła-
snego profilu w sieci, gdybym 
przypadkiem nie natknął się 
na materiał w jednym z ogólno-
polskich tygodników, który wali 
z grubej rury: „Częste korzysta-
nie z Facebooka psuje ci opinię, 

bo kreuje na osobę bierną i nie-
aktywną, która ma za dużo wol-
nego czasu”.

Bingo! Czyli jednak ktoś już 
przejrzał na oczy i wpadł na – jak 
mawia klasyk – oczywistą oczy-
wistość, że skoro spędzasz życie 
godzinami wysiadując na por-
talu społecznościowym, to albo 
nie masz nic lepszego do robo-
ty, albo zabraknie ci tego cza-
su, żeby faktycznie coś ciekawe-
go zrobić. Miodzik, sam miodzik. 
Czytam więc dalej, a tam kolej-
ne odkrycie Ameryki: „Być może 
czas spędzony na portalu powo-
duje, że tracisz szansę na inne, 
korzystne dla ciebie rodzaje ak-
tywności”. Brawo, czyli jednak 
prawdziwe życie jest gdzie in-
dziej, a nie – jak mi wmawia-
no – przed ekranem komputera. 
A teraz rzecz najważniejsza, coś 
co umarłego – bo przecież umar-
łem, skoro nie mam swojego 
profilu – może postawić na bacz-
ność: „Im częściej publikujesz 
nowe treści i zdjęcia z imprez, 
tym bardziej jesteś i będziesz 
nieszczęśliwy”. Czyli jednak 
świat nie stanął całkiem na gło-
wie. Jednak prawda może okazać 
się dokładnie odwrotna od tego, 
co nam do tej pory wmawia-
no: kompleksy i depresja mogą 
się rodzić z aktywności na Fa-
cebooku, a nie z jej braku. Co za 
ulga! Czyli to nie ja skazałem się 
na margines, nie żyjąc na Face-
booku, ale marginalizują się ci, 
którzy nie mają czasu i sensu żyć 
w realu.

2. Kiedyś, choć przecież 
całkiem niedawno, po-
dobny świat próbowa-

ła – ale na lokalną skalę – kre-
ować jedna z miejscowych gazet. 
Prawdziwe miało być tylko to, 
o czym napisała ta gazeta. Je-
śli o czymś nie napisała, to zna-
czy, że tego albo nie było, albo nie 
warto, żeby świat sobie tym za-
przątał głowę. Albo żyłeś w tej ga-
zecie na zdjęciu, albo nie żyłeś 
wcale, a w najlepszym wypadku 
wegetowałeś na marginesie, któ-
ry ci gazeta wyznaczyła. Smutne 
to było, bo część sądeckich cele-
brytów – co za dziwne słowo – za-
miast żyć pełnią życia, całą swoją 
świętą energię poświęcała stawa-
niu na głowie, byle gazeta to tylko 
odnotowała. Niektórzy wygłupiali 
się niemiłosiernie, przestawali być 
sobą i próbowali być kimś innym, 
byle to odnotowała Miłościwie 
Panująca Nam Gazeta. A Gazeta 
– jak Car i Bóg – albo wspania-
łomyślnie chwaliła i drapała za 
uchem, albo bezlitośnie wyzna-
czała karę chłosty piórem macza-
nym w czerwonym atramencie 
i wrzucała delikwenta do ciemni-
cy, żeby świat o nim zapomniał. 
Masz coś do powiedzenia, albo nie 
masz nic do powiedzenia – nie-
ważne! Najważniejsze, że generu-
jesz ruch na swoim papierowym 
profilu. Taki Facebook tylko w po-
wiatowym wydaniu i zamiast kli-
kania lajków, wycinanie nożycz-
kami swoich zdjęć z gazety. Czyli 
wszystko to już było. Można gasić 
światło i iść spać.

Jestem niedzisiejszy, zacofany 
i podobno mnie nie ma

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Dziękujemy 
reklamodawcom

Nie byłoby „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 
bez naszych reklamodawców. W 150 numerach 

DTS ukazał  się reklamy i ogłoszenia ponad 
500 fir  i inst cji, głównie z naszego regionu, 

ale nie t lko lokalnych. Dziękujemy Wam za 
okazane zaufanie. Jesteśmy dumni, że mogliśmy 
się przyczy ić do rozwoju i sukcesów Waszych 

fir  i przedsiębiorst .

Wydawnict o DOBRE

MASZ DLA NAS 
CIEKAWĄ INFORMACJĘ
którą chcesz się podzielić z innymi 

– zadzwoń. 
Nasz reporter czeka na telefon: 

18 544 64 40, 18 544 64 41 
albo napisz: redakcja@dts24.pl
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Sprzedaż Hurtowa

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C
tel: 18 444 14 04 w. 50

Dom-Ogród-Mieszkanie Market 

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C
tel: 18 444 14 04 w. 53

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Piwniczna, ul. Węgierska 2A
tel/fax: 18 446 41 23

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19
tel/fax: 18 331 90 80

Najwiekszy wybór w regionie!

