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

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

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

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

REKLAMA

Poszukiwani panowie 45-55 lat   L str. 2

W Grybowie leją wodę     WYBORY 2014 L str. 5, 6 i 8

Andrzejkowe wróżby nie zawsze  bezpieczne    L str. 15

Rocky wraca na ring    L str. 17
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Dziś w numerze 
specjalny dodatek 

DTSDTS  JJUUNNIIOORR
L  str. 9-12 
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Otaczam się 
oryginałami
Kto nie znalazł się na 
kartach nowej powieści 
Leszka Bolanowskiego, 
może poczuć się 
zawiedziony.
L str. 6-7
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Poszukiwani panowie 
45–55 lat
Teatr Robotniczy w Nowym Sączu rozpoczyna przygotowania do nowej 
sztuki. Na razie nie zdradza tytułu, ale wiadomo, że będzie to klasyczna 
komedia kostiumowa, do której poszukiwani są mężczyźni. 

Działająca pod skrzydłami Miejskiego Ośrodka Kultury trupa ogłosiła 
casting, na który zaprasza panów w wieku 45–55 lat, średniego lub wy-
sokiego wzrostu. Spotkanie z kandydatami do występów na amatorskiej 
scenie teatralnej – ale z bogatymi, prawie stuletnimi tradycjami – odbędzie 
się 1 grudnia, o godz. 17.00 w Sali Kameralnej MOK przy Al. Wolności 23.

Źródło: MOK

– W Polsce co godzinę ktoś dowia-
duje się, że ma białaczkę. Chcemy 
pokazać, jak niewiele trzeba, aby 
uratować ludzkie życie – przed-
stawiciele Studenckiego Ambasa-
dora Fundacji Dawców Komórek 
Macierzystych DKMS Polska za-
chęcają do włączenia się do akcji 
„Dwa Wymazy & Do Bazy”. 

Odbędzie się ona w dniach 
29–30 listopada, w godz. 10–
18, na terenie WSB–NLU w No-
wym Sączu i dziś w PWSZ (ul. Za-
menhofa). Podczas trwania akcji, 
każda chętna osoba od 18. do 55. 
roku życia, ważąca minimalnie 

50 kilogramów będzie mogła za-
rejestrować się w bazie Funda-
cji DKMS Polska jako potencjalny 
dawca komórek macierzystych 
lub szpiku kostnego. 

– Chcemy pokazać, jak nie-
wiele trzeba, aby uratować ludz-
kie życie – wystarczy jedynie 
wypełnić kwestionariusz oraz 
pobrać wymaz ze środkowej czę-
ści policzka. Wspólnie działamy 
pod hasłem: „Dla Ciebie to tylko 
5 minut, dla Kogoś – całe życie…” 
oraz „Wspólnie przeciwko bia-
łaczce” – mówią organizatorzy.  

 Więcej na dts24.pl 

A TO CIEKAWE

WARTO WIEDZIEĆ

Dwa wymazy i do bazy…

Pięć pociech 
Pan Ignacy ma 46 lat i samotnie wy-
chowuje piątkę dzieci: Magdalenę (20 
l.), Sylwię (11 l.), Marię (9 l.) Marci-
na (7 l.) i Justynkę (4 l.). Od trzech lat 
jest w separacji z żoną, która porzu-
ciła rodzinę. Przejął więc obowiązki 
ich dwojga. A tych przy takiej czelad-
ce nie brakuje. 

Sylwia i Marysia uczą się w szko-
le przeciętnie. Ale w domu specjal-
nych warunków do nauki nie mają. 
Zeszyty rozkładają na kuchennym 
stole. Szczęśliwie po operacji uszu 
do zerówki, rok później niż rówie-
śnicy, poszedł Marcin. Chłopiec od-
zyskał słuch, więc choć jeden ka-
mień z serca spadł panu Ignacemu. 
Justynka, nieufna, nie opuszcza ojca 
na krok. A tymczasem pan Igna-
cy musi oporządzić całą gospodarkę 
– 20 ha. Bo tylko z tego utrzymuje ro-
dzinę. Gdyby znalazł się kupiec cho-
ciaż na część działki? Niestety, teren 

górzysty i trudno kogoś przekonać. 
Pan Ignacy wstaje więc o piątej rano, 
by zdążyć na czas ze wszystkim, 
a później wyprawić dzieci do szko-
ły, obiad ugotować. Codzienność. 
W prowadzeniu domu pomaga mu 
najstarsza córka, której udało się 
znaleźć pracę na 1/3 etatu w sklepie 
spożywczym. By mieć na swoje po-
trzeby, wykonuje ozdoby z origami 
i sprzedaj znajomym. Jakoś udaje im 
się wiązać koniec z końcem. 

Rodzina najbardziej potrzebuje 
żywności, a dzieci obuwie na zimę 
i dwa łóżka, bo stare są już mocno 
zniszczone. 

Możesz pomóc panu Ignace-
mu i jego pociechom, włączając się 
w świąteczną akcję Szlachetna Pacz-
ka. Na wsparcie czeka ponad 90 ro-
dzin z terenu Sądecczyzny. Każda ma 
swoją historię, swoje dramaty. (G)

Szczegóły na 
www.szlachetnapaczka.pl. Więcej 

o akcji przeczytasz także na dts24.pl.

MOŻESZ POMÓC

Organista 
na medal 
Od 40 lat jest organistą w parafii 
Barcice, od 1968 r. prowadzi tam 
również chór i sprawuje funkcję 
dyrektora Powiatowego Młodzie-
żowego Domu Kultury w Starym 
Sączu. Za działalność na rzecz die-
cezji tarnowskiej oraz charytatyw-
ną biskup tarnowski Andrzej Jeż 
przyznał Józefowi Puściźnie srebrny 
medal „Dei Regno Servire”. 

W tym roku medalem biskup 
uhonorował 29 osób z diecezji tar-
nowskiej. W gronie nagrodzo-
nych znaleźli się między innymi 
członkowie ruchów i stowarzy-
szeń, wolontariusze, a także orga-
nizatorzy akcji charytatywnych dla 
potrzebujących.

Więcej na dts24.pl

LUDZIE
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KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a

tel. kom 502 144 016

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

DTS CZYTELNIKÓW. – Centrum 
Obsługi Telefonicznej ZUS nie speł-
nia swojej funkcji, tylko naraża klien-
ta na straty – uważa pan Stani-
sław ze Starego Sącza, który od kilku 
dni bezskutecznie próbuje uzyskać 
za pośrednictwem COT informacje. 
– W ciągu dnia zdarza się, że system 
jest przeciążony – przyznaje rzecznik 
prasowy sądeckiego oddziału ZUS.

Poirytowany faktem, że na rozmo-
wę z konsultantem w Centrum 
Obsługi Telefonicznej musi czekać 
co najmniej osiem minut, bez gwa-
rancji, że po tym czasie ona się od-
będzie, pan Stanisław (nazwisko 
do wiadomości redakcji) postano-
wił zadzwonić do nas i poinformo-
wać o problemie. 

