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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

Centrala 
Paszyn 478, 

33-326 Nowy Sącz, 

tel/fax 18 440 20 14

(ogrodzenia)
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NOWO OTWARTA MYJNIA BEZDOTYKOWA W KRYNICY-ZDROU

NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE

SZYBKO •  TANIO •  SKUTECZNIE

DODATKOWE 
RABATY

przy zakupie 
większej ilości

żetonów 
do mycia

Adres: ulica Nadbrzeżna

Krynica-Zdrój

(obok składu budowlanego) 

Kontakt: Biuro Obsługi Klienta

tel./fax 18 41 444 34

e-mail: olmaoil@olma.com.pl

4 STANOWISKA CZYNNA 24 H

Bramy Ogrodzenia

Na Miarę Twoich Potrzeb

Drzwi Okna

www.zhufilipek.pl

-Bramy: Segmentowe Uchylne Roletowe Dwuskrzydłowe

Przemysłowe Ogrodzeniowe

- Ogrodzenia Przemysłowe, Furtki Segmenty Słupki Siatki

- Automatyka do Bram

- Stolarka Okienna i Drzwiowa: PCV ALU STAL DREWNO

- Rolety Parapety Moskitiery Okna Dachowe

- Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny

Kraków
Szczęśliwa 2A
604 433 933
602 303 311

Nowy Sącz
Węgierska 145
18 447 08 91
608 707 773

Gorlice
Chopina 45
18 545 00 25
666 320 236

Jasło
Kasprowicza 7
13 445 11 23
502 252 607

Brama Segmentowa

Automatyczna

już od 1890 zł/netto

Brama Przesuwna

Automatyczna

już od 2700 zł/netto

Nawiążemy Współpracę, Zapewniamy Doradztwo, Pomiar, Dostawę, Montaż Serwis

Cięcia w PKP Cargo  
 L str. 3
Płyną skargi z całej 
Polski na praktyki 
adwokat, prowadzącej 
kancelarię w Nowym 
Sączu 
 L str. 7
Grupa przestępcza 
pozorowała włamania 
do samochodów, 
by wyłudzić 
odszkodowania 
 L str. 8
Czy limanowianka 
Joanna Zając pojedzie 
na Igrzyska Olimpijskie 
do Soczi? Kto jej 
przeszkadza?

  L str. 19

R E K L A M A

R E K L A M A

Dziś w numerze 
specjalny dodatek 

BUDUJ i URZĄDZAJ
L str. 9–13

R E K L A M A

W tym wydaniu 
znajdziesz prezent 

od firmy PROTEUSS 
– płyta z oprogramowaniem

SPECTRO Market 
Faktura Micro. 

Sprawdź w wybranych 

punktach kolportażowych
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103…
…lata skończyła 3 października 
siostra Dominika (z domu Au-
relia Burczanowska) z Klasz-
toru Sióstr Niepokalanek. Jej 
wiek zdradza tylko PESEL, 
bo pogoda ducha, energia, pa-
mięć świadczą raczej, że bliżej 
siostrze do nastolatków, a może 
nawet… trzylatków. Jak sama 
mówi: – Ja mam 3 lata, nie 103, 
ponieważ zera nic nie znaczą. 
A co siostra Dominika robi, by 
utrzymać ciało i umysł w tak 
dobrej kondycji? – Panie Boże, 
ja nic nie robię – zapewnia. 

Po matce odziedziczyła humor. 
– Tata był cholerykiem. Ma-
musia sangwiniczka – wesoła, 
roześmiana, no i ten sangwi-
nizm na stare lata mi został. 
Choleryk się jakoś gdzieś za-
podział. A humor pomaga 
– mówi siostra Dominika. Do-
daje, że o zdrowie specjalnie 
nie dbała. A może właśnie dba-
ła, bo jak opowiada nie zaży-
wała antybiotyków, ani środ-
ków nasennych czy tabletek 
przeciwbólowych. – To psu-
je system nerwowy – stwier-
dza. – I tyle dbam: na wszystko 
jest nie. A na tak: jeść wszyst-
ko, co dają w klasztorze, spać 
przepisowo. 

L ICZBA TYGODNIA

W kolejce 
do skanowania 
– Nie wiem, do kogo zwrócić się 
z tym problemem, bo od wielu 
miesięcy wydaje się nie do roz-
wiązania – żali się nam pan Łu-
kasz. Jest kibicem i regularnie 
bywa m.in. na meczach Kolejarza 
Stróże. – Niestety nawet podczas 
najatrakcyjniejszych meczów, 
np. derbów z Sandecją, czyn-
na jest tylko jedna kasa biletowa 
– mówi. – Dla osób decyzyjnych 
to niewielki problem, bo oni ni-
gdy nie stoją w tej wielkiej kolej-
ce, w której ja zawsze muszę stać, 
nawet kiedy mecz się już zaczął. 
Naprawdę nie da się urucho-
mić choćby jeszcze jednego punk-
tu sprzedaży biletów? Bardzo by 
nam to ułatwiło życie. Nam, czy-
li zwykłym kibicom, zostawiają-
cym w tej kasie swoje pieniądze 
– apeluje.

Zaskoczyny jego pytaniem zda-
je się być Edward Papciak, były 
już sekretarz Kolejarza Stróże, 
a obecnie pracownik sekretaria-
tu: – Podczas rozgrywek zawsze 
czynne są dwie kasy. Jedna przy 
wejściu, druga przy tak zwanej 
klatce kibiców. Ponadto prowa-
dzimy przedsprzedaż. Jeśli już 
jest problem ze staniem w kolej-
ce, to przy wpuszczaniu kibiców. 
Mamy jedno wejście, jeden ska-
ner, więc czasem robi się zator. 
Niebawem i ta sprawa powinna 
się rozwiązać – zostanie urucho-
mione drugie wejście, od strony 
kościoła. Trzeba tylko przecią-
gnąć kable, by móc uruchomić 
kolejny skaner. 

(PEK)

Nowy Sącz nie taki ostatni 
Wśród powszechnego narzekania na Nowy Sącz i jego władze. Wśród 
już nudnego powtarzania o moim Mieście, że grajdoł itp. pojawił 
się news, z którego wynika, że może nie jest tak źle. Otóż Mini-
sterstwo pani Kudryckiej podało urbi et orbi ranking nauki pol-
skiej. Olbrzymie tabele. Na 31. miejscu wśród nauk ekonomiczno–
społecznych znalazł się jeden z wydziałów Wyższej Szkoły Biznesu 
National Louis University w Nowym Sączu [Wydział Nauk Spo-
łecznych i Informatyki – przyp.red.]. To, że przed znalazła się ja-
kaś uczelnia z Dąbrowy (chyba Górniczej) to nic, ważniejsze, kto 
znalazł się za WSB–NLU.

Czytelnik 
(nazwisko do wiadomości redakcji) 

Z  L ISTÓW DO REDAKCJ I 

DTS  CZYTELNIKÓW OPIN IE

Żenujące rozgrywki 
Mieszkańcy Osiedla Barskie w piśmie do przewodniczącego Rady 
Miasta Nowego Sącza Jerzego Wituszyńskiego – które również 
przekazali naszej redakcji – wyrazili swoją opinię na temat na-
zwy, jaką powinno nosić rondo przy galerii Trzy Korony: „[…] 
Jesteśmy bardzo oburzeni postawą niektórych radnych Nowe-
go Sącza, którzy zabierali głos w sprawie nazwy nowo wybu-
dowanego ronda obok galerii Trzy Korony. Nikt z nami, miesz-
kańcami nie rozmawiał na ten temat, a teraz chce się nas na siłę 
uszczęśliwić – czytamy w liście, pod którym widnieją piecząt-
ki i podpisy przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych ul. Bar-
skiej. – Uważamy, że lekceważenie nas i decydowanie za nas, 
jakbyśmy byli niezdolni do konsultacji, spowoduje, że postara-
my się odwdzięczyć przy następnych wyborach do Rady Miasta, 
które będą już niedługo. Ostatnia sesja Rady Miasta była wprost 
żenująca. Wstyd nam, że wybraliśmy takich przedstawicieli, 
a prym w bzdurach wypowiedzianych wiódł jak zwykle radny 
Artur Czernecki. Uważamy, że jeżeli rondo musi mieć jakąś na-
zwę, to niech się nazywa „BARSKIE” albo „TRZY KORONY” i za-
kończcie Państwo tę prywatną wojnę z nazwami i rozgrywanie 
własnych spraw naszym kosztem”.

Paradoksy służby zdrowia
Piotr Droździk, sądecki fotografik:

– Mój ukochany kotek Antoni podrapał mnie kiedyś podczas zaba-
wy. Na drugi dzień okazało się, że mam klasyczną siną pręgę przez 
całe ramię. Przerażony zacząłem kombinować, co powinienem zrobić 
z problemem. Moja pierwsza myśl podpowiadała mi: karetka pogo-
towia! Ale okazuje się, że to nie tak działa. Pani powiedziała, że po-
winienem się udać do szpitala. Przerażony biegnę więc do szpitala. 
Tam dowiedziałem się, że to też zła droga i muszę się udać do moje-
go lekarza rodzinnego. Lecę więc do rodzinnego, a tam w przychod-
ni wielka feta, bo akurat oddano do użytku tomograf i nie ma mo-
jego lekarza. Z przerażeniem w oczach wracam do szpitala, gdzie 
miła pani kolejny raz mówi, że nie mogę zostać przyjęty. Mam wró-
cić do domu, zadzwonić do szpitala i jeszcze raz wezwać karetkę. No 
więc, stojąc dwa metry od tej pani, wybrałem numer szpitala, po-
wiedziałem, że nazywam się Piotr Droździk i chciałem wezwać ka-
retkę. Pani grzecznie zapytała, gdzie karetka ma przyjechać, a kiedy 
powiedziałem, że tu, do szpitala, dwa metry od niej, mocno się zde-
nerwowała i rzuciła słuchawką.

Może ta historia jest i śmieszna, ale to tak wygląda. No i co by państwo 
zrobili na moim miejscu, mając  zakażenie?

(MICZ)
Regionalna Telewizja Kablowa, 
program „Nasze trzy grosze”.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sądecka Izba Gospodarcza 
we współpracy z FRDL Małopolskim Instytutem  

Samorządu Terytorialnego i Administracji   

zaprasza pracowników mikro i małych przedsiębiorstw  
z Małopolski na 

BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO  
  DOFINANSOWANIE Z EFS w ramach projektu

„Małopolska Akademia Zarządzania II 
– systemowy cykl szkoleń dla

mikro i małych przedsiębiorstw”:  

 
 

 
  

 
 

  
 

 

 

ZARZĄDZANIE PODATKAMI W FIRMIE
Nowy Sącz, 30-31.10.2013r.

PRAWNE ASPEKTY SPRZEDAŻY W SIECI
Nowy Sącz, 14-15.11.2013r.

ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ TRUDNEGO KLIENTA
Nowy Sącz, 18-19.11.2013r.

 
 

 
 

 
Szczegółowe informacje i pełna oferta szkoleń:
www.mistia.org.pl/akademiazarzadzania 

 

Sądecka Izba Gospodarcza 
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 
tel. 18/449 91 64, 18/449 91 65 

email: biuro@sig.org.pl 

                 

Adres:
ul. Kraszewskiego 6/35

33-300 Nowy Sącz
E-mail: kontakt@aipns.pl

Tel.: +48 602 704 248

Firma na próbę!
Załóż swoją fi rmę bez kosztów

i bez obowiązku rejestracji w Urzędzie!

www.aipns.pl

Sprawdź 
naszą 
ofertę!

GOSPODARKA.  Nawet pół ty-
siąca osób może stracić pra-
cę w PKP Cargo Południowym 
Zakładzie Spółki z siedzibą w No-
wym Sączu. Tak twierdzą sądec-
cy związkowcy spółki. Południowy 
zakład miałby wchłonąć Oddział 
Śląsko–Dąbrowski.

Jak argumentuje w piśmie 
do związkowców Zarząd PKP 
Cargo łączenie zakładów jest 
nieuchronne. Ma to przynieść 
przede wszystkim koniecz-
ne oszczędności. Spadek liczby 
przewożonych towarów spowo-
dował, że utrzymanie wszyst-
kich oddziałów jest nierentow-
ne. Z istniejących dziesięciu 
w Polsce, miałoby zostać doce-
lowo sześć, co może wiązać się 
ze znacznym zmniejszeniem za-
trudnienia. W skali kraju pra-
cę może nawet stracić ponad 
dwa tysiące osób. Restruktury-
zacja, zdaniem sądeckich związ-
kowców, nie oszczędzi również 
pracowników PKP Cargo Połu-
dniowy Zakład Spółki. Głównie 
administrację czy naczelników.

– Obawiamy się, że w na-
szym zakładzie pracę może 
stracić nawet pół tysiąca ludzi 
– mówi Leszek Pajda, przewod-
niczący Solidarności PKP Cargo 

Południowy Zakład. – Głównie 
tych, którzy nie są objęci pakie-
tem gwarancji pracowniczych. 
Wiemy, jak duże bezrobocie jest 
w naszym regionie. Jeśli do tego 
dojdzie, dla wielu ludzi oznacza 
to dramat życiowy. 