  
Najwieksze na południu Polski !

STROP TERIVA

od 53,—50
m²

BLACHODACHÓWKA
Balex Metal

23,—50
m²

KOSTKA BRUKOWA NOSTALIT 6 CM 
SZARA BRUK BET 90311

29,—99
m²

FOLIA DACHOWA 
EUROTOP L2 90G ROL-75M2 
FAKRO 154408

   1,—95
m²

OKNO DACHOWE 78x118 
FTS U2 FAKRO 99794

669,—00
szt.

PUSTAK ŚCIENNY MAX 
288x188x220 KL 15 (1PAL-140SZT) 
LEIER  91511

1,—85
szt.

PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ 
CLIMOWOOL TW1-E 037 GR.50 
131765

36,—99
op.

MEMBRANA KUBEŁKOWA SZER 
2,5M 20MB
50M2 94281

3,—49
m²

RYNNA DACHOWA PVC 
125MM/3M BRĄZ 62-012 
(1OPAK-5SZT) CELL-FAST 91614

29,—99
szt.

PRZEWÓD KOMINOWY 
KAMIONKOWY 20x20X50 OSMOSE 
106091

45,—99
szt.

TYNK AKRYLOWY
BOLIX KA 1.5 KOLOR PODSTAWOWY 
30KG BOLIX 
133983

4,—49
kg

ZAPRAWA KLEJOWA
UNIWERSALNA BOLIX U 25KG BOLIX 
91647

19,—90
szt.

STYROPIAN EPS 040 GR. 5CM 
EGOMIX 116010

PŁYTA GKB 12.5x1.2x2.6 ZWYKŁA 
NORGIPS 95115

 

16,—99
szt.

* cena może ulec zmianie

od139,—95
m3

MAMY KOMPLETNE SYSTEMY OCIEPLEŃ FIRM : *
P

O
D

A
N

E
C

E
N

Y
SĄ

C
E

N
A

M
IB

R
U

TT
O

U NAS
KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLENIA ELEWACJI  

18,—90
m²

ZAPRAWA KLEJOWA  
DO WEŁNY BOLIX ZW 25KG 
BOLIX 96309

23,—99
szt.

ZAPRAWA KLEJOWA 
DO STYROPIANU EGOMIX -
ZKS 25KG EGOMIX 112181

12,—49
szt.

TYNK MOZAIKOWY 
TM KOLOR PODSTAWOWY 
15KG BOLIX 151282

7,—99
kg

ZAPRAWA KLEJOWA   
EGOMIX - WZKS DO OCIEPLEŃ 
25KG EGOMIX 112180

15,—99
szt.

TYNK SILIKONOWY 
SIT KA 1.5 KOLOR KOLOR 
PODSTAWOWY 30KG 
BOLIX 135341

6,—49
kg

TYNK SILIKATOWY 
S2KA KOLOR KOLOR 
PODSTAWOWAY 30KG BOLIX 
110431

5,—49
kg

* szczegóły w punktach sprzedaży

JUŻ OD 
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Profesjonalne                          

EŃ
Systemy Ociepleń

YSTEMÓW OCIEPLEŃÓW OCIEPLEŃ

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 

materiałów szeroko rozumianych jako 

chemia budowlana oraz systemów 

ociepleń budynków.

Pełen asortyment wysokiej jakości 

produktów, fachowe i pewne doradztwo 

oraz odpowiedzialność czynią z firmy 

Greinplast niezawodnego i pewnego 

partnera, tworzącego solidną markę 

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

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

800 415 999
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

ŚLADEM NASZYCH PUBLKACJ I

„Dotyczy sprostowania infor-
macji, jaka ukazała się dnia 22 
sierpnia 2013 r. w Gazecie „Do-
bry Tygodnik Sądecki” pod ty-
tułem „Czcij ojca swego i mat-
kę swoją”.

[…] Pomimo faktu, iż autor-
ka artykułu Ewa Stachura nie 
zamieszcza w nim wprost na-
zwisk wnioskodawców, to chce-
my z całą rozciągłością stwier-
dzić, że we wsi Janczowa gmina 
Korzenna zamieszkuje jedna oso-
ba o imieniu Fryderyk, w związ-
ku w tym identyfikacja pośred-
nia adresata artykułu jest dość 
oczywista.

Natomiast, odnosząc się do sa-
mego meritum artykułu, wkra-
dły się do niego następujące 
nieścisłości:

Starsza Pani nie przebywała 
w szpitalu kilku tygodni, ponie-
waż nie odniosła obrażenia w po-
staci złamania nogi. Faktycznie 
Maria P. przebywała w szpita-
lu jeden dzień na skutek ura-
zu stawu skokowego lewego, 
co jest zgoła obrażeniem zasadni-
czo mniejszym niż złamanie nogi. 
Informacja ta obrazuje przekła-
manie zawarte w artykule oraz 
potencjalny odbiór w odczuciu 

społecznym krzywdy, jaki dozna-
ła staruszka.