– Nie może tak być, że ZUS na-
raża nas na straty finansowe. 
Jestem osobą starszą i niepeł-
nosprawną, na wycieczkę do od-
działu w Nowym Sączu trudno 
mi więc sobie pozwolić – wyja-
śnia. – Zmieniłem dowód osobi-
sty i chciałem uzyskać informację, 
czy muszę ten fakt zgłosić, i w ja-
kiej formie, do ZUS. Zadzwoniłem 
więc, ale automatyczna sekretarka 
odsyła do Centrum Obsługi Telefo-
nicznej, podając odpowiednie nu-
mery. Niestety od kilku dni próbuję 
i nic. Dzwonię i dostaję informa-
cję, że na połączenie z konsultan-
tem muszę czekać pięć minut, póź-
niej czas się wydłuża, przy ośmiu 
tracę nadzieję, że uda się połączyć. 
I tak kilka razy, a impulsy, za któ-
re trzeba płacić, lecą – skarży się 
mężczyzna. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
poprzez utworzenie Centrum Ob-
sługi Telefonicznej chciał ułatwić 
kontakt ze swoimi klientami. Jak 
zapewnia nas Anna Mieczkowska, 
rzecznik prasowy sądeckiego od-
działu ZUS, konsultant, który od-
biera telefon ma rozległą wiedzę 
dotyczącą spraw, jakie można zała-
twić w Zakładzie. Przyznaje jednak, 
iż w ciągu dnia zdarza się, że system 
jest przeciążony i uzyskanie porady 
może być trudne. 

– Szczególnie pod koniec mie-
siąca – mówi Mieczkowska. 

Wylicza, że dotychczas, czy-
li od stycznia do końca września 
br., Centrum Obsługi Telefonicz-
nej ZUS odebrało już 2 mln 108 
tys. rozmów. Średnio w miesią-
cu jest obsługiwanych 210 tys. te-
lefonów, 15 tys. e–maili i 10 tys. 
czatów, a konsultanci COT do-
stępni są od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8.00 – 18.00. Poza 
tymi godzinami, a także w week-
endy, do dyspozycji klientów ZUS 
pozostaje Automatyczny System 
Informacyjny. 

– Jeżeli chodzi o ubezpieczone-
go, który nie mógł się dodzwonić 
do COT ZUS, a chciał zapytać, czy 
istnieje konieczność poinformo-
wania ZUS o zmianie dowodu oso-
bistego, pragnę poinformować, 
że najważniejszym identyfikato-
rem dla ZUS jest PESEL, a zmia-
na dowodu osobistego spowodo-
wana utratą ważności dokumentu 
nie wpływa na sposób zgłosze-
nia i rozliczenie z ZUS. Nato-
miast jeżeli zmiana dowodu oso-
bistego spowodowana jest zmianą 
danych osobowych, na przykład 
zmianą nazwiska lub adresu za-
mieszkania, to ubezpieczony jest 
zobowiązany poinformować ZUS 
o tym fakcie – Mieczkowska od-
powiada naszemu Czytelniko-
wi na pytanie, którego nie uda-
ło mu się zadać konsultantowi 
przez telefon. – Jeżeli ubezpie-
czony jest osobą pracującą lub 
zgłoszoną w Urzędzie Pracy, czy 
w OPS wszelkie zmiany zgłasza 
do podmiotów, które zgłaszają go 
do ubezpieczeń. Jeżeli jest eme-
rytem, rencistą lub osobą pro-
wadzącą działalność, zgłasza ten 
fakt bezpośrednio w ZUS. Wszelkie 
zmiany ubezpieczony może zgłosić 
w ZUS osobiście lub listownie, do-
łączając ksero dowodu osobistego.

 Rzecznik przypomina również, 
że inną formą komunikacji z Zakła-
dem jest Platforma Usług Elektro-
nicznych, a także Skype, który nie 
generuje kosztów dla klienta.

– Z tego jednak osobie w pode-
szłym wieku trudno skorzystać 
– zauważa pan Stanisław. 

(KG) 

Centrum obsługi, 
proszę czekać…

Złóż zamówienie, a w ramach abonamentu otrzymasz nawet 
cztery moduły reklamowe w DTS, które dowolnie będziesz mógł 

wykorzystać na swoje ogłoszenie, kiedy będziesz chciał coś 
sprzedać albo złożyć komuś życzenia.

Abonenci DTS mogą liczyć przez cały rok na niespodzianki 
i bonusy – szczegóły w ofercie*.                       

Lubisz czytać „Dobry Tygodnik Sądecki” 
 w fotelu, przy porannej kawie?

LLLLLLuuuuubbbbbbbbiiiiisssssszzzzzzzz  cccccccczzzzzzzzyyyyyyttttttaaaaaaaaćććććććććć „„„„DDDDDDDDDDoooooooobbbbbbbbrrrrrrryyyyy  TTTTTTTTTTyyyyygggggggooooooodddddddnnnnnnniiiiikkkkkkkkk  SSSSSSSSSSąąąąąąąddddddddeeeeeeeccccccckkkkkkkkkiiiiii””””” 

DOSTĘP DO NASZEJ GAZETY JESZCZE 
NIGDY NIE BYŁ TAK ŁATWY I WYGODNY!

Zamów dostawę do domu albo biura 

na terenie całej Polski.

•  Oszczędzaj czas i pieniądze: Umów się z sąsiadami, rodziną 

i przyjaciółmi – zamówcie w ramach jednej przesyłki kilka gazet, 

a zapłacicie tylko za jedną dostawę!

•  Zrób niespodziankę komuś, kogo lubisz. Abonament DTS może 

być świetnym prezentem pod choinkę, który będzie sprawiał 

radość przez długie miesiące.

Więcej informacji pod nr tel. 18 544 64 41 lub email: prenumeraty@dts24.pl *Oferta dostępna na www.dts24.pl
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Wikar, Nowy Sącz, ul. Węgierska 168, tel. 18 414 0 414, salon@wikar.pl
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WYBORY 2014.  Już w niedzielę, 30 
listopada aż w pięciu gminach po-
wiatu nowosądeckiego odbędzie się 
dogrywka wyborcza. Najciekawszy 
pojedynek szykuje się w Nowym Są-
czu, gdzie zmierzą się Ludomir Han-
dzel i Ryszard Nowak. 

Obecnego prezydenta miasta ni-
komu nie trzeba przedstawiać. Ry-
szard Nowak rządzi w Nowym Sączu 
od dwóch kadencji, ale 16 listopada 
otrzymał od wyborców „żółtą kart-
kę”, zdobywając niespełna 38% gło-
sów, czyli o ponad 20% mniej niż 4 
lata temu. Jego bezpartyjny kontr-
kandydat już na starcie odniósł spo-
ry sukces (31% poparcia), bowiem 
dostał się do drugiej tury, pokonując 
kandydata Platformy Obywatelskiej 
– Grzegorza Feckę (17 %).