–  Łączenie  zakładów 
ze względu na tak duży obszar 
działania jest nieuzasadnione 
– dodaje z kolei wiceprzewodni-
czący Solidarności Południowe-
go Zakładu Spółki Adam Dyląg. 

Oddział obejmuje swym zasię-
giem linię tranzytową z obszaru 
Śląska aż do granicy wschodniej. 

– Zarządzanie z Katowic tak 
dużym obszarem aż do Medyki 
czy Muszyny może być trudne 
logistycznie – dodaje. – Ponad-
to to marnotrawstwo pieniędzy. 
W ostatnich latach w moderni-
zację obiektu włożono kilka mi-
lionów złotych. Odnowiono dys-
pozyturę, halę napraw. I teraz 
to wszystko ma być zaorane? 

Zdaniem sądeckich związ-
kowców likwidacja południo-
wego zakładu to zagrywka po-
lityczna. Głównie z powodu 
aktywności byłego przewodni-
czącego zakładowej Solidarno-
ści Józefa Wilka. 

– Moim zdaniem to ze-
msta polityczna – twierdzi 

Leszek Pajda. – Nasz kolega nie 
chciał się zgodzić na zwolnie-
nia w spółce. Nie chciał pod-
pisać pewnych dokumentów, 
to znaleźli na niego haka, wy-
dali na niego wyrok bez sądu 
i w konsekwencji go zwolnili. 
A teraz mszczą się na innych 
w zakładzie. 

Józef Wilk został w sierpniu 
zwolniony dyscyplinarnie. Pra-
cę straciły jeszcze dwie osoby: 
maszynista i dyżurny ruchu. Za-
rząd spółki zarzucił im fałszowa-
nie kart pracy i poświadczenie 
nieprawdy. Miał brać pienią-
dze za pracę, której nie wyko-
nywał. Szef Solidarności Połu-
dniowego Zakładu PKP Cargo 
był jednym z głównych nego-
cjatorów w sporze z zarządem 
spółki. Związkowcy, obawiając 
się masowych zwolnień, doma-
gają się zagwarantowania pa-
kietu gwarancji pracowniczych 
w przededniu prywatyzacji PKP 
Cargo i wejścia spółki na giełdę.

Przedstawiciele związków 
wysłali już do zarządu PKP Cargo 
pismo protestacyjne w sprawie 
łączenia oddziałów. W obronie 
południowego zakładu zaanga-
żowali się również posłowie So-
lidarnej Polski. 

MONIKA CHROBAK 

Cięcia w PKP Cargo
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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

R E K L A M A

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

R E K L A M A

Bezpłatne 
konsultacje 
z mediatorem 
Czas oczekiwania w polskich sądach 
na rozstrzygnięcie sprawy cywil-
nej to średnio 540 dni, a mediacji 
– 42 dni. Ta alternatywna meto-
da pozwala ominąć ścieżkę sądową 
(to możliwe nawet, gdy sprawa jest 
już w sądzie): oszczędza czas, pie-
niądze i energię. 

17 października przypada Mię-
dzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej 
okazji Sądeckie Centrum Mediacji 
przy Stowarzyszeniu Sursum Cor-
da zaprasza na bezpłatne konsul-
tacje z mediatorami w ramach ty-
godnia mediacji na Sądecczyźnie. 

Mediatorzy są specjalistami w roz-
wiązywaniu kryzysów w ramach me-
diacji rodzinnych, karnych, z nie-
letnim sprawcą czynu karalnego, 
pracowniczych oraz szkolno–oświa-
towych. Dyżury wolontariackie od-
bywać się będą od 14 do 18 październi-
ka 2013 w godzinach od 16.00 do 18.00 
w siedzibie Sursum Corda. 

WARTO WIEDZ IEĆ

Mediacja to poufny proces roz-
wiązywania sporu lub konfliktu, 
w którym fachowo przygotowany, 
niezależny i bezstronny mediator 
za zgodą stron pomaga im samo-
dzielnie poradzić sobie z konflik-
tem. Mediacja pozwala jej uczest-
nikom określić kwestie sporne, 
zmniejszyć bariery komunikacyj-
ne, opracować propozycje rozwią-
zań, a także pomóc w osiągnięciu 
dobrowolnego, obustronnie ko-
rzystnego rozwiązania konfliktu. 
W efekcie mediacji często docho-
dzi do zrozumienia drugiej stro-
ny i wypracowania ugody, którą 
można przedstawić w sądzie.

WYDARZENIE.  Na co dzień pracu-
ją jako architekci, dekarze i handlow-
cy. Połączyła ich wspólna pasja – jaz-
da na motocyklach, którymi z całej 
Polski przyjechali na zakończenie se-
zonu do sądeckiej siedziby firmy FA-
KRO, drugiego na świecie producenta 
okien dachowych. 

Blisko czterdziestu „harleyowców” 
gościło w FAKRO na zaproszenie 
współwłaściciela firmy – Krzysz-
tofa Kronenbergera – znanego 
ze swojej motocyklowej pasji. Wi-
tający niecodziennych gości pre-
zes FAKRO Ryszard Florek nie krył 
swojego poruszenia widokiem fa-
chowców związanych z branżą bu-
dowlaną, wjeżdżających na teren 
zakładu na wspaniałych, lśniących 
maszynach, przy głośnym wtórze 
klaksonów. 

– Tak szpanerskiego wjazdu 
do naszej firmy nie miał chy-
ba nikt, kto dotychczas nas 

odwiedził – mówił ze śmiechem 
Ryszard Florek. – Musimy to ko-
niecznie uwiecznić na wspólnej 
fotografii. 

Nie tylko fotografia w otoczeniu 
harleyowców przejdzie do historii 

niecodziennych wydarzeń sądec-
kiego przedsiębiorstwa. Jeszcze ni-
gdy goście FAKRO, którzy zawsze 
zwiedzają zakład, nie przemierza-
li ogromnych hal produkcyjnych 
na motocyklach. 

Szpanerski wjazd
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JÓZEFA SUŁKOWSKIEGO, 
wiceprezesa Spółdzielni 
Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej

Urodzaj 
na węgierki
– Dobiegają końca zbiory jabłek i śli-
wek. To był dobry sezon dla sądeckich 
sadowników?

– To był dobry sezon przed 
wszystkim jeśli chodzi o zbiór 
śliwek. Pogoda sprzyjała zawią-
zaniu się tych owoców.  W tym 
roku w porównaniu do ubiegłe-
go powinno być ich około 10 pro-
cent więcej.  Największy urodzaj 
mamy w węgierkach. Odpowied-
nia temperatura dała dużo cukru 
owocom, co sprawia, że są bardzo 
smaczne.  Cena również przedsta-
wia się atrakcyjnie, bo jest o poło-
wę niższa niż rok temu. Zebrano 
już ponad 90 procent tych owo-
ców. Są jeszcze zbierane  między 
innymi w górskich rejonach gmin: 
Podegrodzie, Łukowicy czy Łąc-
ko.  Niestety gorzej sytuacja wy-
gląda z jabłkami.  Susza dała się 
we znaki szczególnie sadom tak 
zwanym przemysłowym, gdzie 
nie ma wystarczającej pielęgnacji. 
Jabłek przeznaczonych do prze-
twórstwa może być o około 20 
procent mniej. Owoce są mniej-
sze, dotyczy to między innymi 
odmiany champion. Nie powinno 
się to jednak odbić na konsumen-
cie. Cena powinna  być taka, jak 
w ostatnich trzech latach.

MONIKA CHROBAK

PYTANIE  DO.. .

W ubiegłym roku zebrano w Polsce 
blisko trzy miliony ton jabłek i ok. 
50 tysięcy ton śliwek.

Zawirusowany SOR
Sądecki Szpital Specjalistyczny zna-
lazł się pod lupą resortu zdrowia, któ-
ry zlecił NFZ przeprowadzenie kontroli, 
oraz Państwowej Inspekcji Pracy w No-
wym Sączu. Żywe zainteresowanie, 
tym co w placówce się dzieje, zrodzi-
ło się po tym, jak doktor Andrzej Fugiel, 
dyrektor ds. lecznictwa i p.o. ordyna-
tora SOR w szpitalu, przepracowany 
sam przyjął się na kardiologię z podej-
rzeniem zawału. Nie miał już siły co-
dziennie przyjmować setki pacjentów, 
z których może jedna trzecia powin-
na tam naprawdę trafić. – No cóż, te-
raz się mówi, że te kontrole to moja 
sprawka. Afera będzie ciągnąć afe-
rę, a nikt nie zwróci uwagi, że pro-
blem tkwi w systemie – mówi Fugiel. 
Obecnie przebywa na L4. Chce wró-
cić do pracy jak najszybciej, bo – jak 
stwierdza – ona daje mu ogromną sa-
tysfakcję. – Ale może wcześniej wy-
prowadzą mnie w kajdankach – mówi 
doktor pół żartem pół serio. I wówczas 
system uzdrowi się sam. Winnego za-
wirusowania wyeliminowano.  (PEK) 

SMS 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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KUPON
RABATOWY
NA POZOSTAŁE

10%

piękna stara biżuteria 

porcelana miśnieńska

stare srebra

malarstwo

SALON ANTYKÓW 

KOLEKCJONER
33-300 Nowy Sącz Rynek 2, 

tel. 18 444 16 76

kolekcjoner.nsi.pl@gmail.com

www.kolekcjoner.nsi.pl

KUPON
RABATOWY
NA BIŻUTERIĘ 
I PORCELANĘ

15%

R E K L A M A

Potrzebujesz skutecznej reklamy swojej firmy?
Nasze KIOSKI W RUCHU każdego dnia dowożą „Dobry Tygodnik Sądecki” 
wszędzie tam, gdzie są nasi Czytelnicy a Twoi Klienci.

Dzięki naszym mobilnym punktom kolportażu 
17 tysięcy gazet co tydzień trafia w dobre ręce!

Każdego dnia jesteśmy w innym miejscu regionu – na jarmarkach, 
giełdzie samochodowej, pod centrami handlowymi, 
na najruchliwszych ulicach miast oraz w ponad 
200 punktach kolportażowych. 
A całą dobę także na www.dts24.pl

Sprawdź najskuteczniejszy system reklamowy 
o najniższych kosztach dotarcia do klienta.

Zaufało nam już ponad 550 firm. 
Dołącz do grona najlepszych. 

Skontaktuj się z naszym Biurem Reklam i Ogłoszeń: 
Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25, tel. 18 544 64 41 
lub 785 340 410, lub napisz: reklama@dts24.pl

OGŁOSZENIE  WŁASNE WYDAWCY

INWESTYCJE/KONKURS.  Z ponad 60 architektów i pracow-
ni architektonicznych, które wysłały swoje zgłoszenie do udzia-
łu w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania te-
renu dawnej tzw. Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego 
w Nowym Sączu, tylko pięć nadesłało prace. Zwyciężył projekt 
Laboratorium Architektury RAr2 Jana Kubeca z Rudy Śląskiej.

– Ta praca zdecydowanie odbiegała swoją jakością od po-
zostałych – mówi Stanisław Deńko, przewodniczący jury. 
– Jej plusem jest, że doskonale wpisuje się w krajobraz 
przyrodniczy i kulturowy miejsca.

Choć, jak dodaje Deńko, było też wiele uwag do tego pro-
jektu, to są duże szansa, że zostanie on wykorzystany przy 
realizacji zadania. – Na pewno nie w całości. Praca będzie 
musiała być zmodyfikowana – zaznaczył.

Przy ocenie architektury pod uwagę brane są przede 
wszystkim trzy elementy: forma, czyli wygląd danego obiek-
tu, jego funkcjonalność i koszt realizacji. Zwycięzca konkur-
su wycenił zadania na 50 mln zł.

– Projekt ten można realizować sukcesywnie, co stara-
liśmy się pokazać. Zasoby i potencjał „Wenecji Sądeckiej” 
są ogromne. Warto inwestować w takie miejsca, bo war-
tości społecznej nie da się z niczym porównać – stwier-
dza  Jan Kubec.

Jego Laboratorium Architektury RAr2 za zajęcie pierwsze-
go miejsca w konkursie otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. 
zł brutto. Jury przyznało również dwa równorzędne wyróż-
nienia, warte 7 250 zł brutto, architektom z Krakowa (Anna 
Stępień, Mirosław Stępień i Małgorzata Zub) oraz Biuru Stu-
diów i Projektów (architekt Barbara Średniawa) z Bytomia.