Po wtóre sporne mieszkanie 
nie jest permanentnie zasiedlone 
przez staruszkę, pomimo umowy 
dożywocia, ponieważ starsza Pani 
faktycznie zamieszkuje u swo-
jej córki w Bartkowej Posadowej, 
a więc w odległości kilkunastu 
kilometrów od wsi Janczowa.

Należy w tym miejscu bar-
dzo wyraźnie wskazać, iż star-
sza Pani faktycznie od kilku lat 
nie zamieszkuje w mieszkaniu we 
wsi Janczowa, co oznacza, że nie-
prawdziwą jest teza autora arty-
kułu Ewy Stachury jakoby nad 
staruszką syn wraz ze swoją mał-
żonką znęcał się w sposób per-
manentny i złośliwy, ponieważ 
nie można znęcać się co wydaje 
się oczywiste, nawet dla osób nie 
będących prawnikami, w sytuacji 
gdy osoby sprawców i pokrzyw-
dzonych nie zamieszkują ze sobą 
w sposób stały.

W tym stanie rzeczy autor-
ka artykułu dopuściła się poważ-
nego przekłamania, ponieważ 
w istocie nie zweryfikowała pod-
stawowych faktów dotyczących 
przedmiotowej sprawy. Upraw-
nionym jest więc domniemanie 

wnioskodawców, że artykuł za-
wiera celowe przekłamania oraz 
że został napisany na „swoiste 
zamówienie nn osób”.

Osobnego wyjaśnienia wy-
maga komentarz służby funk-
cjonariuszy Policji, ponieważ 
jeżeli faktem byłoby to co napi-
sała dziennikarka, to oznaczało-
by że funkcjonariusze ci są bardzo 
niekompetentni i dopuszczają się 
co najmniej niedopełnienia czyn-
ności służbowych. Wobec po-
wyższego dziennikarka powin-
na zwrócić się o wyjaśnienie tej 
sprawy do przełożonych funkcjo-
nariuszy, a mianowicie Komen-
danta Policji w Nowym Sączu.

Co się tyczy kwestii związa-
nych z określeniem właściwe-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, to zgodnie z przepisami 
określa go miejsce zamieszka-
nia osoby, a więc skoro starsza 
Pani w związku z zawartą umo-
wą dożywocia powinna mieszkać 
w Janczowej, to wówczas wła-
ściwy byłby dla niej Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Korzennej, 
ale skoro mieszka w Gródku nad 
Dunajcem, gdzie opiekuje się nią 
córka, to właściwy jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gródku nad 

Dunajcem. Pracownik ośrodka 
słusznie stwierdził, że skoro star-
sza Pani przekazała nieruchomość 
to nie ma do niej żadnych praw. 
Należy rozróżnić przekazanie 
nieruchomości od umowy o prze-
niesienie własności wraz z usta-
nowieniem służebności osobistej, 
czego wydaje się nie dostrzega 
autorka artykułu.

Podnieść należy, że starsza 
Pani jest doskonale zorientowana 
w sprawach sądowych a w szcze-
gólności w rodzaju świadczonej 
przez prawników pomocy praw-
nej (z wyboru bądź z urzędu), 
jednakże zapomniała nadmie-
nić autorowi artykułu, że między 
stronami toczy się postępowa-
nie o zniesienie współwłasno-
ści, w której jej córka Krysty-
na P. jest reprezentowana przez 
profesjonalnego pełnomocnika 
procesowego.

Twierdzenia zamieszczone 
przez dziennikarkę w przywo-
łanym artykule są krzywdzące, 
niesprawiedliwe i godzą w na-
sze dobra osobiste – dobre imię 
i cześć. Użycie w tekście wielu 
pejoratywnych określeń wywo-
łały negatywne odbiór społecz-
ny w społeczności lokalnej, gdzie 

wszyscy doskonale znają swoich 
sąsiadów.

Biorąc powyższe pod uwa-
gę określić należy, że używanie 
sformułowań godzących w dobra 
osobiste osoby uznać należy za 
niedopuszczalne.

Ponadto zgodnie z treścią art. 
12 ustawy Prawo prasowe, dzien-
nikarz jest obowiązany zachować 
szczególną staranność i rzetelność 
przy zbieraniu i wykorzystaniu 
materiałów prasowych, zwłasz-
cza sprawdzić zgodność z prawdą 
uzyskanych wiadomości. Powo-
łany artykuł zawiera jedynie re-
lację jednej strony, a relacja po-
dawana przez starszą Panią jest 
bardzo niesubiektywna.

W świetle art.13 ust.3 powo-
łanej ustawy, dziennikarz publi-
kując dane osób w sytuacji, gdy 
toczy się postępowanie sądowe 
bądź przygotowawcze powinien 
czynić to w warunkach uniemoż-
liwiających identyfikację osób. 
W prawdzie Dziennikarka nie po-
dała pełnych danych personal-
nych osób, co jednak nie unie-
możliwia identyfikacji osób.”.