Od tamtej pory w Nowym Są-
czu walka wyborcza rozpoczęła się 
na dobre. Na odsiecz Ryszardowi 
Nowakowi tuż przed drugą turą ru-
szył Jarosław Kaczyński. Prezes Pra-
wa i Sprawiedliwości przekonywał 
22 listopada na konwencji zorgani-
zowanej w auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej, że są jeszcze lu-
dzie w Polsce, którzy potrafią rządzić 
bez arogancji i bez buty i właśnie taką 
osobą jest obecny prezydent Nowe-
go Sącza. Lider PiS podkreślał także, 
że miasto ma dobrego gospodarza, 
który zawsze słucha ludzi i nadal bę-
dzie im służył, a jego kontrkandydat 
odznacza się szczególnym rodzajem 
arogancji, który najlepiej obrazu-
ją słowa: „Jak ktoś nie chce zara-
biać 1,5 tys. złotych, to niech jedzie 

do Irlandii”. W mieście przy każdym 
większym skrzyżowaniu pojawiły się 
już billboardy szefa PiS oraz Ryszarda 
Nowaka z przekazem: „Zmieniamy 
Polskę / Zmieniamy miasto na lep-
sze”. Po skrzynkach pocztowych 
mieszkańców krążą natomiast ulotki, 
informujące o tym, w jakich spółkach 
i fundacjach zasiadał Ludomir Han-
dzel i z jakich źródeł rzekomo spon-
sorował swoją kampanię.

Kandydat Koalicji Nowosądec-
kiej w dogrywce wyborczej nie za-
mierza jednak łatwo składać bro-
ni. Na ostatniej prostej kampanii 
pozyskał poparcie nowo wybra-
nych włodarzy ościennych gmin, 
m.in. wójta gminy Chełmiec Bernar-
da Stawiarskiego, który podkreślił, 
że z Handzlem łączą go wspólne po-
mysły na nowe rozwiązania komu-
nikacyjne w regionie. 

Walkę na argumenty z Nowakiem 
bezpartyjny kandydat toczy rów-
nież w licznych debatach radiowych 
i telewizyjnych. Niespodzianką jed-
nak okazał się brak jego obecności 
na zorganizowanej we wtorek, 25 
listopada debacie w Sądeckiej Izbie 
Gospodarczej. – Nie wziąłem udziału 
w tej debacie, ponieważ w tym sa-
mym czasie miałem ustalone spo-
tkanie z przedsiębiorcami z innej 
organizacji. Mój sztab wysyłał wcze-
śniej do SIG informację w tej sprawie 

– tłumaczy Ludomir Handzel i do-
daje, że cały czas jest do dyspozycji, 
a w najbliższy piątek weźmie udział 
w debacie w RTK.

Zdaniem politologa dr. Rafała Ma-
tyi debaty nie będą miały jednak klu-
czowego wpływu na wynik wybo-
rów. – W wyborach ocenia się dwie 
kadencje prezydentury i przeciw-
stawia nadzieje związane ze zmianą. 
W wyborach mobilizuje się elekto-
raty partyjne wspierające obu kan-
dydatów. Wreszcie – o zwycięstwie 
w drugiej turze często decydują ci, 
którzy do ostatniej chwili nie wie-
dzą, czy i na kogo głosować – mówi 

dla portalu wmediach.pl politolog. 
Być może sukces Nowakowi i Handz-
lowi przyniosą zatem listy skierowa-
ne do wyborców, które, jak się do-
wiadujemy pojawią się w przestrzeni 
publicznej tuż przed ciszą wyborczą. 
Wszystko wyjaśni się 1 grudnia.

***
Ostry finisz wyborczy zapowia-

da się także w Krynicy, gdzie tak jak 
cztery lata temu o fotel burmistrza 
zmierzą się Emil Bodziony i Dariusz 
Reśko. Emila Bodzionego wsparła 
już startująca w wyborach Katarzyna 
Zygmunt. Nie wiadomo natomiast, 
jak zachowają się wyborcy Piotra 
Ryby, który 16 listopada uzyskał 
trzeci wynik wyborczy – poparło go 
ponad 1700 osób. Sam kandydat pod-
kreślił, że w uzdrowisku potrzebne 
są zmiany, dlatego osobiście zade-
klarował poparcie dla byłego, a nie 
obecnego burmistrza. Dariusz Reśko 
na finiszu kampanii pozyskał jednak 
wsparcie dr Jana Golby – burmistrza 
Muszny. Czy zatem scenariusz z po-
przednich wyborów zostanie powtó-
rzony? Trudno dzisiaj wyrokować. 
Ciekawie sytuacja wyborcza rysuję 
się także w Piwnicznej, gdzie urzę-
dujący burmistrz Edward Bogaczyk 
nie może liczyć na wsparcie żadne-
go ze swoich wcześniejszych kon-
kurentów. Jego rywal w dogryw-
ce wyborczej – Zbigniew Janeczek 

ma zatem spore szanse na wygra-
ną, bowiem w pierwszej turze prze-
grał z obecnym burmistrzem zaled-
wie 170 głosami.

Druga tura wyborów odbędzie 
się także w mieście Grybów (czy-
taj też str. 8). Urzędującego bur-
mistrza Piotra Piechnika (41 % po-
parcia) będzie chciał zdetronizować 
Paweł Fyda (32 % głosów). O tym 
jednak, kto wygra to starcie zadecy-
dują głosy wyborców, którzy zaufa-
li pozostałym trzem kandydatom, 
a zwłaszcza Pawłowi Wysowskie-
mu (zdobył 15 % poparcia). Podob-
nie będzie w Gródku nad Dunajcem. 
Tutaj o reelekcję powalczy Józef To-
biasz ze Stefanem Wolakiem, który 
kiedyś również rządził gminą. Po 1 
turze największe poparcie wśród 
mieszkańców uzyskał Józef Tobiasz 
(1881 głosów). Tuż za nim był Ste-
fan Wolak (1191 głosów). Pozostali 
kandydaci (Piotr Jankowski i Józef 
Schabiński) zdobyli łącznie 884 głosy 
i to one będą decydować o wszyst-
kim w niedzielę wyborczą.

Swoich włodarzy 30 listopada 
wybiorą także mieszkańcy Mszany 
Dolnej (zarówno miasta, jak i gmi-
ny) oraz Tymbarku. Lokale wybor-
cze będą czynne od g. 7 do 21.

(ROSS) 
O szczegółach przebiegu kampanii 
wyborczej czytaj na www.dts24.pl

Komu sprzyja debata? 
Oni wygrali 
w pierwszej turze:

Chełmiec – Bernard Stawiarski
Grybów (gmina) – Piotr Krok
Kamionka Wielka – Kazimierz 
Siedlarz
Korzenna – Leszek Skowron
Łabowa – Marek Jańczak
Łącko – Jan Dziedzina
Łososina Dolna – Stanisław 
Golonka
Muszyna – Jan Golba
Nawojowa – Stanisław Kiełbasa
Podegrodzie – Małgorzata Gromala
Stary Sącz – Jacek Lelek
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MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Bukiet, który ucieszy nie tylko pa-

nie? Maciej Mentel, właściciel skle-

pu Winus w Nowym Sączu, podpo-

wiada, jaki prezent pasuje na każdą 

okazję. Zapewnia, że odpowiednio 

skomponowany zaspokaja wszyst-

kie zmysły i wszystkie gusta. 

– Teraz okazja jest szczegól-

na, bo zbliżają się mikołaj-

ki, za chwilę będziemy myśleć 

o prezentach pod choinkę. Czy 

wino to nie pójście na łatwiznę?