– Wenecja Sądecka – jak zapewnia wiceprezydent mia-
sta Jerzy Gwiżdż  – to pozycja bezkonkursowa, która znaj-
duje się w pierwszym projekcie przygotowanym przez za-
rząd Małopolski do sfinansowania ze środków unijnych 
na lata 2014–2020. Na pewno nie będziemy odkładać tej 
koncepcji ad acta. Oprac. (G)

Tak może wyglądać brzeg Dunajca i Park Strzelecki
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Wystawę pokonkursową można oglądać w sądeckim ratuszu do 30 października
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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

Jad odajnia 
Pod Wierzb

ul. Paderewskiego 49, 
tel. 18 441 04 43

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

R E K L A M A

POD NASZYM PATRONATEM.  HA-
LINA CZERWIŃSKA, edukator i pe-
dagog w Zespole Szkół Katolickich 
w Nowym Sączu w ROZMOWIE  z DTS 
podsumowuje debatę „Wychowa-
nie dla przyszłości”, przeprowadzoną 
w ramach cyklu spotkań, organizo-
wanych pod hasłem Debaty Kaneń-
skie przez Katolickie Centrum Eduka-
cji Młodzieży „Kana”

– „Należę do ocalonych, którzy prze-
żyli obóz koncentracyjny. Moje oczy 
widziały to, czego żaden człowiek 
nie powinien być świadkiem: komo-
ry gazowe zbudowane przez uczo-
nych inżynierów; dzieci zatrute przez 
wykształconych lekarzy; niemowlę-
ta zabite przez wyszkolonych pielę-
gniarzy; kobiety i dzieci rozstrzela-
ne i spalone przez absolwentów szkół 
średnich i wyższych. Tak więc po-
wątpiewam w edukację. Dlatego pro-
szę: pomóżcie swoim dzieciom stać 
się ludźmi” – te słowa Haima Ginot-
ta przytoczone przez Panią podczas 
debaty, wywołały oklaski wśród słu-
chaczy. Dziś wielu rodziców również 
zaczyna powątpiewać w edukację, 
w cały system oświaty…

– Bo świat forsuje pewne po-
lityczne opcje. Promuje choć-
by rewolucję genderowską, 
a nie uwzględnia potrzeb, które 
są w dzieciach.
– W natłoku różnych informacji, bodź-
ców zewnętrznych może nie tylko 
dzieci się gubią, ale i rodzice sami już 
nie wiedzą, co jest dobre, a co złe dla 
ich pociech?

– Moim zdaniem to wynik tego, 
że rodzice mało się angażują. Wy-
chowanie może nabrać waloru oso-
bowego, całokształtu dążącego ku 
wartościom, jeżeli rodzice zaan-
gażują się w poszukiwanie, co dla 
jego dziecka jest dobre. A, żeby się 
zaangażować, muszą mieć wie-
dzę. Tymczasem zdarza się, że ro-
dzice bagatelizują zagrożenia, nie 
mają pojęcia o istnieniu różnych 
programów edukacyjnych, ide-
ologii w wychowaniu, jakie się 

pojawiają. Wiedza jest konieczna 
zarówno ze względu na doskonale-
nie umiejętności wychowawczych, 
jak również w celu zdemaskowa-
nia tego, co zagraża dziecku, wyła-
paniu destrukcyjnych elementów. 
Przesianie tych informacji dopie-
ro pozwala wyeksponować dobro. 
Racją jest, że informacje nas zasy-
pują, ale my musimy je uporządko-
wać, ponieważ nieuporządkowana 
wiedza tworzy chaos, a dziecko, 
by czuło się bezpiecznie, potrze-
buje harmonii.
– Statystyki mówiące o tym, na ile 
świadomie rodzice wychowują swoje 
dzieci, nie napawają optymizmem…

– Wynika z nich, że dzieci 75 
procent wolnego czasu spędzają 
z telewizją, komputerem, interne-
tem. Tylko osiem procent rodziców 
świadomie wychowuje swoje dzie-
ci. To znaczy – wie do jakich war-
tości wychowuje. 92 procent zatem 
wychowuje pod jakimiś zewnętrz-
nymi wpływami.
– Jaki jest wpływ szkoły?

– Największy ma telewizja. 
A szkoła i kościół minimalny – od-
powiednio 27 i 14 procent.
– Podczas debaty padło pytanie, czy 
potrzebne są zatem dorosłym „uni-
wersytety” dla rodziców?

– Jest grupa rodziców, która 
twierdzi, że to nie jest potrzeb-
ne. Niektórzy wychowawcy też tak 
są nastawieni. A księża ugrunto-
wują myśl, że wystarczy do wy-
chowania rodzina Bogiem silna. 
Z jednej strony się z tym zgadzam, 
bo Bóg daje siłę, ale z drugiej stro-
ny czymże są te kursy, jak nie ucze-
niem wypełniania Bożych przyka-
zań. Na warsztatach komunikacji 
z dziećmi rodzic uczy się, jak reali-
zować to najważniejsze – przykaza-
nie miłości. Jakie gesty, jakie słowa, 
jakie zachowania pomagają w tym, 
żeby dziecko poczuło się kochane. 
Czasami nam się wydaje, że kocha-
my, a dzieci wcale nie czują się ko-
chane. Tego nie nauczymy się, czy-
tając książki.

– Czyli nie uniwersytet, a szko-
ła zawodowa, dająca praktyczne 
umiejętności?

– Chyba tak. Uniwersytet to zbyt 
wyidealizowane. Nam nie potrze-
ba tyle wiedzy. Rodzic zdobywa jej 
tyle, ile tu i teraz potrzebuje.
– Z jakich zatem kursów mogą skorzy-
stać rodzice, którzy chcą świadomie 
wychowywać swoje dzieci?

– Wiele można przećwiczyć 
na warsztatach na przykład ko-
munikacji interpersonalnej. Kur-
sem przeznaczonym typowo dla 
rodziców jest Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców. Czasami mam 
poczucie, a właściwie jestem pew-
na, że rodzicom pomagają również 
pogadanki. Takie spotkania grupy 
wsparcia, na których mogą opo-
wiedzieć o swoich problemach. Już 

samo nazwanie problemu przyno-
si ulgę, a jeszcze, mając wsparcie 
specjalisty, który pomaga ukierun-
kować nasze działania, daje rodzi-
cowi pewność, że idzie właściwą 
drogą. A po czym poznać, że zmie-
rza w dobrym kierunku? Po owo-
cach. Owocem jest dziecko, które 
jest chętne do kontaktu, szczere, 
nie zakłamuje rzeczywistości.
– Kościół, szkoła, media mają 
być jedynie wspomagaczami 
w wychowaniu…

– Dokładnie tak. Ale jeśli chodzi 
o media, to mam na myśli te, a wła-
ściwie konkretnych nadawców, 
którzy przekazują prawdę o wy-
chowaniu i warunkach właściwe-
go rozwoju dziecka, dostarczają 
wiedzy, a nie manipulują umysła-
mi rodziców czy też dzieci. Trze-
ba zdawać sobie sprawę, że media 
obalają czasem i ośmieszają meto-
dy rodziców, choćby przez kulturę 
obrazkową promującą ciało i wy-
gląd. Przekonują, że wystarczy za-
dbać o swoje ciało i wygląd, by mieć 
dobre samopoczucie i dobre relacje 
z innymi ludźmi. To nie jest prawdą!
– A co potrzeba?

– Przede wszystkim poczucia 
bezpieczeństwa, poczucia wię-
zi z rodzicami. Największą jednak 
potrzebą każdego dziecka i każde-
go człowieka – i za tym przemawia-
ją wszelkie badania – jest potrze-
ba bycia kochanym i potrzebnym. 
Rodzice tę potrzebę czasem nie-
świadomie odbierają swoim dzie-
ciom, wyręczając je z różnych obo-
wiązków. Podczas debaty wszyscy 
zgodzili się, że również wszelki 
nadmiar w rodzinie może dziecku 
dawać poczucie osamotnienia. Czę-
sto słyszę od młodzieży: „Rodzice 
mnie nie kochają, tylko dają pienią-
dze”. Zasypywanie dziecka dobra-
mi materialnymi, ślepymi całusa-
mi fałszuje rzeczywistość. Niedobry 
jest również brak wszystkiego. Nie-
którzy rodzice wychodzą z założe-
nie, że skoro ich nikt nie przytu-
lał, to dlaczego oni mają to robić. 

Rodzi się chłód, rygor, a nie ma 
w tym więzi.
– Jak więc zachować właściwe 
proporcje?

– Odpowiem trochę przewrot-
nie. Na pytanie, zadane dzieciom 
w badaniach przeprowadzanych 
przez Instytut Profilaktyki Zin-
tegrowanej, skąd czerpią wiedzę 
o miłości, najwięcej padło odpo-
wiedzi, że od rodziców. Na pytanie, 
skąd czerpią wiedzę o seksualności, 
ponad 50 procent odpowiedziało, 
że od rówieśników. Kolejne pyta-
nie: Komu najbardziej ufają? – 73 
procent stwierdziło, że rodzicom. 
Rodzice są zatem ważni dla dziec-
ka, tylko tego nie wiedzą.
– Debata „Wychowanie dla przy-
szłości” pokazała, że chcą się jednak 
dowiedzieć…

– I to jest bardzo optymistyczne. 
Pułapek w wychowaniu jest wie-
le. Jedną z nich jest wstyd przed 
przyznaniem się, że nie wiem, jak 
wychować swoje dziecko. Rodzice 
więc błądzą, i albo stają się rygory-
styczni wobec dziecka, albo są mu 
nadmiernie ulegli. Trzecia droga jest 
trudna, bo polega na ciągłej pra-
cy nad sobą.
– Tylko, jak znaleźć na to czas?

– Dla dzieci miłość oznacza po-
święcony im czas. Jego brakiem 
możemy się tłumaczyć, ale moż-
na też sobie z tym radzić, rekom-
pensując to jakością czasu. Nieraz 
20 minut intensywnego, pełne-
go przebywania z dzieckiem, zna-
czy więcej niż siedzenie kilka go-
dzin tylko gdzieś w jego pobliżu. Nie 
ilość, a jakość tego czasu jest ważna.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Nie wystarczy zadbać o ciało i wygląd, 
by mieć dobre samopoczucie

III już debata poświęcona bę-
dzie patriotyzmowi i demokracji. 

Na spotkanie KCEM „Kana” zapra-
sza 14 października o godz. 18.00 
w Kaplicy Przemienienia Pańskie-
go przy ul. Ducha Świętego 2.DTS 
patronuje Debatom Kaneńskim.

Chcesz mieć szybki i wygodny 
dostęp do „Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę z naszej strony 

internetowej lub zarejestruj się, 

by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl
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KONTROWERSJE.  Na praktyki pani 
adwokat, która swoją kancelarię ma 
w Nowym Sączu, spływają do Okręgo-
wej Rady Adwokackiej w Krakowie skar-
gi od firm z całej Polski, prowadzących 
sprzedaż internetową. Pani mece-
nas najpierw wyszukuje niezgodnych 
z prawem zapisów w ich regulaminach, 
a następnie formułuje przeciw przedsię-
biorstwom pozwy.

Taka sytuacja spotkała m.in. firmę 
HN Hoa Nguyen Huu z Gdyni, która 
zwróciła się do „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego” z prośbą o interwencję 
w tej sprawie. 

Wspólny mianownik 
„Przedsiębiorstwo HN jest firmą 

działającą od lat na rynku polskim, 
od jakiegoś czasu zaczęliśmy również 
sprzedawać poprzez internet, do tej 
pory nie było żadnych problemów 
ani skarg na działalność naszej firmy 
w sieci” – zapewnia w liście do redak-
cji Beata Toporek z firmy HN. 

We wrześniu jednak firma otrzy-
mała wezwanie do sądu. Grupa osób, 
które jak informuje nas HN, łączy „je-
dynie wspólny mianownik pani ad-
wokat”, złożyła 12 oddzielnych po-
zwów o „uznanie wzorca umowy za 
niedozwolony”. 

„Powodzi nie byli nigdy naszymi 
klientami, niektórzy nawet nie miesz-
kają w Polsce, dopatrzyli się błędnego 
zapisu w naszym regulaminie, który 
był tworzony przed laty przez osobę 
nie znającą dokładnie wszystkich ak-
tualnie dozwolonych i niedozwolo-
nych zapisów. Dotychczas nasz regula-
min nie spowodował żadnej straty dla 
naszych klientów, ponadto nigdy nie 
trzymamy się sztywno zapisów w nim 
zawartych, działamy na korzyść kupu-
jącego, tak aby nasi klienci byli zawsze 
zadowoleni z transakcji. Uważamy, 
że działanie tych Państwa jest skiero-
wane wyłącznie w celu uzyskania ko-
rzyści majątkowej, wynikającej z chęci 
pozyskania pieniędzy za koszty zastęp-
stwa procesowego, a nie troską o pra-
wa konsumentów” – czytamy dalej. 

Ku przestrodze 
Po analizie dokumentów fir-

ma stwierdziła, że to grupa 

zorganizowana i działa pod prze-
wodnictwem jednej pani adwokat. 

„Mało prawdopodobne jest, aby 
ludzie z tak różnych miejsc (w tym 
Wielka Brytania i USA) spotkały się 
w tej samej sprawie u jednego adwo-
kata, aby podpisać dla niego pełno-
mocnictwa, które ewidentnie są wy-
pełniane przez jedną osobę, różnią się 
jedynie nieznacznie podpisami” – pi-
sze Toporek. 

Firma postanowiła złożyć zawia-
domienie w tej sprawie do Proku-
ratury Rejonowej w Nowym Są-
czy. W Nowym Sączu bowiem działa 
kancelaria pani adwokat. Firma HN 
liczy się z tym, że dla nich sprawa 
w sądzie jest przegrana. „Jednak 
chcielibyśmy, aby ten typ działal-
ności adwokatów, liczących na ła-
twy zarobek, został napiętnowa-
ny i nagłośniony ku przestrodze 
innym przedsiębiorcom, nieświa-
domym drobnych błędów w za-
pisach na swoich stronach inter-
netowych i innych dokumentach” 
– pisze Toporek. 