Łączymy wyrazy szacunku.
Maria Popardowska

Popardowski Fryderyk

W sprawie starszej pani…
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Powodem do zorganizowania 
święta rodzinnego w najbliższą 
niedzielę, 22 września jest oddanie 
do użytku placu zabaw przy tam-
tejszej Szkole Podstawowej. Po-
wstał on przy znaczącym udzia-
le pieniędzy z funduszu unijnego. 
Za pieniądze unijne i gminne firma 
z Jarosławia zainstalowała urzą-
dzenia, z których tak lubią ko-
rzystać dzieci – karuzelę, spręży-
nowce, huśtawki, ławeczki i inne.

– To będzie prawdziwe świę-
to wsi i jestem pewna, że pogo-
da dopisze – mówi Elżbieta Ko-
sińska, dyrektor szkoły. – Z tej 
okazji przygotowujemy specjal-
ny program, z którym wystąpią 
nasi uczniowie i przedszkolaki. 
Będą konkursy, zabawy, dekla-
macje wierszyków, śpiewy. Nad 
oprawą kulinarną tego pikni-
ku rodzinnego czuwać będą pa-
nie z miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich.

Do Szkoły Podstawowej w Sta-
dłach uczęszcza 69 dzieci, w tym 
do oddziału przedszkolnego 14. 
Ale z nowego placu zabaw, świet-
nie wyposażonego, korzystać będą 
mogli mali mieszkańcy nie tylko 
ze Stadeł, ale i całej gminy. Uro-
czyste otwarcie placu zabaw na-
stąpi w niedzielę o godzinie 14, 
a na wspólne spędzenie czasu 
w gronie rodzinnym zaprasza pani 

wójt Małgorzata Gromala. Pani 
wójt powiedziała nam, że nowy 
obiekt nie powstałby, gdyby nie 
wsparcie finansowe projektu 
z funduszu unijnego.

Plac zabaw, włącznie z projek-
tem, kosztował 41.107,05 tys. zło-
tych, a dofinansowanie wyniosło 
23.607,67 tys. zł. Formalnie inwe-
stycja nosi nazwę „Projekt pn. bu-
dowa placu zabaw w Stadłach oraz 
promocja projektu w ramach Pro-
gramu oś. 4 „Leader”, działanie 
413, „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”. (KAN)

Władze gminy Podegrodzie, dzięki dobrze napisanym pro-
jektom pełną garścią korzystają z dotacji unijnych, wy-
posażając poszczególne szkoły, sołectwa w nowe obiekty 
sportowo–rekreacyjne. Z sukcesem spotkały się kolejne 
projekty związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, szczególnie z programem oś. 4 „Leader”, działanie 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Właśnie został ogłoszony przetarg na budowę wielo-
funkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej 
w Długołęce Świerkli. Nowy obiekt ma powstać do końca 
listopada tego roku, a dofinansowanie budowy z fundu-
szy unijnych wynosi 110 tys. złotych. Swój wkład finan-
sowy wniesie też gmina i tym sposobem młodzież, nie 
tylko uczniowie tamtejszej Szkoły Podstawowej, ale ca-
łej wsi, będzie mogła pograć w piłkę ręczną, koszyków-
kę, siatkówkę.

W przyszłym roku podobny obiekt wybudowany zo-
stanie przy Szkole Podstawowej w Brzeznej–Litaczu. Jeśli 
warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to z boiska spor-
towego w tej miejscowości cieszyć się będą mieszkańcy 
już wiosną 2014 roku. Dofinansowanie unijne w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
ma wynieść 110 tys. złotych, czyli tyle samo, ile obiektu 
w Długołęce Świerkli.

– Jeśli kolejne powstające w naszym urzędzie projek-
ty odniosą sukces i zdobędziemy dofinansowanie, to cała 
gmina będzie bogatsza o wielofunkcyjne boiska sportowe 
i place zabaw dla dzieci, tak niezbędne dla rozwoju fizycz-
nego młodego pokolenia – mówi wójt Małgorzata Groma-
la. – Boiska sportowo–rekreacyjne dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców, nie tylko młodzieży, niosą też elementy 
integracji społecznej, budowania więzi. A to przecież jest 
bardzo ważne w naszych czasach. (KAN)

Po rozstrzygnięciu przetargu, który wy-
grała firma Gród, ruszyła budowa no-
woczesnego, na miarę XXI wieku, bu-
dynku. Pod jednym dachem pomieszczą 
się w nim żłobek, przedszkole i gmin-
na biblioteka. Dwie pierwsze instytu-
cje są bardzo potrzebne mieszkańcom 
gminy. Natomiast biblioteka, równie 
niezbędna instytucja kulturalna, wresz-
cie będzie miała więcej miejsca dla swo-
jej działalności. Obecnie „gnieździ się” 
w budynku Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Nowy budynek dla tych instytucji 
jest interesujący jednak z innego powo-
du. Otóż wybudowany zostanie tytułem 
eksperymentu w tzw. systemie pasyw-
nym. To nowa technologia budownictwa 
wkraczająca do naszego kraju. W wiel-
kim skrócie budynek pasywny to obiekt, 
który jest przede wszystkim ekologicz-
ny, czyli taki, którego użytkowanie zu-
żywa jak najmniej energii pochodzącej 
z tradycyjnych źródeł, a więc zastosowa-
ne w nim będą na przykład solary (ener-
gia odnawialna) do ogrzewania wody czy 
centralnego ogrzewania. Będzie w nim 
wykorzystana energia pochodząca z zie-
mi przez zastosowanie pomp cieplnych. 
Ile będzie w nim nowinek technolo-
gicznych trudno do końca powiedzieć, 
ale projekt ten znalazł możnego spon-
sora, czyli Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Z kolei Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska być może 

dołoży się do kosztów budowy w wyso-
kości jeden tys.złotych do każdego me-
tra kwadratowego budynku.