– Wręcz przeciwnie. Jeśli zna-

my osobę, której chcemy zrobić 

prezent, dobieramy wino pod nią. 

Zapewniam, że  zostanie to  za-

uważone i  docenione. Kiedy jed-

nak, na  przykład właściciel fir-

my chce zrobić niespodziankę 

czy to  swoim kontrahentom, czy 

to pracownikom, wino nie jest pój-

ściem na  łatwiznę, ale bezpiecz-

nym prezentem, które może ucie-

szyć zarówno panie, jak i panów. 

Zwłaszcza, jeśli obudujemy to do-

datkami, jakie Winus ma w swojej 

ofercie: kawą i czekoladą. Można 

powiedzieć, że będziemy mieć dwa 

bukiety w jednym: z jednej strony 

bukiet smaków, jakie daje wino, 

z drugiej „bukiet” produktów, które 

tworzy oryginalny i zmysłowy pre-

zent. Jeśli dołożymy do tego spe-

cjalną dedykację czy logo firmy 

na opakowaniu, podkreślimy zna-

czenie osoby, którą chcemy obda-

rować. Winus daje szeroki wachlarz 

możliwości i sam je realizuje. 

– Kawa i czekolada może też 

być prezentem samym w sobie. 

Zwłaszcza, że Winus oferuje nie 

byle jaki produkt…

– Otóż to. Kawa aromatyzowa-

na o  zapachu porzeczki, manda-

rynki czy wdzięcznej nazwie Pa-

ryż Nocą, to nie tylko rozkosz dla 

podniebienia, ale również wspa-

niały aromat, który, unosząc się, 

może stworzyć wspaniałą atmos-

ferę w  domu, u  przyjaciół, w  pra-

cy. Idealny prezent na zimowe wie-

czory. Świetnie też komponuje się 

z oryginalną Czekoladą, nie z mia-

zgi, a w 70 procentach z ziarna ka-

kaowego. W  ofercie mamy różne 

smaki: z żurawiną, truskawką, kwia-

tem soli morskiej, papryczką chili.

– Oryginalny znaczy drogi?

– To też kolejny mit, który trzeba 

zdementować. W Winusie pomaga-

my dobrać prezent według nie tylko 

gustu, smaku, ale i zasobności port-

fela. Elegancki, oryginalny prezent 

wcale nie znaczy drogi. Zapraszamy 

również wszystkich, którzy nie tylko 

innym, ale również sobie chcą spra-

wić niespodziankę, chcą nadać zbli-

żającym się świętom odpowiednią 

oprawę. Nasz sklep ostatnio wpro-

wadził do swojej oferty nowy asor-

tyment. Ale o  tym nie chciałbym 

tu  mówić, smakoszy zapraszając 

do sklepu przy ul. Kochanowskie-

go w Nowym Sączu. 

Kochanowskiego 30, 33-300 Nowy Sącz 

Facebook/WINUSpl   tel. 881-088-210  

Godziny otwarcia: poniedziałek 11:00-18:00 

wtorek-piątek 9:30-18:00 sobota 9:00-16:00

Elegancki, oryginalny, zmysłowy…

ROZMOWA TYGODNIA.  Kto nie 
znalazł się na kartach najnowszej po-
wieści kabareciarza LESZKA 
BOLANOWSKIEGO, może poczuć się 
zawiedziony. „Jeremiasza Zielarza 
przypadki” to kawał historii Nowego 
Sącza, która nie śniła się nawet naj-
większym kronikarzom miasta. 

– Co pijemy? Kawę, herbatę, ziółka…
– Chyba soczek.

– Czuję się rozczarowana, Pan nie wie 
do czego piję? 

– Nie wiem.
– To jak to jest z tym bohaterem? Wy-
dawało mi się, że on ilekroć napije się, 
a to swoich ziółek, a to herbatki Zosi Ry-
siówny i zasypia, przeżywa te swoje przy-
gody w czasie? 

 – Jak jest – nie powiem, ale od-
syłam do filmu Miasteczko Twin Pe-
aks. Tam też od początku do końca nie 
wiadomo, kto zabił, co jest prawdą, 
co nieprawdą. Chciałbym, żeby każdy 
moją książkę interpretował po swo-
jemu i sam dochodził, co jest fikcją, 
co prawdą, co jawą, co snem. Jeśli 
to wszystko udosłownię, odbiorę czy-
telnikowi zabawę. 
– Przenieśmy się na razie tylko tro-
chę w czasie, do początku powstania 
powieści… 

– Ta powieść, nie ukrywam, wzięła 
się trochę z mojej skłonności do fan-
tazjowania, ale i ze znajomości histo-
rii Nowego Sącza. Choć mieszkam 
tu stosunkowo „krótko”, bo 35 lat, 
to jednak wrosłem w to miasto, po-
znałem i jeśli czegoś mi brak, to ja-
kiejś Tajemnicy związanej z tym miej-
scem. Bo że taka jest – nie wątpiłem. 

Dlatego naszą lokalną hi-
storię trochę zmitolo-
gizowałem. Podręcz-
niki historii są rzeczą 
bezcenną, ale ducha 
nie zawsze oddają. 
No więc tę Tajemnicę 
sam próbowałem od-
szukać, a jak już znala-
złem (albo mi się tak wy-
dawało) – napisałem książkę. 
Teraz to już sam nie wiem, cze-
go w niej więcej: prawdy czy fanta-
zji. Ale, jak pewnie Pani zauważyła, 
są tu również bohaterowie całkiem 
realni, z krwi i kości, choć nie za-
wsze wkomponowani w autentycz-
ne konteksty. 
– W świetle tego, co Pan teraz powiedział, 
scena, kiedy główny bohater spotyka się 
z Jerzym Leśniakiem, który – można po-
wiedzieć – jest współczesnym kroni-
karzem Nowego Sącza, nabiera jeszcze 
większego znaczenia…

– Pewnie tak. Spotykam się z nim 
w roku 1933, co już jest niezwykłe, 
bo choć od Jurka jestem nieco star-
szy, to lat trzydziestych nie mam pra-
wa pamiętać. Ale na tym polega wehi-
kularność literatury, że możemy sobie 
swobodnie pohulać w czasie. A Jurek 
Leśniak jest rzeczywiście człowie-
kiem, który historię Sącza zna świet-
nie i nie zamierzam wchodzić do jego 
ogródka. Dlatego moja książka nie 

pretenduje do miana pole-
miki z historykami, spie-

rania się z nimi czy in-
terpretowania faktów. 
Szanując ich pra-
cę, pokazałem tyl-
ko, że obok tych fak-
tów, które opisują jako 

obiektywne, zdarzyło 
się mnóstwo rzeczy ar-

cyinteresujących, o których 
nie mają pojęcia. Ja zresztą też. 

W takich sytuacjach bezcenna okazu-
je się fantazja. Jestem pewien, że byli 
między nami ludzie szalenie cieka-
wi, o których dzisiaj nikt nie pamię-
ta. Ja próbuję ich z tej niepamięci 
wygrzebać. 
– Tym daje Pan po części odpowiedź 
na moje kolejne pytanie. Czym kierował 
się Pan, dokonując selekcji postaci, któ-
re wprowadził do powieści? Mam ochotę, 
jeśli Pan pozwoli, nie zdradzając za wie-
le, wymienić chociaż moje dziennikar-
skie środowisko: Jerzy Cebula, Wojciech 
Chmura, Piotrek Gryźlak czy Wojciech 
Molendowicz. 