Wzorzec niedozwolony 
Prokurator Waldemar Kriger po-

twierdza, że pismo w tej sprawie 
wpłynęło do Prokuratury Rejonowej 
w poniedziałek. To zbyt wcześnie, 
by wiedział, pod jakim kątem będzie 
rozpatrywane. 

– Zawiadomienie dotyczy tego, 
że firma z Gdyni jest pozywana przez 
kancelarię reprezentującą dużą 
grupę osób kwestionujących wzo-
rzec umowy załączany przez tą fir-
mę przy sprzedaży internetowej 
w różnych punktach – mówi Kri-
ger. – Są to pozwy o uznanie wzor-
ca umowy za niedozwolony. Kance-
laria na przykład kwestionuje zapis 
„zwracany towar należy odsyłać 
wraz z otrzymanym dowodem za-
kupu”. Robi to w imieniu grupy 
osób zamieszkałych zarówno w Pol-
sce – w naszych okolicach: Kra-
ków, Rytro, jak również obywateli 
USA, Wielkiej Brytanii. Trudno nam 
w tej chwili ocenić, czy tak faktycz-
nie jest, jakie są zasady i prakty-
ki tej kancelarii. Czy mamy do czy-
nienia faktycznie z oszustwem. 
Skoro sądy honorują te pozwy jako 

zasadne, trudno tu mówić o dzia-
łaniu bezprawnym. Z drugiej stro-
ny, grupa klientów reprezentowa-
nych przez kancelarię jest dosyć 
liczna. To wymagałoby procesowe-
go sprawdzenia.

Prawnie dozwolone 
Kriger dodaje, że w sierpniu Pro-

kuratura Rejonowa otrzymała z po-
licji podobne zawiadomienie od fir-
my Paul Hartmann Polska z Pabianic. 
Sprawę jednak 2 września prze-
kazała do Prokuratury Rejonowej 
Warszawa Mokotów, bo wszystkie 
pozwy były składane w Sądzie Okrę-
gowym w Warszawie w XVII Wy-
dziale Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów. Można przypuszczać, 
że z zawiadomieniem od firmy HN 
z Gdyni będzie podobnie, bo po-
zwy przeciwko niej również tam 
były składane. Udało nam się ustalić, 
że Prokuratura Rejonowa w Warsza-
wie 20 września zakończyła sprawę 
dotyczącą Paul Hartmann Polska po-
stanowieniem o odmowie wszczę-
cia śledztwa. 

– Bo to prawnie nie jest zabronio-
ne. Nie mamy do czynienia z prze-
stępstwem – mówi rzecznik dyscypli-
narny Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Krakowie Marcin Kosiorkiewicz, 
który jednak widział podstawy, by 
wszcząć dochodzenie w tej sprawie. 
– Moim zdaniem takie zachowanie 
adwokata nie jest etyczne. Nie powi-
nien on szukać sprawców, a później 
organizować fabrykę pozwów – do-
daje Kosiorkiewicz. 

Akta sprawy liczą kilka tomów. 
Do Rady Adwokackiej w Krakowie 
zgłosiło się około 20 pokrzywdzo-
nych firm z całej Polski i nadal zgłasza-
ją kolejne, co – jak zauważa rzecznik 
dyscyplinarny – w tej chwili trochę 
opóźnia jej bieg. Adwokatka z Nowe-
go Sącza ma możliwość zapoznania 
się z zebranym materiałem dowodo-
wym i ustosunkowanie się do niego. 
Na razie zarzuty wobec niej nie zosta-
ły sformułowane. 

Nie udało nam się telefonicznie 
skontaktować z panią mecenas. Cze-
kamy na odpowiedź na pytania skie-
rowane do niej drogą e–mailową. 

(KG)
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NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl
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Adwokat z Nowego Sącza 
organizuje fabrykę pozwów 

Naszemu koledze 
Robertowi Stefanowskiemu

składamy serdeczne gratulacje 
z okazji narodzin 

czwartej córki - Teresy. 
Pracownicy 

i zarząd Wydawnictwa Dobre 

CZEŚĆ TERESKA !!!

PERSONAL IA.  Nastąpiła zmiana 
na stanowisku dyrektora artystycz-
nego Międzynarodowego Festiwa-
lu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady 
Sari, który poprowadzi teraz światowej 
sławy śpiewaczka Małgorzata Walew-
ska. Ona też stanie na czele jury.

Od początku (czyli od roku 1985) 
tę funkcję pełniła pomysłodawczy-
ni tego przedsięwzięcia prof. Helena 

Łazarska, która w tym roku, po za-
kończeniu kolejnej odsłony rywa-
lizacji młodych śpiewaków, zdecy-
dowała, że po raz ostatni w tej roli 
wystąpiła w Nowym Sączu. Będzie 
teraz piastowała godność Honoro-
wej przewodniczącej jury.

Najbliższy XVIII Międzynarodo-
wy Festiwal i XVI Konkurs Sztuki 
Wokalnej im. Ady Sari odbędzie się 
wiosną 2015 r.  (MCK)

Walewska nową 
dyrektor Festiwalu 

Miasto w... zastoju do piątku  
Mieszkańcy stoją w gigantycznych 
korkach. Dwa remonty sparaliżowa-
ły ruch przede wszystkim na ul. Wę-
gierskiej. Na granicy miasta ze Sta-
rym Sączem remontowany jest 
most nad Popradem. Ruch jest tam 

wahadłowy. – By dojechać do cen-
trum stałem półtorej godziny w kor-
ku – informuje nas Czytelnik. W pią-
tek wieczorem droga powinna być już 
przejezdna. Trwa remont także prze-
jazdu kolejowego na ul. Kolejowej. 
Do ulicy Zielonej trzeba jechać wy-
znaczonym objazdem. Oczywiście je-
śli ktoś ma na to czas i mocne nerwy. 
Dla ich ukojenia proponujemy spacer. 
Będzie szybciej i zdrowiej.  (PEK) 

SMS
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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

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

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

ZATRUDNIĘ kucharkę, pomoc 
kuchenną, pokojówkę 
w pensjonacie, zakwaterowanie. 
Tel. 601 462 099.

PROJEKTOWANIE STRON 
INTERNETOWYCH, 
tel. 791 234 520

OGŁOSZENIA DROBNE

Jedna 
kontrola, pięć 
przestępstw
POD PARAGRAFEM. 33–latek za-
trzymany do kontroli drogowej do-
puścił się pięciu przestępstw. Nie 
tylko prowadził samochód pod wpły-
wem alkoholu, ale naraził policjanta 
na utratę życia.

Kontrolę funkcjonariusze chcie-
li przeprowadzić 5 października, 
po godzinie 22.00 w Trzetrzewinie. 
Zatrzymany kierowca opla vectry, 
by jej uniknąć ruszył samochodem 
w kierunku policjanta, który wła-
śnie przystępował do czynności służ-
bowych.  Funkcjonariuszowi w porę 
udało się odskoczyć. Kierowca opla 
najechał na tył radiowozu, w któ-
rym znajdował się drugi policjant, 
i odjechał w kierunku Biczyc.  Deli-
kwenta udało się zatrzymać innemu 
patrolowi w Świniarsku. Ale zanim 
doszło do zatrzymania, zdążył naje-
chać swoim samochodem na kolej-
ny radiowóz.

– Jak się okazało, powodem 
ucieczki 33–letniego mieszkańca 
Trzetrzewiny był fakt, że prowadził 
pojazd pod wpływem alkoholu. Ba-
danie wykazało, że w wydychanym 
powietrzu miał ponad 1,5 promila 
alkoholu – informuje Iwona Grze-
byk–Dulak, oficer prasowy Komen-
dy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. 
Dodaje, że z uwagi na to, iż męż-
czyzna dopuścił się szeregu umyśl-
nych występków KMP zwróciła się 
z wnioskiem do Prokuratury Rejo-
nowej w Nowym Sączu o zastosowa-
nie wobec 33–latka tymczasowego 
aresztowania. – 7 października Sąd 
Rejonowy w Nowym Sączu zastoso-
wał wobec podejrzanego tymczaso-
wy areszt na okres jednego miesią-
ca – mówi rzeczniczka.

Mężczyzna podejrzany jest o po-
pełnienie pięciu przestępstw, w tym 
trzech o bardzo wysokim stopniu 
społecznej szkodliwości. Mieszka-
niec Trzetrzewiny usłyszał zarzu-
ty o: prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości, zmuszanie przemocą 
funkcjonariusza publicznego do za-
niechania prawnej czynności służbo-
wej,  narażenie na niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu, uszkodzenie ciała oraz 
uszkodzenie mienia. Grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności. OPRAC. (G)

POD PARAGRAFEM. Handlowa-
li narkotykami i wyłudzali odszkodo-
wania komunikacyjne. Funkcjonariusze 
CBŚ z Rzeszowa pod nadzorem Proku-
ratury Okręgowej w Nowym Sączu roz-
pracowali grupę przestępczą z Podhala. 
Są to młodzi ludzie w wieku 25 do 40 lat.

Do zatrzymań i postawienia zarzu-
tów doszło pod koniec września, ale 
dopiero teraz sądecka  prokuratura 
ujawniła szczegóły śledztwa. Gru-
pa działała na Podhalu od 2008 r. 
Jej członkowie pozorowali włamania 
do samochodów lub ich kradzieże, 
następnie zgłaszali szkodę do ubez-
pieczyciela, otrzymując wysokie od-
szkodowania komunikacyjne.

– Nasze postępowanie dotyczy 
dwunastu pojazdów. Były to samo-
chody drogich marek, stąd też sumy 

wyłudzanych ubezpieczeń były bar-
dzo wysokie, nawet sto tysięcy za je-
den z nich – mówi prokurator Beata 
Stępień–Warzecha, rzecznik praso-
wy Prokuratury Okręgowej w No-
wym Sączu.

Członkowie grupy również zaj-
mowali się rozprowadzaniem nar-
kotyków. Ustalono, że wprowadzili 
do obrotu 9 kilogramów marihuany 
i kilogram amfetaminy.

– W sumie postawiliśmy zarzu-
ty 15 osobom. Trzy przebywają te-
raz w tymczasowym areszcie. Wo-
bec pozostałych zastosowano dozór 
policji i poręczenia majątkowe – do-
daje Beata Stępień–Warzecha.

Podejrzanym grozi do 12 lat wię-
zienia. Śledztwo jest cały czas w toku. 
Sprawa może mieć charakter rozwo-
jowy. MONIKA CHROBAK

Z POL ICJ I .  Ten weekend należał 
do wyjątkowo tragicznych na sądec-
kich drogach. 

Seria wypadków rozpoczęła się w pią-
tek w południe: w Koniuszowej zmarł 
kierowca ciągnika – prawdopodobnie 
podczas zjazdu ze stromego wznie-
sienia stracił panowanie nad pojaz-
dem, który wywrócił się i go przy-
gniótł. W Siennej w tym dniu zderzyły 
się dwa samochody – kierowca cięża-
rówki, skręcają w lewo zajechał dro-
gę skodzie. 44–letnia pasażerka oso-
bówki trafiła do szpitala. Dzień później 
we Florynce w gminie Grybów rów-
nież zderzyła się ciężarówka z samo-
chodem osobowym. W niedzielę z ko-
lei policja odnotowała trzy wypadki 
w tym jeden śmiertelny – na ulicy 

Nawojowskiej w Nowym Sączu 19–
letni kierowca suzuki potrącił 80–let-
nią pieszą, która przechodziła przez 
jezdnię. Kobieta zmarła. Motocykli-
sta uderzył w słup latarni ulicznej, do-
znając poważnych obrażeń.  Do wy-
padku z udziałem motocyklisty doszło 
również w Tęgoborzy – kierowca re-
nault, najprawdopodobniej skręca-
jąc w lewo nie ustąpiła pierwszeń-
stwa przejazdu jadącemu jednośladem, 
co doprowadziło do zderzenia. Na po-
graniczu Cieniawy i Mszalnicy doszło 
z kolei do czołowego zderzenia peu-
geota i audi. Pięć osób zostało rannych, 
w tym cztery trafiły do szpitali w No-
wym Sączu i Gorlicach, a pasażer peu-
geota został przetransportowany śmi-
głowcem do szpitala specjalistycznego 
w Krakowie. OPRAC. (G)

Śmiertelny weekend na drogach

Pozorowane włamania 
i kradzieże samochodów

AKCJA.  Wracał z grzybów. Chciał 
umyć ręce w Popradzie, gdy zauważył 
psa leżącego w wodzie. Cały przemo-
czony, biały od szronu. – To był prak-
tycznie szkielet zwierzęcia – mówi 
Zdzisława Czurek, prezes Stowa-
rzyszenia Mam Głos, które mężczy-
zna natychmiast powiadomił o swo-
im odkryciu. Pies przeżył próbę 
morderstwa. 