– W gminie mamy problemy z przed-
szkolakami, gdyż brakuje nam miejsc 
– wyjaśnia wójt Małgorzata Groma-
la. – Rodzice odwożą swoje pocie-
chy do takich placówek do chełmca, 
a jeśli ktoś pracuje w Nowym Sączu, 
to do tego miasta. Dzięki nowemu 
obiektowi z jakiś czas skończy się pro-
blem z miejscami dla przedszkolaków.

W nowym obiekcie budowanym we 
wspomnianym systemie pasywnym 
swoje miejsce znajdą: żłobek, biblioteka 

i przedszkole. Inwestycja jest finansowa-
na z programu rządowego pn.„Maluch”, 
funduszy unijnych przekazanych z Urzę-
du Wojewódzkiego i jak wspomnieliśmy 
z NFOŚ. Oczywiście swój wkład finanso-
wy ma też gmina Podegrodzie. Udało się 
je pozyskać, gdyż technologia budowy 
wg systemu pasywnego jest droższa niż 
standardowa, nowa i eksperymentalna, 
dlatego fundatorzy również z ciekawo-
ścią oczekiwać będą końcowych efek-
tów. Zakończenie budowy kompleksu 
żłobek–przedszkole–biblioteka planuje 
się na koniec przyszłego roku.

 (KAN)

Nowe boiska 
sportowe

Budynek na miarę XXI wieku

Święto rodzinne w Stadłach
Wieśc i  z  Podegrodz ia
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WARTO odtwarzacz  
Blu-ray Disc™  
(BDP-S1100)*

„Sony”, „make.believe”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. Sony Centre zastrzega sobie prawo  
do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy. 

Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

Tylko teraz w zestawie 
odtwarzacz*  
Blu-ray Disc™

przy zakupie telewizora 
Sony BRAVIA**

* w zestawie z telewizorem – odtwarzacz Blu-ray Disc™ BDP-S1100, którego sugerowana cena detaliczna wynosi 299 zł
* oferta nie dotyczy modeli TV Sony BRAVIA serii W9, X9.
Oferta ważna do 30.09.2013 r. lub do wyczerpania egzemplarzy promocyjnych.

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44  •  pon-pt: 10-18, sob: 10-14
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NA AFISZU

29 września, MCK Sokół, g. 19

TANGO PIAZZOLLA
To elektryzujące, pełne namiętności muzyczno–taneczne 

przedstawienie do muzyki Astora Piazzolli, legendarnego argen-
tyńskiego geniusza tanga, którego utwory zna cały świat. Najbar-
dziej teatralny taniec stał się kanwą niepowtarzalnego spektaklu. 
W inscenizacji teatru Rampa aktorzy za sprawą śpiewanego i tań-
czonego tanga przeniosą nas w świat argentyńskich knajp, peł-
nych gorących namiętności i pożądań, gdzie przypadkowe spo-
tkanie w tańcu może zmienić całe życie…

TRANS–OPERA 
rusza sprzedaż biletów 
w MCK Sokół na sezon 

2013/2014

Projekt TRANS–OPERA 
2013/2014 obejmie 7 spektakli 

transmitowanych na żywo 
oraz retransmitowanych 
z renomowanych teatrów 

i festiwali operowych 
w całej Europie w okresie 

od października 2013 
do czerwca 2014 roku. 
Sprzedaż i rezerwacja 

karnetów, karnetów VIP oraz 
biletów od 19 września.

21 września,g.18, 
Muszyna, amfiteatr 

„Zapopradzie” , 

koncert Zbigniewa 
Wodeckiego oraz 
zespołu Slnovrat.

21–22 września, g.12:30, 
Zespół Szkół im. Władysława 
Orkana w Marcinkowicach, 

Małopolski 
Przegląd Dorobku 

Artystycznego 
i Kulinarnego Kół 

Gospodyń Wiejskich

28 września, g.16, MCK Sokół, 
Koncert z cyklu 

„My Małopolanie” 
w wykonaniu laureatów 

XXXVI Małopolskiego Festiwalu 

Orkiestr Dętych 
Echo Trombity. 

Dni Kultury 
Chrześcijańskiej

 W najbliższą niedzielę, 
22 września, w Kościele 
Narodzenia Maryi Panny 

w Piwnicznej–Zdroju odbędą 
się Polsko–Słowackie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej 

im. Jerzego Łomnickiego. 
Początek o g.16.Wstęp wolny.