– To było zadanie dość proste. Ota-
czam się ludźmi, którzy są na swój 
sposób oryginalni, jak na przy-
kład nieżyjący już Romek Groszek, 
człowiek, o którym można powie-
dzieć (uderzając w poetycki patos), 
że był barwnym ptakiem sądeckiej 
kultury i towarzyskiego życia. Nie 

Otaczam się   

Skomponuj zmysłowy prezent z Winusem

Po sobotniej wizycie 
prezesa Jarosła-
wa Kaczyńskiego 
w Nowym Sączu, 

senator Stanisław Kogut twórczo 
rozwinął swoje stare hasło wybor-
cze „Inni mówią, ja robię“. W iście 
feudalnym stylu najpierw zło-
żył hołdy prezesowi Kaczyńskie-
mu i śp. prezydentowi RP Lechowi 
Kaczyńskiemu, by potem, zapłod-
niony myślą prezesa „że najwyższy 
czas rozbić układy“ wziął się do ro-
boty. Publicznie obwieścił rozbi-
cie tych układów w starostwie po-
wiatowym. To ma być czyszczenie 
tej stajni Augiasza w stylu biblij-
nej rzezi niewiniątek -za słowami 
pójdą zatem czyny. Gdyż zdaniem 
senatora, zabetonowany układ 
w starostwie tolerowany przez 15 
lat przez starostę Jana Golonkę, 
prawie stoczył starostwo w otchłań 

finansową. Przedtem radni PiS 
tego nie dostrzegali. Zobaczyli do-
piero teraz, gdy PiS osiągnął pełnię 
władzy, którą wcale nie zamierza 
się podzielić. A więc będzie „od-
strzał“ urzędników (niektórych), 
a ich listę zapewne już przygoto-
wali sekretarz starostwa Witold 
Kozłowski (bezpartyjny urzędnik) 
i radny Antoni Poręba.

Przez te minione 15 starostwem 
rządziła koalicja PO i PSL, chociaż 
formalnie występowali niektórzy 
radni pod szyldem np. Sądeckie-
go Ruchu Samorządowego. Zwy-
cięzca nie tylko więc nie weźmie 
jeńców, ale weźmie także wszyst-
kie ważne stanowiska. Przed-
tem dobrze było być podpiętym 
pod PO i PSL, teraz pod PiS. Cze-
goś to państwu nie przypomina? 
Czy aby nie jest to powrót do PRL-
owskiej nomenklatury?

Tak więc układ w starostwie 
będzie zmieciony w pył. Zdaniem 
prezesa Kaczyńskiego, takiego 
układu absolutnie nie ma w no-
wosądeckim magistracie. Stąd, 
jego zdaniem, we władzach mia-
sta nic nie należy zmienić. Czy lud 
sądecki posłusznie wysłucha Ja-
rosława Polskę Zbaw? Okaże się 
w niedzielę.

Jak senator 
zwalcza układy

Jerzy Wideł
Z kapelusza

FOT. U. FERENC
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wspomnieć o nim, nie wpakować go 
do powieści, byłoby grzechem za-
niedbania. I to było jedyne kryterium 
– oryginalność. 
– Mam wrażenie, że o ile w poprzedniej 
pana książce „Królestwo Braci Pierza-
stych” nie wszyscy chcieliby się znaleźć, 
to tu, jeśli ktoś nie odnajdzie swojego na-
zwiska, może poczuć się zawiedziony. 

– Ja się boję czegoś innego. Zga-
dzam się, że książka w jakimś sensie 
unieśmiertelnia i jeśli ktoś się w niej 
nie znajdzie, może czuć się zawie-
dziony. Bardziej boję się jednak o to, 
że niektóre postacie realne wezmą 
do siebie całkiem serio to, co napisa-
łem. Wtedy będzie mi trochę głupio. 
Czytając książkę, trzeba mieć do niej 
dystans i odrobinę poczucia humo-
ru. W końcu to powieść, a nie kroni-
ka czy pamiętnik. 
– Nie dostrzegam w niej elementów, któ-
re mogłyby kogoś urazić…

– Chciałbym, żeby to zdanie, któ-
re pani powiedziała, nie zostało wy-
rzucone z naszej rozmowy. Bo ja też 
nie widzę. 
– Czytając epilog, pomyślałam, że Pan 
chciałby unieśmiertelnić wszystkich, któ-
rych poznał w swoim życiu. 

– To prawda, że chciałbym, ale 
to niemożliwe. Żeby to zrobić, książ-
ka musiałaby mieć kilka tomów. 
Selekcja była więc czymś natural-
nym. A poza tym ja się przecież nie 

odżegnuję od tego, że nie popełnię na-
stępnej. I co wtedy? Kim będę się ży-
wił wówczas? No właśnie tymi, któ-
rych tutaj nie ma. 
– Jeremiasz mówi : „Coraz mniej mam 
czasu na kabaret, bo gonią mnie niezre-
alizowane tematy literackie”…

– Tak mówi?
– Cytuję dosłownie. Ile Pana jest w Jere-
miaszu? Nie wiem, czy Pan zauważył, ale 
powiedział, że spotyka się z Jurkiem Le-
śnikiem w 1933 roku, a nie, że spotyka się 
z nim Jeremiasz. 

– Ci, którzy książkę zaczęli czytać 
albo już przeczytali, zastanawiają się, 
ile jest mnie w Jeremiaszu, a ile Jere-
miasza we mnie. Pozostawię tę zagad-
kę dociekliwym umysłom, podobnie 
jak to, ile jest tu prawdy, a ile fikcji. 
– Na pewno jest kabareciarzem 
i pisarzem.

– To nas łączy, ale czy łączą nas 
biografie? Pani o Jeremiaszu z tej 
książki nie wie nic. To było świado-
me zamierzenie, by nie zdradzać ży-
cia bohatera. 
– Pan bawi się w książce nie tylko histo-
rią, ale i literaturą oraz formą. Każda po-
stać ma swoją, jak to Pan nazwał w pod-
tytule, „historię ugawędzoną”. Możemy 
mówić o narodzinach nowego gatunku 
literackiego? 

– Nie wiem , czy to będzie gatu-
nek nowy. Tym musieliby się zająć 
inni filolodzy. Myślę, że to książka 

mieszcząca się w granicach gatun-
ku powieść, a że to historia ugawę-
dzona… Bo gawęda jest tu rzeczywi-
ście obecna. 
– Tak samo ważne jak postaci, któ-
re pojawiają się w powieści, są rów-
nież miejsca. Tu selekcja była podob-
na? Nieprzypadkowo rozmawiamy teraz 
w Spóźnionym Słowiku, gdzie powieść 
ma swój koniec…

– Nie tu się kończy…
– Racja, ale jak zdradzę gdzie, to chyba 
Pan nie będzie zadowolony. Więc… prawie 
tu się kończy.