Ma ranę na głowie, prawdopodob-
nie od uderzenia siekierą. Spraw-
ca był przekonany, że zwierzę nie 
żyje i zrzucił je ze skarpy do rzeki. 
Po przewiezieniu do lecznicy pies 
ważył 17,1 kg, powinien ok. 30kg. 
Szczęściarz, bo takie imię otrzy-
mał od wybawicieli, był skrajnie 
wycieńczony. – Teraz czuje się już 
znacznie lepiej. W ciągu tygodnia 

przybrał nieco na wadze – infor-
muje Zdzisława Czurek. Pełnowar-
tościowa karma dla psa to jednak 
wydatek – 15 kg kosztuje ok. 200 
zł. Osoby, które chcą pomóc Szczę-
ściarzowi, mogą wpłacać pieniądze 
na konto stowarzyszenia, w tre-
ści wpisując: „dla Szczęściarza”. 
– Oczywiście zwierzę po odzyska-
niu sił będzie potrzebowało nowe-
go, wspaniałego domu. Pies ma 
około 5–6 lat. Jest bardzo spokojny, 
grzeczny i ułożony – zapewnia pre-
zes Czurek. 

UWAGA!
13 i 20 października Stowarzysze-
nie „Mam Głos” organizuje pu-
bliczną zbiórkę pieniędzy. W tych 
dniach na ulicach Nowego Sącza 
pojawią się wolontariusze z pusz-
kami. Zebrane przez nich pienią-
dze będą przeznaczone na le-
czenie, sterylizację oraz bieżące 
potrzeby podopiecznych Stowa-
rzyszenia. 13 i 31 października wo-
lontariusze będą prowadzić tak-
że zbiórkę suchej karmy dla psów 
i kotów. Potrzebne są także uży-
wane koce, ręczniki, miski, smy-
cze, obroże, zabawki . Więcej in-
formacji na www.mamglos.pl.tl 
i pod nr tel.668 948783

Stowarzyszenie Pomocy 
Zwierzętom „Mam Głos”

ul. Borelowskiego 27
33–300 Nowy Sącz
KRS 0000420018

TEL. 668–948–783
W treści należy wpisywać 

„dla Szczęściarza”
Nr konta: 19 1050 1722 1000 

0090 3011 4400

Miał zginąć od
uderzenia siekierą 

Samobójstwo czy wypadek? Policja 
ustala przyczyny śmierci 59–letniej 
sądeczanki. 

W poniedziałek ok. godz. 12 poli-
cja otrzymała informację, że z mo-
stu 700–lecia w Nowym Sączu spa-
dła lub skoczyła kobieta. Przybyła 
na miejsce zdarzenia załoga karet-
ki pogotowia długo reanimowa-
ła 59–latkę. Kobieta jednak zmar-
ła w szpitalu. Wieczorem policjanci 

ustalili jej tożsamość. Wstępnie 
też wykluczyli udział innych osób 
w zdarzeniu. Teraz ustalają oko-
liczności, jak i przyczynę tragedii. 
– Komenda Miejska Policji w No-
wym Sącza zawnioskowała do Pro-
kuratury Rejonowej w Nowym Są-
czu o wszczęcie śledztwa w tej 
sprawie – informuje Iwona Grze-
byk–Dulak, oficer prasowy sądec-
kiej policji. 

(G)

Tragedia na moście 
700–lecia
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• Market ul. Gorzkowska 
• ul. Kolejowa 
• ul. Ciećkiewicza 

KRYNICA ZDRÓJ 
ul. Kościuszki 

LIMANOWA 
• ul. Z. Augusta 
• ul. Piłsudskiego 

Nowy Targ 
• Al. 1000-lecia

Tylko do końca 2013 r. będzie moż-
na gromadzić faktury potwierdzają-
ce wydatki za materiały budowlane, 
w stosunku do których przysługuje 
zwrot VAT. Zmiana ta wynika z naj-
nowszego projektu ustawy o pomo-
cy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez ludzi młodych. Dla 
wielu osób zaczęły się właśnie trzy 
ostatnie miesiące zakupów, z któ-
rych w przyszłości będą mogli od-
zyskać podatek VAT.

Od lipca tego roku wprowadzo-
no nowy program wsparcia ludzi 
młodych chcących zakupić pierwsze 
mieszkanie. Nowy program wsparcia 
tzw. ,,Mieszkanie dla młodych’’ ma 
zastąpić funkcjonujący do końca 2012 
roku program ,,Rodzina na swoim’’. 

Projekt ustawy o pomocy państwa 
w nabyciu pierwszego mieszka-
nia przez ludzi młodych wskazuje 
nie tylko zasady skorzystania z no-
wego programu, lecz także propo-
nuje uchylenie stawy z 29 sierpnia 
2005 r. o zwrocie osobom fizycz-
nym niektórych wydatków zwią-
zanych z budownictwem mieszka-
niowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 
z późn. zm.) – dającej możliwość 
ubiegania się o zwrot części wydat-
ków poniesionych na zakup materia-
łów budowlanych.

Zwrot podatku VAT za materia-
ły budowlane od 1 stycznia 2014 r. 
obejmować będzie wyłącznie ma-
teriały nabyte przed tą datą. Podat-
nik – osoba fizyczna będzie mogła 

gromadzić wydatki podlegające 
zwrotowi podatku VAT wyłącznie 
do końca 2013 r. Nie będzie zatem 
możliwości występowania o zwrot 
VAT w stosunku do towarów kupio-
nych po 31 grudnia 2013 r. Ostatecz-
ną datą złożenia wniosku o zwrot 
VAT od towarów kupionych przed 
1 stycznia 2014 r. będzie jednak 
31 grudnia 2018 r. Będą istnieć też 
ograniczenia co do terminu składa-
nia takiego wniosku. 

Przypomnijmy. Podatnikom, któ-
rzy po 1 maja 2004 r. nabyli na pod-
stawie faktur VAT niektóre materiały 
w związku z budownictwem miesz-
kaniowym, przysługuje zwrot części 
podatku VAT zawartego w cenie na-
bywanych towarów. Zwrot podatku 

VAT przysługuje osobom fizycznym 
nabywającym towary w związku z:
•  budową budynku mieszkal-

nego lub jego części lub budo-
wą budynku, w którym posiada 
się udział we współwłasności lub 
współdysponowaniu;

•  nadbudową lub rozbudową budyn-
ku na cele mieszkalne lub przebu-
dową (przystosowaniem) budyn-
ku niemieszkalnego, jego części 
lub pomieszczenia niemieszkalne-
go na cele mieszkalne, w wyniku 
których powstał lokal mieszkalny;

•  remontem budynku mieszkalne-
go lub lokalu mieszkalnego lub ich 
części.

Wniosek o zwrot części wydatków 
na zakup materiałów budowlanych 

poniesionych i udokumentowanych 
fakturą wystawioną dla osoby fizycz-
nej w okresie:
•  wniosek od dnia 1 maja 2004 r. 

do 31 grudnia 2005 r. – składa 
się nie później niż do 31 grudnia 
2014 r.

•  wniosek od 1 stycznia 2006 r. do 31 
grudnia 2007 r. – składa się nie 
później niż do 31 grudnia 2015 r.

•  wniosek od 1 stycznia 2008 r. do 31 
grudnia 2009 r. – składa się nie 
później niż do 31 grudnia 2016 r.

•  wniosek od 1 stycznia 2010 r. do 31 
grudnia 2011 r. – składa się nie 
później niż do 31 grudnia 2017 r.

•  wniosek od 1 stycznia 2012 r. do 31 
grudnia 2013 r. – składa się nie 
później niż do 31 grudnia 2018 r.

Budujesz? Pomyśl o swoich fakturach!

PRACA 
DLA 

MURARZY
Z DOŚWIADCZENIEM 

KONTAKT: 602 705 795
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O szczegó y pytaj w Fabryce Okien Tradycja 
Nowy S cz, ul. Elektrodowa 47, 

tel 18 440-00-13 lub 18 440-00-14, 
e-mail: sprzedaz@tradycja.biz

www.studiopason.pl

R E K L A M A

www.dommart.pl
Dommart

ul. Żywiecka 36/2
33-300 Nowy Sącz

Tel. 602 121 099

Biokominki 
alternatywa 

dla tradycyjnego 

kominka

•Drewniane schody, 

•Podłogi

•Balustrady

•Podbitki

•Tarcica sucha, mokra

WIKPOL ul.Wyczółkowskiego 4A

(boczna Bolesława Prusa)

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130

Chcesz mieć szybki i wygodny dostęp 
do „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę z naszej strony internetowej 
lub zarejestruj się, 

by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl
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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

Chyba dziś nikt z nas nie jest 
w stanie wyobrazić sobie życia bez 
pralki, lodówki czy piekarnika. 
Asortyment AGD rozpieszcza nas 
do granic możliwości. 

Zapominamy powoli, do cze-
go służy makutra z pałką czy trze-
paczka, bo ich funkcje, do któ-
rych niezbędna była praca naszych 
mięśni, zastąpiły różnego rodza-
ju roboty: miksery, blendery itp. 
Zmywarki skutecznie oduczyły 
niektórych odkładania brudnych 
naczyń do zlewu. Wielofunkcyjne 

piekarniki czy mikrofalówki za-
pewniają nam sezon na grillowa-
nie przez okrągły rok. 

I chwała za to wszystkim, którzy 
wymyślają nowe urządzenia, które 
pozwalają nam zaoszczędzić czas 
i – choć trzeba za sprzęt zapłacić 
– wbrew pozorom również pie-
niądze. W końcu czas to pieniądz. 

Problem pojawia się, kiedy 
przyjdzie nam wybrać jedną z ty-
siąca pralek, lodówek czy zmywa-
rek. Dla jednych liczy się cena, dla 
drugich tylko marka, jeszcze inni 

patrzą na design. Z pewnością ob-
sługujący sklepy, które prezentu-
jemy w naszym dodatku, zaradzą 
niejednemu problemowi klienta. 

Zaopatrzenie naszego domu 
w sprzęt AGD ma się rozumieć 
kończy etap jego urządzania. Je-
śli więc jesteś przed remontem 
mieszkania, budową swojego 
gniazdka, koniecznie zapoznaj się 
wcześniej również z propozycjami 
firm budowlanych, produkujących 
okna, kominki czy meble. 

Zapraszamy 

Producenci rozpieszczają klientów 
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Zmiana funkcji otwierania 

okna za pomocą 

przełącznika 

preSelect

Innowacyjność jest motorem rozwoju firmy FAKRO. Nowe produkty stają się standardem 
na rynku okien dachowych zmieniając przyszłość w rzeczywistość. 
Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect posiada dwie oddzielone od siebie funkcje 
otwierania skrzydła. Funkcja uchylna umożliwia podejście do otwartego okna 
oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa 
przeznaczona jest do mycia zewnętrznej strony szyby. 

Opatentowany system okuć gwarantuje realizację 
tylko wybranego sposobu otwierania oraz stabilność 
zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej.

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

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

R E K L A M A

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

•  Duży wybór sprzetu AGD oraz 

części zamiennych do niego (kuchenek, 

pralek, lodówek, mikserów, suszarek itp)

• Maszyny do szycia - sprzedaż, części, serwis

 40 lat na rynku to gwarancja rzetelnej 40 lat na rynku to gwarancja rzetelnej 
i sprawnej obsługii sprawnej obsługi

SKLEP MANIUŚ ul. Piotra Skargi 7, Nowy Sącz

Tel. 18 442 07 31, e-mail: pwajda@interia.pl
https://facebook.com/pages/Sklep-Maniuś/163896260338451

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO

MASZYNY DO SZYCIA
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Farby
do zadań 
          specjalnych

Greinplast Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 43, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 449 03 16 | fax: 18 440 44 70 

nsacz@greinplast.com.pl

Pełen asortyment wysokiej jakości produk- 
tów, fachowe i pewne doradztwo oraz 
odpowiedzialność czynią z firmy Greinplast 
niezawodnego i pewnego partnera, tworzą- 
cego solidną markę systemów ociepleń spod 
znaku żółwia.

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 
materiałów szeroko rozumianych jako  
chemia budowlana oraz systemów 
ociepleń budynków.

www.greinplast.com.pl

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

Tel. 18 44 69 201, 509 469 948

R E K L A M A

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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Sz lag mnie trafił. Prze-
czytałam niedaw-
no, że polska ambasa-

da w Kopenhadze radziła naszym 
przedsiębiorcom, jak unikać duń-
skich związków zawodowych, omi-
nąć ich układ zbiorowy i płacić 
możliwie mało pracownikom z Pol-
ski. To duński rząd domagał się wy-
jaśnień w sprawie owego poradnika, 
a nasi dyplomaci wręcz się upierali, 
że oburzenie jest niesłuszne! Jasne, 
Polacy pojechali 1300 km na Zachód, 
zostawili rodziny i domy, żeby zara-
biać najniższe polskie 1600 zł brut-
to zamiast duńskich wynagrodzeń. 
To jest godne. To jest patriotyzm. 
Bo jest kryzys. Doszliśmy do dna. 
Polskie państwo przeciwko swoim 
obywatelom. Zaraz, skąd to znamy? 
A, prawda, wróciliśmy do PRL–u.