Wieczory Małopolskie

Już dziś ruszają zapisy do 
Sądeckiej Akademii Dziecięcej. 
Rekrutacja od g. 12. Szczegóły 

na sad@wsb-nlu.edu.pl.
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Paweł Górka w ostatni weekend 
przypieczętował wicemistrzostwo 
w Wyścigowych Motocyklowych Mi-
strzostwach Polski (w klasie Super-
stock 1000), a w nadchodzący wy-
startuje w 24–godzinnym wyścigu 
Le Mans. 

To nie jest zwykły wyścig, bo za-
daniem zawodników jest prze-
jechanie jak największej liczby 
okrążeń w ciągu jednej doby. Jak 
twierdzą fani sportów motocyklo-
wych to misterium, które przeżyć 
powinien każdy kibic, każdy za-
wodnik. LE Mans 24 to sto tysięcy 
kibiców na trybunach i otaczają-
cych tor kempingach, walka z ry-
walami, defektami sprzętu i swo-
imi słabościami. 

– To dla mnie wielkie wyda-
rzenie, marzyłem o tym – mówi 
Paweł Górka, który do Fran-
cji pojechał niemal wprost 
z toru w Poznaniu, gdzie walczył 
w ostatniej rundzie WMMP. – Naj-
ważniejsze dla każdego zawodnika 
to najpierw pokonać siebie same-
go i dotrzeć do mety. W tym wy-
ścigu startują profesjonalne ze-
społy wspierane przez fabryki, jak 
i zwykli amatorzy ze skromnym 
budżetem, którzy pragną przeżyć 
przygodę swojego życia. 

Paweł Górka pojedzie w sło-
wackim zespole Maco Racing m.in. 
ze świetnym włoskim motocykli-
stą Massimo Roccolim. 

Klasę Superstock 1000 w tym 
roku zdominował Michal Filla, ale 
Górka we wszystkich eliminacjach 
pilnował drugiego miejsca wy-
walczonego podczas pierwszych 
biegów i tytuł wicemistrzowski 

zapewnił sobie już dwa tygodnie 
temu. Czech w ostatni week-
end nie pojawił się w Pozna-
niu, więc do głosu doszli inni. 
W sobotę najlepszy okazał się Ma-
teusz Korobacz, który nad drugim 
na mecie Igorem Nowackim miał 
ponad 30 sekund przewagi. Paweł 
Górka był trzeci. W niedzielę z ko-
lei to Górka rozdawał karty i nad 
Korobaczem miał na mecie ponad 
minutę przewagi. – Ten sezon był 
specyficzny, bo musiałem jechać 
jak komputer – przyznaje wice-
mistrz Polski. – Żadnych ułań-
skich szarż, pilnowanie wyniku, 
bez narażania się na niepotrzeb-
ne ryzyko. Teraz myślę już tylko 
o Le Mans. (BOG)

– Panie prezesie, był Pan na ostat-
nim spotkaniu Klubu Przyjaciół Zie-
mi Sądeckiej?

– Byłem, ale musiałem wyjść 
wcześniej. Prezes Wiesław Le-
śniak był do końca.
– Jednym z tematów miała być 
Sandecja Nowy Sącz, ale spra-
wę klubu ograniczono do ape-
lu do przedsiębiorców, by włączyli 
się we wspieranie klubu. Jest aż tak 
źle?

– Nie jest dobrze, ale źle też 
nie jest. Fakt, że trudno przeko-
nać firmy do sponsorowania piłki 
nożnej czy sportu w ogóle.
– Klub nie ma strategicznego spon-
sora, z koszulek zniknęło swego 
czasu logo firmy Wiśniowski, zda-
rzają się poślizgi w wypłatach dla 
piłkarzy...

– Pan Wiśniowski nadal nas 
wspiera i jesteśmy za to wdzięcz-
ni. Wie pan jak jest. Kondycja 
przedsiębiorstw jest generalnie 
trochę słabsza. To ma odbicie 
również na lokalnym rynku, fir-
my muszą dbać przede wszyst-
kim o swój byt, o swoich pra-
cowników, a dopiero później 
myśleć o promocji na stadionach. 
Nasze firmy dokładają do klubu, 
ile mogą. Nie mogę na nikim nic 
wymusić.
– Klub funkcjonuje głównie dzię-
ki miastu, ale głosy, że to przejada-
nie publicznych pieniędzy pojawiają 
się w trudnych czasach ze zdwojo-
ną siłą...

– Zależy jak na to patrzeć. 
Klub służy też mieszkańcom. 
Proszę zauważyć, że w pierwszej 
drużynie jest sześciu wychowan-
ków, dostają szansę gry. Pracu-
jemy z grupami młodzieżowymi 

i dziećmi. Działa Akademia San-
decja. Być może już na jesieni 
utalentowani młodzi piłkarze 
pojadą na staż do hiszpańskiego 
klubu Getafe.
– W wywiadzie dla „Dobrego Tygo-
dnika Sądeckiego” starosta Jan Go-
lonka powiedział, że przepisy są ja-
sne jeśli chodzi o finansowanie 
profesjonalnych klubów z publicz-
nych pieniędzy. Jego zdaniem za-
wodowe kluby, to prywatna sprawa 
przedsiębiorców i właścicieli.