– Spóźniony Słowik ma swój kli-
mat i takich miejsc, jak to, jest w mie-
ście kilka. 
– A Dunajec?

– Brzegi Dunajca to osobny boha-
ter książki. Ważna jest na pewno sta-
rówka i przylegające do niej uliczki. 
Prawdę powiedziawszy, patrzę dzi-
siaj ze zgrozą na to, co się tutaj dzieje. 
Zbyt piękne miejsce, żeby mu nie po-
święcić więcej uwagi. 
– Jest Pan za odbudową sądeckiego 
zamku?

– Pewnie kogoś zachwycę i ko-
muś się narażę. Powiem tak: Jestem, 
ale… Większość ludzi mówi, że nie ma 

to najmniejszego sensu. Może mają ra-
cję. Nie jestem miłośnikiem odbudo-
wy zamku w kształcie, jaki miał przed 
wojną. To był zamek taki sobie, uro-
dą nie epatował. Natomiast byłbym 
za tym, żeby część zamku odbudo-
wać i do tej nawet niewielkiej czę-
ści dobudować coś bardzo współcze-
snego i nowoczesnego – na przykład 
centrum kongresowe z podziemnym 
panopticum. By turysta był świa-
domy, że jedzie do Nowego Sącza 
po coś. Powiedzmy sobie szczerze, 
zbyt bogatej oferty nie mamy. Jest, 
owszem, piękny ratusz, są kościoły. 
Ale co poza tym? Ten pomysł zgła-
szałem już ze dwadzieścia lat temu, 
ale jakoś rozeszło się po kościach. I nie 
miałbym nawet o to pretensji, gdyby 
ktoś miał pomysł alternatywny. 
– Może trzeba ten pomysł przenieść naj-
pierw na karty… nowej powieści i tak za-
cząć go urzeczywistniać. Ma Pan czas 
na kabaret, czy gonią Pana niezrealizo-
wane tematy literackie?

– Na kabaret mam czasu co-
raz mniej, bo pochłonęło mnie pi-
sanie. A przecież pracuję też jesz-
cze w dwóch różnych placówkach: 
II LO i PWSZ. Ale kabaret Ergo nie 

zapomina o mnie, czego dał wyraz 
podczas promocji książki w hotelu 
Beskid. To, jaką oprawę dał temu Fra-
nek Palka, przeszło moje najśmielsze 
oczekiwania. Koncert okrasił na do-
datek swoimi niezwykłymi (i zabaw-
nymi!) rzeźbami, którymi uraczył 
wszystkich akuszerów „Jeremia-
sza”, począwszy od Tamary Bola-
nowskiej– Bobrek, poprzez Piotra Ga-
jewskiego, Piotra Kuliga, Ryszarda 
Biernata i Jana Konstantego, po Wojt-
ka Szpinetera, autora okładki. Nie by-
łoby świetnego klimatu zbawy, gdy-
by nie załoga „Ergo” muzycy: Paweł 
Ferenc, Andrzej Józefowski, Małgo-
rzata Biel, Krzysztof Biel, Marek Cze-
chowski, i wokaliści: Ola Bolanowska 
i Ewa Dubińska. Osobne podzięko-
wania należą się wszystkim przy-
byłym na koncert promocyjny. Tylu 
gości hotel Beskid nie widział chyba 
od dawna. Należy im się za to Nobel . 
Mam nadzieję, że tego fragmentu na-
szej rozmowy też Pani nie wyrzuci…
– Nie wyrzucę, przywołując mocniej Pań-
ską muzę, której dedykował Pan książ-
kę. Olę. 

– To za 35 lat cierpliwości. 
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 
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IMMPPONUJ CE OSI GI

CR-V rabat do
6 000 z

rabat do
6 000 z

rabat do
6 000 z

CIVIC 5D

CIVIC TOURER

Rabat 6 000 zł dotyczy modeli Honda CR-V, Civic 5D i Civic Tourer z rocznika 2014, z silnikiem benzynowym.

Liczba aut w ofercie ograniczona.

HONDA ATUT CAR
Autoryzowany Dealer Samochodów i Motocykli
ul. Tarnowska 168, 33-300 Nowy S cz, tel.: 018 477 00 00, fax: 018 477 00 10
www.honda-atutcar.pl

NAPRAWY BLACHARSKO LAKIERNICZE WSZYSTKICH MAREK
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ – PRZYSTĘPNA CENA

Opis stanowiska:
•  Realizacja zadań związanych z procesem naprawy i obsługi bieżącej samochodów
•  Dbałość o wysoki standard pracy przekładający się na zadowolenie Klientów
•  Doposażenia nowych samochodów
•  Przygotowanie samochodu do wydania Klientowi
•  Organizowanie oraz utrzymywanie w czystości stanowiska pracy, przy 

uwzględnieniu zasad racjonalnej organizacji pracy oraz przepisów bhp.

Wymagania:
•  Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne
•  Min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (doświadczenie 

związane z pracą w ASO będzie dodatkowym atutem)
•  Bardzo dobra organizacja pracy własnej
•  Umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość
•  Podstawy obsługi komputera
•  Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B., dyspozycyjność

Oferujemy:
•  Rozwojową pracę w fi rmie o stabilnej pozycji na rynku
•  Atrakcyjny system wynagradzania 
•  Zdobywanie specjalistycznych kwalifi kacji dzięki cyklicznym szkoleniom
•  Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
•  Partnerską atmosferę w środowisku pasjonatów motoryzacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) wy-
łącznie za pomocą formularza rekrutacyjnego: www.toyota-kobos.pl/rekrutacja.  
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o  dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Autoryzowany Dealer TOYOTA KOBOS

zatrudni osobę na stanowisko:

Mechanik
Nr ref.: MECH1/NS/2014

Miejsce pracy: Nowy Sącz

REKLAMA

P R A C A
W Wielogłowach zatrudnię panią (35 – 55 lat) 

do prowadzenia domu i opieki nad 2 - letnim dzieckiem.

Wymagane wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane 

pedagogiczne, samochód, pełna dyspozycyjność.

CV ze zdjęciem + list motywacyjny przesłać 

na e-mail: koral.wieloglowy@onet.pl lub na adres: 

Koral, Dąbrowa 199, 33-311 Wielogłowy z dopiskiem „Praca”

   oryginałami
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Autoryzowany Dealer TOYOTA KOBOS

zatrudni osobę na stanowisko:

Pracownik Recepcji
Nr ref.: RECEPCJA1/NS/2014

Miejsce pracy: Nowy Sącz

Opis stanowiska:
•  Realizacja wszelkich zadań związanych z właściwym 

funkcjonowaniem recepcji

•  Obsługa klientów i gości odwiedzających fi rmę

•  Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej

•  Dbanie o sprawny obieg dokumentów

•  Odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych

•  Wsparcie administracyjne dla wszystkich pracowników

•  Sporządzanie pism, analiz, zestawień i obliczeń (raporty, dokumenty, 

statystyki)

•  Współpraca z fi rmami zewnętrznymi w bieżących sprawach 

administracyjno-technicznych.