W czasach podziału na My i Oni 
to „państwo” rościło sobie prawo 
do tego, że wie lepiej co dla nas do-
bre. Teraz też tak uważa. Że może 
zabierać i dawać wedle własnej woli 
i układu. Że elitom się należy więcej 

niż motłochowi. Mają podwyż-
ki, przecież w skali budżetu to kro-
pla w morzu, a że na to morze zrzu-
cają się ci zarabiający 1600 zł, to już 
nieważne. Więcej, w trudnej sytu-
acji kraju można przekreślić wszel-
kie zdobycze cywilizacji i traktować 
pracowników jak przedmioty, któ-
re po zmianach prawa pracy moż-
na dowolnie przestawiać w jakie-
kolwiek miejsce, kazać pracować 
ile widzi mi się, już całkiem ofi-
cjalnie kręcić nosem na „niegod-
ne chorobowe”, wolny weekend 
czy bezczelne oczekiwanie urlo-
pu... No gdzie? A, i niech nie zapo-
mną, że muszą kupować, za to 1600 
zł brutto, bo jak kupować nie będą, 
to gospodarka nie ruszy i będzie 
jeszcze gorzej. Zamiast się z tego 
tłumaczyć, ci Oni wrzucają me-
diom, jacy to źli są związkowcy, jak 
drenują nasze państwo, jacy są nie-
życiowi, ślepi, głupi i głusi, jakie 
gaże wielkie biorą...

No i co ten wyrzut ma do Są-
decczyzny? Tyle, że to wszystko 
o nas. Dotknęło też naszych zakła-
dów pracy i naszych działaczy. Ale 
tak naprawdę to te emocje podgrza-
ła mi ostatnio taka mała informa-
cja z „Gazety Krakowskiej”. Może 
to nieadekwatne, o wiele mniejsze, 
niewinne, może pomyłka, piekieł-
ko brukowane chęciami, lecz takie 
drobiazgi ustawiają nam całe życie. 
Chodzi o niepełnosprawnych po-
siadających prawo do darmowych 
przejazdów komunikacją miejską 

w Nowym Sączu, którzy mimo 
to płacą mandaty za jazdę na gapę. 
A to dlatego, że często nie mają siły 
ani możliwości (z powodu ogra-
niczonych ruchów, poruszania się 
o kuli, nieporadności), by wsiada-
jąc do autobusu zbliżyć do czytni-
ka swój e–bilet. Nawet gdyby pró-
bowali, swą powolnością zablokują 
wejście lub kasownik innym pasa-
żerom. Jeszcze niedawno wystar-
czyło pokazać kontrolerowi legity-
mację inwalidzką, teraz domagają 
się sprawdzenia elektronicznego bi-
letu. A jeśli go inwalida nie „skasu-
je”, to jakby go wcale nie miał.

Ale dlaczego?! Pada odpowiedź: 
„Biurokratyczną paranoję zafundo-
wali urzędnicy miejscy. Jak twier-
dzą, ma to zapewnić rejestrowanie 
tzw. potoków pasażerskich, czy-
li ujawniać przewoźnikowi, między 
którymi przystankami przemiesz-
czają się ludzie. Dlatego wszy-
scy pasażerowie bez wyjątku mają 
przykładać swój "plastik" do czytni-
ka również przy wysiadaniu.”

Może to i pomoże uchro-
nić niektóre linie przed likwida-
cją, ale chyba ktoś z tym pomysłem 
ze stołka spadł. Jakim kosztem? 
PRL się rozpanoszył nawet w są-
deckich autobusach: dla nasze-
go dobra wlepia mandaty bez-
bronnym. Za niewinność. Bo chce 
wiedzieć, gdzie i kiedy jeździmy. 
Bo wie lepiej co dla nas dobre. Bra-
wo. To jest godne. To jest patrio-
tyzm. Oni to wiedzą lepiej niż my.

Który świat ciekawszy?

I nformacja dnia – Platforma 
Obywatelska na swoim zjeź-
dzie wyborczym w Nowym Są-

czu zapowiada mocniejsze sięgnię-
cie po władzę lokalną. Zamierzają 
walczyć o prezydenta miasta, moc-
ną ekipę do Sejmiku Wojewódzkiego 
i choćby jedno miejsce w zarządzie 
województwa. Emisariusze Prawa 
i Sprawiedliwości z kolei objeżdżają 
prowincję polskiej rzeczywistości. 
Pod ręką mają kubły z czarną farbą 
i z ich narracji jedno wynika – tak 
źle w kraju nigdy nie było i chyba 
należy pakować walizki i wyjeżdżać, 
gdzie pieprz rośnie.

Do tego wszystkiego newsami 
mediów są także krwawe wypad-
ki rysowane czerwoną z kolei far-
bą. Mój Boże! Gdzie się schować, 
ukryć przed tym zatrważającym 
światem tak dramatycznie malo-
wanym. Dobrych informacji , bu-
dujących człowieka, dających ulgę 
jest jak na lekarstwo. Nie popadaj-
my w skrajność i próbujmy szukać 
jakiegoś ukojenia steranych nerwów 
rzeczywistości. Takie można zna-
leźć choćby w Małopolskim Cen-
trum Kultury Sokół w Nowym Są-
czu, czy też w Miejskim Ośrodku 

Kultury, a także w Nowosądeckiej 
Małej Galerii, gdzie odbywa się ko-
lejny XXI już Mały Festiwal Form 
Artystycznych.

Ostatnio odkryłem inną enkla-
wę ciszy, skupienia i spokoju. Było 
to w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Starej Wsi koło Limanowej. Dy-
rektor tej placówki, której podle-
ga sześć filii w różnych miejscowo-
ściach, Jacenty Musiał od paru lat 
stara się zbudować w tej bibliotece 
prawdziwe centrum życia kultural-
nego. Wielość atrakcyjnych spotkać, 
imprez jest kierowana do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i do dorosłych. Szczególną opie-
ką otoczone są osoby starsze, samot-
ne, szukające kontaktu z tzw. wyż-
szą kulturą. Jacenty Musiał za ambit 
postawił sobie chronienie tych osób 
przed wykluczeniem społecznym 
w dobie internetu. Kilka pierwszych 
z brzegu przykładów. Kiedy Musiał 
organizował kolejną edycję ogólno-
polskiej akcji pn. „Narodowe czy-
tanie”, zaprosił do biblioteki w No-
wym Rybiu aktorów teatralnych 
z Krakowa i... Nowego Rybia, gdzie 
mieszkają od lat emerytowany dy-
rektor krakowskich teatrów Wiktor 
Herzig z małżonką Elżbietą Barańską 
– Herzig. Oprawę muzyczną czytania 
dzieł Aleksandra Fredry przygotował 
nie kto inny, jak Zygmunt Koniecz-
ny. Tak, tak nadworny muzyk „Piw-
nicy pod Baranami”. Jakby tego było 
mało, czytał Fredrę i grał na akor-
deonie Szczepan Kocęba. Nie byłoby 

w tym nic dziwnego , gdyby nie fakt, 
że pan Szczepan w tym miesiącu ob-
chodzić będzie 106. urodziny.

Dyrektor Jacenty Musiał nie po-
przestaje na tym. W związku z obec-
ną sytuacją wokół kościoła, przede 
wszystkim zaś ze względu na no-
wego papieża Franciszka zapro-
sił do Starej Wsi na spotkanie z jej 
mieszkańcami wybitnego huma-
nistę, jezuitę ks. Stanisława Pysz-
kę. Tytuł tego spotkania bynajmniej 
nie jest zaskakujący – „Możecie 
mnie zapytać o wszystko”. Zgod-
nie z tą formułą spotkania z wykła-
dowcą o specjalizacji – katolicka na-
uka społeczna – trwało kilka godzin. 
Nieodmiennie od roku wielką popu-
larnością wśród mieszkańców ziemi 
limanowskiej cieszą się w Bibliotece 
Gminnej w Starej Wsi tzw. czwart-
ki literackie, na które zaprasza-
ni są poeci , pisarze. Dyrektor Mu-
siał nie poprzestaje na tym, wciąż 
poszukując możliwości wzbogace-
nia oferty kulturalnej kierowanej 
do mieszkańców wsi gdzieś za la-
sami i górami. Okazuje się, że kiedy 
jest dobry pomysł, wzbudza on za-
wsze zainteresowanie ludzi.

Tak więc, powracając do tytu-
łu niniejszego felietonu, zastana-
wiam się od dłuższego czasu, któ-
ry ze światów jest ciekawszy. Świat 
papki informacyjnej lejącej się 
z ekranu telewizora, gazet, interne-
tu, czy świat bibliotek w powiecie 
limanowskim, nowosądeckim czy 
gorlickim.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wystawić nos spod 
dawno niewietrzonej 
pierzyny

T akie rzeczy w zasadzie 
się nie zdarzają. W za-
sadzie, ale mnie się 

akurat przydarzyło. W ciągu 
zaledwie kilku dni otarłem się 
o dwa wydarzenia z najwyż-
szej kulturalnej półki. A tam 
otarłem się! Miałem przyjem-
ność, a nawet zaszczyt w nich 
uczestniczyć! Otarłem się 
o wydarzenia, po które chcąc 
sięgnąć w normalnych wa-
runkach, trzeba się nieźle na-
gimnastykować: poszukać, za-
planować, podróżować, zgrać 
terminy, upolować odpowied-
ni zestaw artystów, trafić nie-
mal jak szóstkę w totolotka. Ja 
wręcz przeciwnie – niemal nie 
musiałem ruszać się z miej-
sca. Wystarczyło ciepłe kapcie 
zamienić na buty wizytowe, 
świeżo przeciągnięte pastą. No 
właśnie, bo takie (TAKIE!) rze-
czy dzieją się pod naszym no-
sem. Tylko czasami trzeba wy-
stawić ten nos spod dawno 
niewietrzonej pierzyny i prze-
stać narzekać, że na tym za-
dupiu nic się nie dzieje. Otóż 
dzieje się, może nawet dzieje 
się więcej niż jesteśmy w sta-
nie ogarnąć. Cuda się dzieją 
na naszych oczach!

No, bo w jakiej innej ka-
tegorii rozpatrywać fakt, 
że w maleńkiej Bobowej, 
na wyciągnięcie ręki, w ko-
ściele św. Zofii, pojawili się 
z „Wielkimi monologami” 
tacy mistrzowie jak Jerzy Trela 
i Zbigniew Preisner? Do orga-
nów zasiedli wirtuozi organów 
Hammonda: po drewnianych 
schodkach na chór się wdra-
pał Józef Skrzek (SBB, kto 
tę muzykę ma jeszcze na pół-
ce z płytami, ten szczęściarz), 
a na drugich – bez wspina-
nia się na chór, bo jego rodo-
wód prowadzi do Piwnicy pod 
Baranami – zagrał Konrad Ma-
styło. Jakby tego wszystkie-
go było mało zaśpiewała Te-
resa Salgueiro, portugalska 
wokalistka, uznawana za jed-
ną z największych gwiazd 
muzyki etnicznej w Euro-
pie. Z Teresą Salgueiro pro-
blem jest tylko taki, że ma głos 
jak anioł i jak anioł wygląda, 
więc mniej skoncentrowani 
odbiorcy mogą mieć problem 
z utrzymaniem uwagi: raczej 
jej słuchać, czy raczej na nią 
patrzeć? Idealnie jest oczywi-
ście połączyć te dwie czyn-
ności, a wówczas efekt jest 

piorunujący. Najlepiej mieć 
jednak Salgueiro zawsze przy 
sobie, np. na płycie, jaką na-
grała ze Zbigniewem Preisne-
rem i słuchać jej dowolną ilość 
razy (np. w samochodzie), 
a wówczas nielimitowaną ilość 
czasu czujemy się jak w niebie. 
I to są właśnie te cuda dzieją-
ce się na naszych oczach, a cu-
dotwórcą był w tym przypad-
ku Preisner, któremu udało 
się w jednym miejscu i cza-
sie zgromadzić takich arty-
stów, żebyśmy z wrażenia za-
niemówili na dłużej, niż na ten 
jeden wieczór. Ja milczałem 
do dzisiaj.