– Sandecja to klub miejski. 
Samorządy to robią. W I lidze, 
która nie jest finansowo roz-
pieszczana, chyba każdy samo-
rząd dokłada do drużyn. Na różne 
sposoby. Zespół piłkarski to dla 
miasta promocja. Flota Świno-
ujście, która w ubiegłym sezo-
nie była jednym z kandydatów 
do awansu też bazuje głównie 
na miejskich dotacjach, a piłka-
rze z Floty są podobno nawet za-
trudnieni w urzędzie miasta.
– Ale dla kogo grają piłkarze, 
skoro na meczu z wiceliderem 
tabeli przychodzi mniej niż 1000 
osób?

– No to smutne niestety. 
Na tym właśnie meczu wpły-
wy z biletów nie pokryły kosz-
tów wynajęcia ochrony. Wiem, 
że start w lidze był fatalny, ale 
jest coraz lepiej. Apeluję do ki-
biców o wsparcie dla drużyny.
 – W wakacje były jeszcze zale-
głości w wypłatach dla piłkarzy, 
a z przyznanych pieniędzy przez 
miasto wpłynęło tylko 600 tysięcy 
złotych. Nie obawia się Pan, że inne 
ważne inwestycje, jak choćby ob-
wodnica północna przyblokują 
te pieniądze?

– Nie, to, co mamy przyznane, 
na pewno na konto klubu wpły-
nie. W ubiegłym tygodniu miasto 
wpłaciło drugą transzę. Również 
600 tysięcy złotych. Gospoda-
rujemy tym bardzo oszczędnie. 
Zredukowaliśmy dług klubu, 
który wynosił około 2,5 miliona 
złotych o połowę.
 – Temat spółki akcyjnej wciąż ist-
nieje, czy upadł?

– Istnieje. Chcielibyśmy 
utworzyć spółkę akcyjną. Pro-
blem w tym, że nie ma chętnych, 
by w taką spółkę wejść.
– O interesy I ligi dba Polska Liga 
Piłkarska, której jest Pan wicepre-
zesem. Co udało się zdziałać?

– Ściślej działamy z PZPN, 
mamy tam swoją siedzibę. Me-
cze transmituje stacja Orange 
Sport. Nie udało się przed sezo-
nem zdobyć sponsora tytularne-
go dla całej I ligi. Ale rozmowy 
cały czas trwają. Rozmawiamy 
z dwoma dużymi firmami. W grę 
wchodziłoby około 3 miliony zło-
tych na wszystkie zespoły, więc 
relatywnie nie dużo, ale w więk-
szości klubów pierwszoligowych 
stan finansów jest taki, że na-
wet te około 160 tysięcy złotych 
to grosz nie do pogardzenia.
– Nie ma Pan dość czasem tego 
prezesowania?

– Czasem mam, ale chęt-
nych, by ciągnąć ten wózek nie 
ma. Przez wiele lat działaliśmy 
z prezesem Leśniakiem w za-
rządzie we dwójkę. Dopiero 
po ostatnich wyborach w skład 
zarządu wszedł Tadeusz Szew-
czyk. Zawsze łatwiej krytyko-
wać niż działać. 

Rozmawiał (BOG)

Nie ma chętnych, 
by ciągnąć ten wózek 
ROZMOWA  z ANDRZEJEM DANKIEM, prezesem Miejskiego Klubu 
Sportowego Sandecja Nowy Sącz

LE Mans 24 
– przygoda dla 

straceńców
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A TO C IEKAWE.  Duchy – czy 
to może być strzał w dziesiątkę przy 
promocji Nowego Sącza? Kilka dni 
temu portal sfora.pl opublikował li-
stę dziesięciu najstraszniejszych na-
wiedzonych miejsc w Polsce. Wśród 
nich jest Nowy Sącz, gdzie straszyć 
ma duch Michała Sędziwoja, jedne-
go z najznamienitszych alchemików 
XVII–wiecznej Europy, i drewniana 
chata, jakiś czas temu przeniesio-
na z Wierchomli do nowosądeckie-
go skansenu. Tu straszy parobek sa-
mobójca zakochany bez wzajemności 
w córce bogatego gospodarza. 

Portal wymienia oba miejsca w to-
warzystwie m.in. zamku w Bo-
bolicach, komisariatu policji 
w Konstancinie–Jeziornej, Placu 
Grzybowskiego w Warszawie, Szpi-
tala Psychiatrycznego w Owińsku, 
zamku w Niedzicy, Babiej Góry, ka-
miennych kręgów w Odrach.

***
W Nowym Sączu ducha „księ-

cia alchemików”, zobaczyć można 
przede wszystkim w sylwestrową 
noc. A że jego najważniejszym zaję-
ciem było poszukiwanie kamienia fi-
lozoficznego, który potrafi zamieniać 
inne pierwiastki w złoto, ten, kto go 
zobaczy, już zawsze będzie mógł li-
czyć na przychylność fortuny. Sę-
dziwój nie umie albo nie chce rozstać 
się ze swoim ukochanym miastem.