Wymagania:
• Wykształcenie min. średnie 

•  Min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 

doświadczenie w marketingu mile widziane

•  Bardzo dobra organizacja pracy własnej

•  Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Offi ce, Internetu 

i urządzeń biurowych

•  Wysokie zdolności komunikacyjne, umiejętność profesjonalnej 

obsługi klienta, wysoka kultura osobista

•  Umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, energia 

i inicjatywa

•  Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B., 

dyspozycyjność.

Oferujemy:
•  Rozwojową pracę w fi rmie o stabilnej pozycji na rynku

•  Atrakcyjny system wynagradzania 

•  Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

•  Partnerską atmosferę środowiska pracy

Osoby zainteresowane prosimy o  przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) wy-
łącznie za pomocą formularza rekrutacyjnego: www.toyota-kobos.pl/rekrutacja. 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o  dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

REKLAMA

REKLAMA

ABSURDY.  Kazimierz Głów-
czyk, który startował w wybo-
rach na stanowisko burmistrza 
w mieście Grybów zobowiązał się, 
że nieodpłatnie udostępni wodę 
ze swoich ujęć, jeśli… grybowianie 
zagłosują i wybiorą Pawła Fydę. Ten 
w drugiej turze wyborów zmierzy 
się z obecnym burmistrzem Pio-
trem Piechnikiem. 

Woda to w okolicach towar bar-
dzo deficytowy i budzący wiel-
kie emocje, tym samym de-
klaracja Główczyka wywołała 
prawdziwą burzę. Oficjalna 
informacja w tej sprawie zo-
stała opublikowana na stronie 
internetowej kandydata: „Jed-
nocześnie oświadczam, że zo-
bowiązuję się do bezpłatnego 
użyczenia zasobów wodnych 
z działki nr 206/3 (będącej 
mają własnością) na rzecz mia-
sta Grybów, w celu grawitacyj-
nego (pod własnym ciśnieniem) 
zaopatrzenia w wodę miesz-
kańców Białej Wyżnej, Sośnia 
i Czerwonej Góry – na czas peł-
nienia urzędu Burmistrza Gry-
bowa przez Pana Pawła Fydę”. 

– A co jeśli Fyda nie wygra? 
– pytają mieszkańcy Grybowa. 

– Działek, na których 
są te ujęcia, nie odziedziczy-
łem. Kupiłem za własne, cięż-
ko zarobione pieniądze. Nie 
oddam ich na stracenie ko-
muś, komu nie ufam (Piotro-
wi Piechnikowi – przyp. red.). 
Jestem przekonany, że Paweł 
Fyda należycie je wykorzysta 
– argumentuje Kazimierz Głów-
czyk, który podkreśla, że sam 
za budowę wodociągu jako oso-
ba fizyczna zabrać się nie może, 
bo woda nie podlega zasadom 
rynkowym jak inne towary.

Sam Paweł Fyda z KWW „Mój 
Nowy Grybów” nie ukrywa po-
irytowania. – Nie będę prowa-
dził wirtualnej, interaktywnej 
debaty. Wiem doskonale, kto 
stoi za tymi pytaniami. Ten ktoś 
jak każdy mógł przyjść na zor-
ganizowane przeze mnie spo-
tkanie i zapytać mnie o tę spra-
wę usta w usta, a nie przez 
Internet.

Piotr Piechnik reprezentu-
jący KWW „Grybów Mała Oj-
czyzna” nie zostawia na Głów-
czyku suchej nitki. Tereny, 
które Główczyk wskazuje jako 
wodonośne, były badane kil-
ka lat temu przez specjalistów 

na zlecenie samorządu. Od-
wiert, który tam zrobiono, trze-
ba było zamknąć jako niewydaj-
ny i nieekonomiczny. – Zresztą 
specjaliści z AGH już dawno 
powiedzieli, że gmina Grybów 
i miasto Grybów nie mogą li-
czyć na rozwiązanie proble-
mu deficytu wody w oparciu 
o studnie głębinowe – argu-
mentuje. – Chciałbym też za-
uważyć, że pan Główczyk gwa-
rantuje darmową wodę jedynie 
na cztery lata kadencji pana 
Fydy. A co po tych czterech 
latach? Mamy zwinąć wodo-
ciąg? A może płacić Bóg wie ile 
pod dyktando pana Główczyka 
– irytuje się Piechnik. 

Zastrzega też, że Główczyk nie 
jest mieszkańcem miasta Gry-
bów tylko mieszkańcem i rad-
nym gminy Grybów. W samym 
Grybowie w pierwszej turze 
walki o fotel burmistrza otrzy-
mał jedynie 94 głosy, co według 
dotychczasowego burmistrza 
najlepiej świadczy o tym, że: 
– Mieszkańcy Grybowa potra-
fią odróżnić racjonalizm od po-
pulizmu i nawet podczas wybo-
rów nie kupują kota w worku…

(TISS)

Leją wodę, leją...

OGŁOSZENIA DROBNE

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: 
www.daiglob.pl; Zakładla daiglob a-count.

MOŻESZ POMÓC użyczając bezpłatnie 
powierzchnię magazynową Stowarzysze-
niu Sursum Corda, lokalizacja w N. Sączu, 
20-50 m2. tel. 692 115 724.

Znachor wróci do aresztu? 

Dziś Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 
ma zdecydować, czy znachor Ma-
rek Haslik pozostanie na wolności czy 
wróci do aresztu. 

Po półrocznym pobycie za kratka-
mi opuścił areszt 13 listopada. Zo-
stał zwolniony zgodnie z postanowie-
niem sądu, który uzasadnił tę decyzję 
problemami zdrowotnymi znacho-
ra. Mężczyzna ma schorzenie kar-
diologiczne i wymaga szpitalnego le-
czenia. Zdaniem śledczych dla dobra 
postępowania powinno to być prze-
prowadzone w warunkach aresztu 
i w konsekwencji prokuratura wy-
słała zażalenie w tej sprawie. We wto-
rek, 25 listopada, sąd miał rozpatrzyć 
wniosek, ale ostatecznie decyzja nie 
zapadła. 

– Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 
na wniosek prokuratora odroczył po-
siedzenie na czwartek celem uzyska-
nia opinii biegłych z Collegium Me-
dicum UJ. Opinia ta dotyczy zdrowia 
podejrzanego – mówi rzecznik pra-
sowy, sędzia Bogdan Kijak. –Dyspo-
nowanie tą opinią jest niezbędne, aby 
w sposób rzetelny rozpoznać zażale-
nia prokuratora.  (MCH)

Więcej na dts24.pl 
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– Książka „Rozmowy o konsumpcjo-
nizmie” na tle innych pozycji dla dzieci 
jest nietypowa. To nie barwne przygo-
dy tytułowej Krysi, ale całkiem po-
ważne wskazówki... jak żyć szczęśli-
wie. Czy nie za wcześnie na taki temat 
dla dziecka?

– My, dorośli zmieniamy się nie-
chętnie, powoli, bądź wcale. Jeśli 
już edukować, to właśnie dziecko. 
Jeśli już uczyć altruistycznego po-
dejścia do świata, to właśnie dzie-
ci. Później często jest już za późno. 
– W takim razie jak wcześnie eduko-
wać dziecko, aby nie wyrosło na kon-
sumpcjonistę kierującego się w życiu 
wyłącznie rzeczami, które ma i pie-
niędzmi, które posiada?