Podobnie z Michałem Urba-
niakiem, który kilka dni póź-
niej przyjechał do sądeckiego 
„Sokoła” w ramach Wieczo-
rów Małopolskich. Urbaniaka 
słucham od dnia, kiedy odci-
snął swój ślad na słynnej pły-
cie „Tutu” Milesa Davisa, je-
stem świeżo po lekturze jego 
autobiografii „Ja,zz Urbana-
tor”, ale osobiście zetkną-
łem się z nim dotychczas tylko 
w pewnym krakowskim barze, 
gdzie otwierał zębami butel-
kę piwa. Nic dziwnego. Praw-
dziwy wirtuoz potrafi dmu-
chać nie tylko w saksofon, ale 
z równym wdziękiem wytrą-
bić hejnał na gwincie browara. 
Jednak ten małopolski sobot-
ni wieczór w „Sokole” prze-
bił wszystko, co dotychczas 
w tym miejscu miałem okazję 
zobaczyć i posłuchać. W zasa-
dzie nie bardzo wiem nawet, 
co Urbanator zagrał na sądec-
kiej scenie, bo zmontowa-
ny przez Urbaniaka zespół bez 
kompleksów rozwalił w proch 
i pył wszystkie możliwe ga-
tunki muzyczne, oferując słu-
chaczom ucztę mogącą za-
spokoić najbardziej wybredne 
muzyczne gusta. A tylko ta-
kie na widowni dostrzegłem. 
To było kompletne szaleństwo 
w najlepszym wydaniu! I zno-
wu to wszystko działo się tuż 
pod naszymi nosami. Nosa-
mi najczęściej zwieszonymi 
na kwintę, tuż za ścianą ludzi 
zazwyczaj kręcących nosami, 
że w tym powiatowym graj-
dole nic się nie dzieje. Nic bar-
dziej błędnego! Tak wiele się 
dzieje, pod warunkiem wszak, 
że wyjdziemy spod tej ciepłej 
pierzyny, ściągniętej ze stry-
chu na czas rozpoczętego wła-
śnie sezonu grzewczego. I na-
wet jeśli ten sobotni wieczór 
był – jak na październik – wy-
jątkowo zimny, to po daw-
ce Urbaniaka i spółki, można 
było wyjść w noc w samej ma-
rynarce, nie czując pierwszych 
jesiennych przymrozków. Ta-
kich cudów na wyciągnię-
cie ręki życzę sobie i Państwu 
każdego dnia.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Oni wiedzą lepiej, to jest patriotyzm

OPINIE
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W połowie XIX w. prof. Józef Dietl, 
wybitny polski balneolog tak opi-
sywał uroki Żegiestowa. Kto raz 
był w Żegiestowie ten tęskni za 
jego ożywczym powietrzem, za jego 
czarującymi krajobrazami, za jego 
zdumiewającymi widokami, za jego 
szumiącymi zdrojami, za jego ci-
chym ustroniem...

Był to czas, kiedy Jakub Ignacy 
Medwecki, węgierski szlachcic od-
krył źródła wody mineralnej i utwo-
rzył w 1846 r. Uzdrowisko Żegie-
stów Zdrój. Jednakże największy 
jego rozkwit nastąpił w okresie mię-
dzywojennym za sprawą spółki Że-
giestów Zdrój kierowanej przez Ję-
drzeja Krukierka. Wtedy, jak grzyby 
po deszczu wyrosły liczne pensjona-
ty, sanatoria na czele z luksusowym 
sanatorium „Wiktor”.

Dzisiaj Żegiestów Zdrój przeży-
wa okres odbudowy. Po kilkulet-
nim okresie stagnacji uzdrowisko 
wykupione zostało przez firmę Ce-
chini. Rozpoczęło całkowitą prze-
budowę domów wczasowych, hoteli 
i obiektów uzdrowiskowych. Podję-
ło się trudu przywrócenia uzdrowi-
sku dawnej świetności.

Okrętem flagowym tej rewitali-
zacji jest sanatorium Wiktor. Cechi-
ni, które przeszło gruntowną moder-
nizację. Przywrócono mu wspaniały, 
historyczny blask. Od kilku lat cieszy 
się coraz większym powodzeniem 
i uznaniem kuracjuszy. Upodobały go 
sobie ostatnimi laty gwiazdy filmo-
we, teatralne, przedstawiciele świata 
kultury i sztuki. Ale sanatorium jest 
szeroko otwarte nie tylko dla cele-
brytów, ale dla wszystkich, bo jego 
oferta zdrowotna i wypoczynkowa 
jest imponująca. Podstawą działania 
są tak jak przed wiekami znakomite 
walory wód mineralnych i nowocze-
sne formy zabiegów leczniczych. Tu-
taj przyjeżdża się po zdrowie i wital-
ność. Co oferuje „Wiktor Cechini”?

Naturalne wody lecznicze
Naturalnym bogactwem Uzdro-

wiska Żegiestów Zdrój są mineralne 
wody lecznicze, których właściwości 
są znane od lat. W Uzdrowisku Żegie-
stów wyróżnia się mineralne wody 
lecznicze takie jak: ZOFIA II, któ-
ra czerpana jest ze złóż leczniczych 
w Sanatorium „Wiktor” Cechini. 
Woda ta posiada najwyższą w Pol-
sce zawartość magnezu i żelaza. Ma 
zastosowanie w leczeniu miażdży-
cy, zatruć metalami ciężkimi i oste-
oporozy. Zalecana jest przy nieżycie 
żołądka, chorobach dróg żółciowych 
i woreczka żółciowego, chorobach 
układu moczowego, niedokrwistości 
i nerwicach wegetatywnych.

ANNA, mineralna woda lecznicza 
uważana jest za najsilniejszą szcza-
wę żelazistą. 

JÓZEF, polecana przez Polskie 
Towarzystwo Zwalczania Chorób 
Alergicznych. Wyróżnia się wysoką 
zawartością wapnia i magnezu. Po-
siada właściwości przeciwzapalne, 
antyalergiczne, alkalizujące – dzia-
łając korzystnie na drogi moczo-
we i układ pokarmowy. Stosuje się 
ją również w profilaktycznej wal-
ce z nadciśnieniem tętniczym oraz 
w stanach przemęczenia organizmu.

STANISŁAW, wyróżnia się wyso-
ką zawartością wapnia i magne-
zu. Reguluje procesy trawien-
ne i kwasowość krwi. Stosowana 
przy osteoporozie, zwyrodnie-
niach stawów, nerwicy, zabu-
rzeniach kurczliwości mięśni oraz 
arytmii serca.

JAN, działa moczopędnie i jest 
idealna przy leczeniu kamicy ner-
kowej. Stosowana w leczeniu ne-
rek i dróg moczowych oraz cukrzy-
cy i miażdżycy.

ZUBER, stosowana w chorobach 
wrzodowych żołądka i dwunast-
nicy, a także w chorobach wątroby 
i dróg żółciowych.

„Wiktor” – ośrodek 
sanatoryjno–wypoczynkowy

Ogólne wskazania do leczenia 
uzdrowiskowego w Żegiestowie 
Zdroju obejmują choroby przewo-
du pokarmowego, oddechowego, 
moczowo–płciowego i schorzeń 
reumatologicznych. Przyjmowa-
na przez osoby ze schorzeniami 
układu krążenia, z chorobami neu-
rologicznymi, z dysfunkcją na-
rządu ruchu z dysfunkcją narzą-
du słuchu, z dysfunkcją narządu 
wzroku, z upośledzeniem umy-
słowym, z chorobą psychiczną, 
padaczką, alergią, cukrzycą, epi-
lepsją, ze schorzeniami dermato-
logicznymi, z chorobami narzą-
dów wydzielania wewnętrznego, 
z mózgowym porażeniem dziecię-
cym, ze schorzeniami kręgosłupa, 
ze skoliozą, z wadami postawy, 
ze schorzeniami laryngologicz-
nymi, z przewlekłymi chorobami 
wątroby, z przewlekłym zapale-
niem trzustki, z zaburzeniami gło-
su i mowy, z zaburzeniami psy-
cho–ruchowymi (ADHD) oraz osób 
w podeszłym wieku w celu popra-
wy kondycji zdrowotnej.

Oferta „Wiktora”
W naszej ofercie znajdują się mię-

dzy innymi turnusy sanatoryjne 21 
dniowe finansowane przez NFZ 
z częściową dopłatą pacjenta, tur-
nusy 28 dniowe rehabilitacyjne fi-
nansowane przez NFZ z częściową 
dopłatą pacjenta, turnusy rehabili-
tacyjne 14 dniowe finansowane przez 
PCPR i MOPS z częściową dopłatą pa-
cjenta, turnusy rehabilitacyjne peł-
nopłatne, wczasy rodzinne, pobyty 
weekendowe, turnusy sylwestro-
we, turnusy zdrowotne dla dzieci, 
pobyty w SPA.

Zabiegi lecznicze
W ramach działalności leczniczej 

jest szeroka gama zabiegów z zakre-
su hydroterapii, balneoterapii, fi-
zykoterapii, inhalacji i rehabilitacji 
ruchowej. Leczą tutaj naturalnymi 
tworzywami takimi jak: wody mi-
neralne „Zofia”, „Stanisław”, „Jó-
zef”, „Jan”, „Zuber”, borowiny oraz 
sole lecznicze. Stosowane są zabie-
gi z zakresu:

Balneoterapii: kąpiel mineralna, 
borowinowa, solankowa, okłady 
borowinowe,

Hydroterapii: bicz szkocki, masaż 
podwodny, natrysk płaszczowy, 
kąpiel perełkowa, masaż wirowy 

kończyn górnych i dolnych, hydro-
masaż w basenie,

Fizykoterapii: lampa sollux, lampa 
kwarcowa, lampa BIO–V, diatermia 
krótkofalowa, galwanoborowina, 
diadynamic, teraplus, ultradźwię-
ki, inhalacje, jonoforeza, fonofore-
za, prądy Tens, interdyn,

Masaży leczniczych: klasyczny 
i limfatyczny

Kinezyterapii: masaż mechanicz-
ny, gimnastyka indywidualna, 
gimnastyka zbiorowa, uniwersal-
ny gabinet usprawniania leczni-
czego „ugul”, rowerki, atlas, wio-
sła, hydro–jet.

W Wiktorze mamy też: grotę 
solną, salę rekondycyjną, siłow-
nię, fotel masujący oraz nowocze-
sne SPA, gdzie korzystać można 
z basenu rehabilitacyjnego z hy-
dromasażem, łóżka wodnego „HY-
DROJET”, jacuzzi z wodą mineralną 
„Zofią II” oraz różnorodnych saun 
typu: fińska (sucha), parowa, kabi-
na na podczerwień.

Baza sanatoryjna
„Wiktor” Cechini, posiada 150 

miejsc w komfortowo wyposażo-
nych pokojach 1 i 2 osobowych oraz 
pokojach typu studio. Na terenie 
ośrodka znajduje się pełna baza 
zabiegowa.

Zabiegi lecznicze 
Kąpiel mineralna jest zabiegiem 

balneologicznym i wykonuje się ją 
na bazie mineralnej wody leczni-
czej „Zofia II” w temperaturze 28–
34 °C o wysokiej zawartości dwu-
tlenku węgla oraz soli mineralnych. 
Kąpiel solankowa to uspokajająca te-
rapia wzbogacona minerałami, któ-
re mają dobroczynne właściwości 
lecznicze dla skóry, dróg oddecho-
wych a także zatok. Kąpiel perełko-
wa to rozluźniający zabieg polega-
jący na kąpieli w wodzie źródlanej 
w wannie, do której wtłaczane jest 
powietrze pod ciśnieniem. Kąpiel 
borowinowa, to kąpiel w borowinie, 
czyli pewnego rodzaju torfie lecz-
niczym, który nie tylko leczy, ale 
także doskonale pielęgnuje skórę. 

Spośród najnowszych metod 
leczenia w „Wiktorze” są zabie-
gi z wykorzystaniem ultradźwię-
ków, a także teraplus, magnetronic, 
prądy Treberta, prądy Tensa, Kot-
za, diadynamikę, jonoforezę, fono-
forezę, lampy BIO–V, lampy Sola-
ris, lampy Solux, lampy kwarcowe.

Wielu pacjentów zadowolo-
nych jest z zabiegów krioterapeu-
tycznych. Korzysta także z kabiny 
na podczerwień, saun – parowej, 
fińskiej, jacuzzi, inhalacji ultra-
dźwiękowych z olejkami i inhala-
cji ultradźwiękowych z solankami, 
groty solnej, w basenie prowadzo-
na jest gimnastyka rehabilitacyjna.

„Wiktor” przez cały rok
W uzdrowisku Żegiestów oprócz 

ogromnej dawki relaksu, możliwo-
ści leczniczych i odnowy biologicz-
nej zimą można szusować na nartach, 
ponieważ miejscowość ta to wspa-
niała baza wypadowa na najbliż-
sze stoki narciarskie. W maju można 
brać udział w pieszych bądź pieszo–
autokarowych wycieczkach m.in. 
spływem na pontonach, spływem 
Dunajcem, w Pieniny, do Zakopa-
nego, Krynicy–Zdroju, Muszyny, 
na Słowację.

W czerwcu, lipcu i sierpniu gwa-
rantowana pogoda sprzyja opalaniu 
na plaży nad Popradem i wędrów-
kom pod osłoną drzew beskidz-
kich lasów. W grudniu zima w peł-
ni, wspaniałe rodzinne Święta Bożego 
Narodzenia w niepowtarzalnej sce-
nerii oraz Wielki Bal Sylwestrowy 
– powitanie lepszego Nowego Roku. 

„Wiktor Cechini” zaprasza przez 
cały rok. (KAN)

Do „Wiktora          ” po zdrowie i witalność
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PRZEGL D  TPSP  2013 
„Razem Bezpieczniej”

Zaprasza na doroczn  wystaw  
prac twórców towarzystwa.

Wernisa  wystawy odb dzie si

18 pa dziernika 2013 r. o godz. 16.30
w Nowym S czu

w Galerii Civitas Chris  ana
ul. ks. Kardyna a Wyszy skiego 3

FOTOGRAFIA DOKUMENTALNA 
10 października o godz. 17. w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy 
Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu odbędzie się wernisaż wystawy fotograficz-
nej. Tym razem zobaczymy prace autorstwa Artura Gawendy z cyklu „WIDZI 
SIĘ”. Autor zajmuje się fotografią dokumentalną o charakterze konceptual-
nym. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne, jak i zbiorowe. Organiza-
torem wydarzenia jest Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego. 