Postać to niebagatelna i jak 
twierdzi dr Andrzej Krajewski, któ-
ry opublikował jego rys biogra-
ficzny w „Nesweeku” „[…] o tego 
urodzonego w podsudeckiej Łuko-
wicy magika gdy uwięził go ksią-
że Fryderyk III , w jego obronie 

na Witembergię gotowe były ru-
szyć wojska habsburskich i pol-
skich książąt. Bili się o niego moż-
ni i królowie, głęboko przekonani, 
że Sędziwój posiadł zdolność za-
mieniania metalu w złoto”. Sę-
dziwój dostał też tytuł dworzani-
na Rudolfa II, a cesarz kazał wykuć 
na Hradczanach napis: ,,Niechaj 
zrobi to ktokolwiek inny, co zro-
bił Sędziwój Polak”. Według części 
naukowców to on jest protoplastą 
słynnego mistrza Twardowskiego. 

***
W przypadku domostwa z Wier-

chomli rzecz się ma zupełnie ina-
czej, bo tu ducha trzyma na zie-
mi nieszczęśliwa miłość. Parobek 
odrzucony przez wybrankę po-
wiesił się na strychu. Efekty jego 

pozagrobowej działalności były tak 
spektakularne, że nawet współ-
cześni mieszkańcy miejscowo-
ści trzymali się od niego z dale-
ka. Zwiedzający domostwo, mimo 
że kilka lat temu przetransporto-
wano je w nowe miejsce, zupeł-
nie niezwiązane z tragedią, mówią 
o przemieszczających się samodziel-
nie przedmiotach, jękach, nerwo-
wych krokach. Ponoć już kilka dni 
po złożeniu go na terenie skansenu 
pod okiem historyków wszystkie 
elementy wyposażenia poukłada-
ne pieczołowicie przez specjalistów 
zostały poodsuwane od ścian. Dom 
stał w tym czasie zamknięty na czte-
ry spusty. Jeden ze stróżów muzeum 
widział też ciemną postać siedzącą 
skuloną na progu domostwa. 

EWA STACHURA 

Wakacje z duchami

W chacie z Wierchomli straszy parobek samobójca, zakochany bez 
wzajemności w córce bogatego gospodarza.
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NOWOŚCI  WYDAWNICZE.  Gdzie 
z przydrożnej kapliczki Pan Bóg patrzy 
na Tatry? Gdzie pod kapliczką został 
umieszczony granat, a gdzie znajdu-
je się jeden z najstarszych drewnia-
nych krzyży?

Takie i wiele innych informacji zna-
leźć można w albumie „Przydrożne 
kapliczki południowej Małopolski”, 
wydanym przez Centrum „Kana”. 
Wydawnictwo przedstawia najcie-
kawsze formy małej architektury 

sakralnej tj. kapliczki, przydrożne 
krzyże i figury. Publikacja została 
opracowana jako połączenie albu-
mu fotograficznego i przewodni-
ka. Prezentuje różne typy kapliczek 
i krzyży występujące na terenach 
południowej Małopolski: krzyże 
przydrożne, różnorodne kapliczki 
słupowe, kapliczki skrzynkowe za-
mieszone na drzewach, figury usta-
wiane na cokołach. Pokazane zo-
stały również tradycyjne kapliczki 
drewniane wiejskich mistrzów, jak 

i kamienne krzyże łemkowskie czy 
wielkopostaciowe figury ze zna-
czącego ośrodka kamieniarskiego 
na Orawie. Dzięki zdjęciom Kami-
la Bańkowskiego publikacja nabiera 
charakteru albumu prezentującego 
walory krajobrazowe i przyrodni-
cze, oraz pełnię dziedzictwa kul-
turowego regionu. Słowo wstępne 
napisała Magdalena Kroh.

19 września, o godz. 18, w sie-
dzibie Kany, odbędzie się spotka-
nie promujące album.  (BOOK)

Historie ukryte w kapliczkach

FOTOKOMENTARZ URODZINOWY DTS

www.dts24.pl 
TWÓJ TYGODNIK 

c o d z i e n n i e Wystąpili
Ryszard Nowak (prezydent Nowego Sącza), Krzysztof Pawłowski 
(prezydent WSB-NLU), Arkadiusz Mularczyk (poseł Solidarnej Polski), 
Kazimierz Sas (lider SLD), Stanisław Kogut (senator PiS), 
Grzegorz Węglowski (młody, prężny przedsiębiorca).

- Muszę przyznać, że DTS obiektywnie 
pisze o sprawach miasta.

- Faktycznie piszą jakby byli niezależni.

- I to mnie trochę martwi, bo powinni 
trzymać linię naszej partii.

- Dziwne, ale oni wszystkich 
traktują jednakowo…

- Zobacz Stasiu, oni jednakowo piszą 
o prawicy i lewicy. Czy to nie dziwne?