Ostatnie rozdanie 
Wiesław Myśliwski jest 
twórcą przywracającym 
wiarę w sens i wartość 
prawdziwej literatury. Jego 
powieści wynikają z głębo-
kiej wewnętrznej potrze-
by wyrażenia – i równo-
cześnie poznania – prawdy 
o ludzkim losie, przeznacze-
niu, przemijalności, pamię-
ci, miłości, sensie istnienia. 

O tym – choć nie tylko 
o tym – mówi jego najnowsza 
powieść „Ostatnie rozdanie”, 

kolejne prozatorskie arcydzieło, na które czekaliśmy kil-
ka lat. Myśliwski publikuje rzadko, pisze długo, zgodnie 
z przeświadczeniem, że „pisać książki powinno się do-
piero, gdy człowiek naprawdę czuje, że nie ma już żadne-
go innego wyjścia (…), wtedy kiedy jest się przekonanym, 
że ma się coś naprawdę do powiedzenia komuś drugiemu”.

„Ostatnie rozdanie” to dzieło „totalne”, które chce 
objąć całość ludzkiego doświadczenia, dotknąć tajem-
nicy bytu. Jest zachętą do myślenia, nie poucza, nie mo-
ralizuje i nie ocenia. Pokazuje życie z jego dobrymi i zły-
mi stronami. To powieść filozoficzna i wielowymiarowa, 
której tematem jest człowiek i ludzki los zawieszony mię-
dzy przypadkiem a koniecznością. Perfekcyjnie skon-
struowana, zachęca do lektury wielokrotnej – przy każ-
dej pozwalając odkryć jej nowe wymiary i perspektywy. 
Żywioł opowieści sprawia, że czytelnik zatapia się w niej 
i oddaje się jej zniewalającemu nurtowi. (ZNAK)

Międzynarodowy 
sukces Miłka
SZTUKA.  Na Światowym Biennale Sztuki w Chian-
ciano we Włoszech Ryszard Miłek, malarz–pasteli-
sta z Nowego Sącza zdobył 3. nagrodę. Do wystawy 
zostało zakwalifikowanych 120 artystów z całe-
go świata. Obok Ryszarda Miłka w Biennale wzięły 
udział dwie malarki z Polski Katarzyna Lamik i Aza-
rilla. – Codziennie odbywały się konferencje nauko-
we, wykłady, koncerty i prezentacje, a także luź-
ne spotkania towarzyskie. Najważniejsze, że można 
było się spotkać i porozmawiać z artystami z całego 
swiata: z USA, Australii, Norwegii, a nawet z Emira-
tów Arabskich. Poznać ich sztukę i specyfikę kultu-
rową. Okazuje się, że uniwersalny język sztuki zbliża 
absolutnie wszystkich – relacjonuje pobyt we Wło-
szech Ryszard Miłek. „Mózgiem” Biennale w Chian-
ciano jest Maria Galghiardi, współtwórczyni również 
Światowego Biennale w Londynie, gdzie Ryszard Mi-
łek zdobył 2. nagrodę.  (G)

NOWOŚCI  WYDAWNICZE
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Kobos
Autoryzowany Dealer

ul. Tarnowska 130, Nowy Sącz
T +48 18 441 50 50,
nowysacz@toyota–kobos.pl
www.toyota–kobos.pl

Zapraszamy!
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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

zł55
R E K L A M A

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
       Obiady  rmowe
  Zupa + II danie  = 12 z

Restauracja wyró niona w konkursie 
„Mój sposób na biznes”

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

Projekt KTH 1928 trzeszczy w szwach. 
Zespół złożony w połowie z reprezen-
tacji Polski wygrał co prawda wszystkie 
sześć meczów (spotkanie z Ciarko Sa-
nok zakończyło się po zamknięciu tego 
numeru DTS) i z kompletem punktów 
prowadzi w tabeli. 

Zawodnicy stracili jednak cierpli-
wość i coraz mniej skłonni są wie-
rzyć, że tajemniczy sponsor wresz-
cie się pojawi i wszystkie zaległości 
finansowe wyrówna. W ostatnią so-
botę zapowiedzieli, że czekają do tego 
piątku. Jeśli sprawa się nie wyjaśni, 
pakują manatki i żegnają się z uzdro-
wiskiem. Zarząd zapewnia jednak, 
że do końca października zaległości 
zostaną wyrównane.

A miało być jak w bajce. Godziwe 
pensje, to znaczy co najmniej 10 tys. 
zł, i profesjonalizm w każdym calu, 
od najlepszego sprzętu po opłacone 
mieszkanie, ale do tej pory legendy 
rodzimego hokeja – jak choćby Le-
szek Laszkiewicz – grały za darmo.

– Trzyma nas tutaj chyba jesz-
cze tylko świetny sztab szkoleniowy 
– nie ukrywa jeden z zawodników. 
– Żyjemy z własnych oszczędności. 
Wygrywamy, trzymamy się razem, 
ale co tu ukrywać, morale jest co-
raz słabsze. Tak funkcjonować dłu-
żej nie można.

Całą sytuacją mocno zniecierpli-
wiony jest również Igor Zacharkin, 
trener reprezentacji Polski. Chociaż 
oficjalnie szkoleniowcem jest Jacek 
Płachta, tak naprawdę to on od kil-
ku miesięcy prowadzi treningi, 
przygotowuje zespół i prowadzi go 
podczas meczów. To miał być pro-
jekt, który miał dać polskiemu ho-
kejowi wielkiego kopa, ale wszyst-
ko wskazuje na to, że zakończy się 
wielką klapą.

 – Sponsora nie ma i nie widać go 
nawet na horyzoncie – nie ukrywa 
Igor Zacharkin, dwukrotny mistrz 
świata, jako szkoleniowiec cytowa-
ny przez portal interia.pl. – Słychać 
tylko obietnice, a nimi chłopcy się 
nie nakarmią, nie opłacą wynaj-
mowanych mieszkań. Moi zawodni-
cy od trzech miesięcy pracują, grają 
za darmo, a na przeżycie łożą wła-
sne oszczędności. O takiej sytuacji 
jeszcze nigdy w światowym hokeju 
nie słyszałem.

Tajemnicą poliszynela jest, że kan-
dydat na sponsora to znajomy Za-
charkina, co zresztą sam przyznaje. 
Przedstawił go prezesowi PZHL, Pio-
trowi Hałasikowi, ale negocjacji już 
nie mógł prowadzić i sprawa utknę-
ła w miejscu. Być może rozwiążą ją 
jutro  sami hokeiści.

(ICE)

SNOWBOARD.  Do zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi pozostało 119 
dni. Niepowtarzalną szansę na wyjazd 
do Rosji ma snowboardzistka Joanna 
Zając. 23–letnia limanowianka kryteria 
olimpijskie spełniła po bardzo dobrym 
ubiegłym sezonie.

Studentka krakowskiej AWF startuje 
w niezwykle widowiskowej konku-
rencji half–pipe. Podczas olimpiady 
w Vancouver to ewolucje w śniegowej 
rynnie miały największą oglądalność 
w USA. Tymczasem radość po zdo-
byciu kwalifikacji w kwietniu tego 
roku trwała krótko. Wkrótce po tym 
departament sportu wyczynowego 
w Ministerstwie Sportu i Turysty-
ki zafundował sportowcom zimny 
prysznic. Ogłosił, że sfinansuje przy-
gotowania olimpijskie tylko dwóch 
zawodników: Aleksandry Król i Ma-
teusza Ligockiego. Pozostała czwór-
ka, m.in. Joanna Zając na przygoto-
wania, mimo że wypełniła olimpijskie 
minima, nie dostanie ani grosza, po-
nieważ wedle resortu nie gwarantu-
je szans na medal. Minister Joanna 
Mucha niedofinansowaniem czwórki 
snowboardzistów była w maju moc-
no zdziwiona i obiecała sprawę spraw-
dzić. Sprawdza do dzisiaj.

– Przed nami jeszcze cały se-
zon 2013/2014 startów w Pucharach 
Świata i treningach – mówi jed-
nen z liderów kadry Michał Ligoc-
ki. – Musimy jeździć, trenować, aby 
w Soczi się bardzo dobrze zaprezen-
tować i promować nasz kraj. To dla 
nas niezrozumiałe decyzje. Dziwne, 
że przez ostatnie trzy lata minister-
stwo opłacało treningi i przygoto-
wywania tych zawodników, a teraz 
kiedy do IO pozostały cztery miesią-
ce, a mamy udział w nich niemal za-
gwarantowany, m inisterstwo za-
przestaje finansowania.

Do startu w IO rzeczywiście 
niewiele brakuje, bo wystarczy 

potwierdzić formę z sezonu ubie-
głego. Tylko tyle i aż tyle. 

– Wciąż trzeba utrzymać się 
w najlepszej 30. Pucharu Świata, 
żeby pojechać na IO, co bez wspar-
cia finansowego będzie niemożli-
we – mówi nasza snowboardzist-
ka. – W najbliższym okresie planuję 
spędzić czas do grudnia z krótkimi 
przerwami w szwajcarskim ośrod-
ku Saas Fee. To w tym momencie 
jedyny obiekt treningowy w Euro-
pie. Pierwsze zawody, na których 
będę mogła umocnić swoją pozy-
cję odbędą się w Finlandii, w grud-
niu tego roku.

Następnymi polami walki o So-
czi będzie Uniwersjada we Włoszech 
przed samymi świętami Bożego Na-
rodzenia, a później kolejny Puchar 
Świata w Kanadzie. 

Joanna Zając na snowboardzie jeź-
dzi od 2002 roku, a po raz pierwszy 
do kadry narodowej trafiła w sezo-
nie 2004/05. Od tej pory dostaje po-
wołanie co roku. Już od pierwszych 
sezonów osiągała sukcesy rangi Mi-
strzostw Polski, Mistrzostw Hiszpanii 
oraz Pucharów Europy. W Pucharze 
Świata zadebiutowała na początku 
sezonu 2007/08, zajmując bardzo do-
bre 16. miejsce, a kolejny start na za-
wodach tej rangi przyniósł jeszcze 
lepszą, 11. pozycję. Również w tym 

sezonie zajęła 7. miejsce na Mistrzo-
stwach Świata Juniorów w konku-
rencji Big Air. W kolejnym sezonie 
znalazła się na 2. miejscu klasyfikacji 
generalnej Pucharu Europy. W na-
stępnych latach zajmowała czoło-
we pozycje w Pucharach Europy, 
a podczas Pucharów Świata prezen-
towała bardzo dobrą formę, plasując 
się w okolicach 15. miejsca. W lutym 
2011 roku zajęła 9. miejsce na Uni-
wersjadzie w Turcji. Największym 
sukcesem do tej pory jest zajęcie 6. 
miejsca w Pucharze Świata w Fin-
landii w grudniu 2011. 

W harmonijnie rozwijającej się 
karierze i sukcesywnym poprawia-
niu wyników przeszkodziła wciąż 
odnawiająca się kontuzja kręgosłu-
pa, operacja i półroczna rehabilitacja. 
Z nowymi siłami wkroczyła w sezon 
2012/13, który przyniósł kwalifikację 
olimpijską na zimowe igrzyska w So-
czi 2014. Ale czy na olimpiadę poje-
dzie? Na to pytanie nikt dzisiaj nie 
potrafi odpowiedzieć. (KW)

•  Tak długiej nazwy klub z Mu-
szyny jeszcze nie miał. Po wie-
lu rozmowach i zabiegach za-
rządu głównym sponsorem 
siatkarek Bogdana Serwińskie-
go będzie Krajowa Spółka Cu-
krowa. Oficjalna nazwa klu-
bu brzmi teraz: Polski Cukier 
Muszynianka Fakro Bank BPS 
Muszyna.

•  Kajakowy slalomowy sprint 
o Wstęgę Dunajca im. legendar-
nego trenera Antoniego Kur-
cza wygrał Sądeczanin Dariusz 
Popiela trenujący na co dzień 
w barwach Spójni Warszawa.

•  Józef Szymański z Nowego Są-
cza bobsleista, saneczkarz 
i olimpijczyk w uznaniu zasług 
został wyróżniony brązową 
odznaką „Za zasługi dla spor-
tu”, którą wręczył prezes Pol-
skiego Związku Sportów Sa-
neczkowych Michał Jasnosz. 
88–letni dzisiaj sportowiec był 
12 razy mistrzem Polski, dwa 
razy startował w igrzyskach 
olimpijskich. 

Najlepsze wyniki 
w sezonie 2012/2013:
3.  miejsce Międzynarodo-

we Mistrzostwa Polski HP 
(18.04.2013, Les 2 Alpes)

3.  miejsce Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów BA (10.03.2013, 
Zakopane)

4.  miejsce Międzynarodo-
we Mistrzostwa Polski SBX 
(01.03.2013, Krynica– Zdrój)

Najlepsze wyniki 
w sezonie 2011/2012:
6.  miejsce Puchar Świata HP 

(17.12.2011, Ruka)
7.  miejsce FIS Race ( 05.12.2011, 

Kaprun)
4. miejsce Puchar Europy 
(27.10.2011, Saas Fee)

Do Soczi tak blisko i tak daleko

Koniec bajki o potędze KTH?

SPR INTEM
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