– Jak najwcześniej. Prośby o za-
kup reklamowanych zabawek, 
technologii, ubrań czy gier poja-
wiają się w najwcześniejszym wie-
ku, gdy dziecko ma 3, 5 i 7 lat. Ro-
dzic, dobrze przygotowany, będzie 
nie tylko wiedział jak odmawiać 
dziecku niepotrzebnych zakupów, 
ale także będzie umiał swoją odmo-
wę wiarygodnie uargumentować.
– Skąd pomysł na Krysię, bohaterkę 
serii książek?

– Pierwowzór tej postaci plącze 
mi się po domu (śmiech).
– To Pani córka pytała o konsumpcjo-
nizm i stąd pomysł na książkę, czy ra-
czej jest to wynik własnych refleksji 
na temat współczesnego świata?

– To wynik, nie tyle refleksji 
na temat świata, ile wiedzy z zakre-
su konsumpcjonizmu, która w mo-
jej opinii już dawno powinna poja-
wić się w wydaniu edukacyjnym dla 
dzieci i ich rodziców.
– To znaczy, że córka nie miała żadne-
go wpływu na powstanie książki?

– Pośrednio miała. Rozmowy 
z nią o tym, że kupowanie bez po-
trzeby niesie za sobą krzywdy, 
trwają odkąd skończyła 3 lata i gło-
śno zażądała pierwszego – bez-
sensownego jak to zwykle w tym 
wieku bywa – zakupu. Teraz ma 
niespełna sześć lat i jej żądania 
są rzadsze, dużo bardziej sensowne 

i co najważniejsze, uzasadnione. 
Choć czasem jej uzasadnienia wy-
wołują salwy śmiechu wśród per-
sonelu sklepowego (śmiech). Aby 
nauczyć dziecko różnicy pomiędzy 
„chcę czegoś” a „potrzebuję cze-
goś” najpierw dorosły musi pojąć 
tę różnicę. Czy nam się podoba czy 
nie wychowanie to czynność dłu-
gotrwała i powtarzalna. Przyspie-
szyć tego nie sposób.
– Akcja książki rozgrywa się na wsi 
wśród malowniczych krajobrazów 
wzgórz, lasów, rzek – czyżby były to są-
deckie krajobrazy z Pani dzieciństwa?

– Zdecydowanie tak. Tworząc 
opisy sięgałam pamięcią do mojego 
dzieciństwa oraz czasów licealnych, 

które spędziłam w Grybowie. Gry-
bów i jego okolice są wyjątkowo 
malowniczym miejscem. Trudno 
szukać w świecie lepszych pejzaży 
dla stworzenia tła książki. 
– Dziadek Krysi mówi: „Każda niepo-
trzebna rzecz to śmieć. (...) Dawniej 
(...) rzeczy było mało, za to jaka więź 
między ludźmi. Ho ho!”. Naszym ju-
niorom może być trudno uwierzyć, 
że bez komputera, komórki i mnó-
stwa współczesnych „gadżetów” lu-
dzie mogli być szczęśliwi...

– Jeżeli młody człowiek już teraz 
wierzy, że posiadanie rzeczy czy-
ni go szczęśliwym, to rzeczywiście 
będzie mu trudno zaakceptować 
fakt, że jego szczęście jest złudne. 

Niestety zmiana wartości to duże 
trudniejsze zadanie niż wychowa-
nie w wartościach. Ukształtowany, 
młody człowiek sam z siebie nie po-
dejmie próby zmiany swoich war-
tości. Po pierwsze, dlatego że cały 
świat wokół niego żyje materialnie, 
a po drugie, po co. Młody człowiek 
nie może być jeszcze świadom tego, 
że gonitwa za pieniądzem i rzecza-
mi to wyniszczająca pułapka. Jedy-
ną osobą, która może w takiej sy-
tuacji coś zrobić, jest stojący przy 
nim dorosły. To on może spróbo-
wać przewartościować mu świat.
 – Nie obawia się Pani, że dzieci po lek-
turze Pani książki, jak Julia, porozda-
ją swoje zabawki, ubrania i wszystkie 

niepotrzebne rzeczy, a rodzice zwrócą 
się do Pani z pretensjami?

– (Śmiech) Nie, nie obawiam 
się. Przeciwnie, bardzo chciałabym 
to zobaczyć.
– Czy nasi mali czytelnicy także mogą 
zmieniać świat, uzdrawiać go a nie 
niszczyć?

– Nie tylko mogą, oni to ro-
bią. To nie do nas dorosłych nale-
ży przyszłość. Należy ona do dzieci. 
Humanitarne i empatyczne uczynią 
z tym światem to, czego myśmy nie 
zdołali. Musimy im to tylko umożli-
wić, wyposażając je w wiedzę.
– Dzieci, nasi czytelnicy–juniorzy, na-
prawdę rozumieją więcej niż się doro-
słym wydaje?

– O tak, bez wątpienia.
JOLANTA BUGAJSKA

Przyszłość należy do dzieci
ROZMOWA  z Małgorzatą Danutą Kłaczyńską, autorką serii „Ważne rozmowy Krysi o świecie”

„W krajach 
cywilizowanych ludzie 
używają mnóstwa 
niepotrzebnych 
rzeczy. Produkują 
je, potem używają, 
a następnie 
wyrzucają. Potem 
znów produkują, 
używają, wyrzucają 
i tak bez przerwy. 
(…) Właśnie taką 
postawę nazywamy 
konsumpcjonizmem.”

(Małgorzata Danuta Kłaczyńska 
„Ważne rozmowy Krysi o świecie. 
Rozmowy o konsumpcjonizmie”)

Wygraj 
książkę!

Co to jest 
konsumpcjonizm?
Odpowiedź przyślij do 
środy 3 grudnia na adres: 
dts.junior@op.pl Wśród junio-
rów, którzy nadeślą najciekaw-
sze odpowiedzi, rozlosujemy 
trzy książki „Ważne rozmowy 
Krysi o świecie”. Nagrody będą 
do odbioru w siedzibie redakcji.

Autorka książki Małgorzata Danuta Kłaczyńska
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HURTOWY I DETALICZNY SKUP Z OMU I METALI KOLOROWYCH

SKUPUJEMY: M Telewizory M Lodówki M Katalizatory M 
M W gliki spiekane M Stop o yskowy M Akumulatory M
Nowy S cz ul. Zielona 49, Kamienica (obok stadionu sportowego), Tel. 536-380-380

REKLAMA
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KTO TO JEST 
EKOLOG?

Kacper Wątroba, lat 6
Ekolog to taki 

człowiek, któ-
ry zajmuje się 
ochroną środo-
wiska. Nie wolno 

np. palić śmieci 
i ognia, bo może się 

zapalić las. 

Radek Filipek, lat 6 
Trzeba chronić 

rośliny, nie 
deptać kwiatów, 
nie wchodzić 
na trawnik, nie 

zaśmiecać. Trzeba 
też wszystkie śmieci 

wrzucać do kosza. I nie wolno 
niszczyć drzew!

Julia Łabuda, lat 5 
Ekolog chroni 

przyrodę. 
Na przykład 
nie wolno palić 
papierosów, 

bo może kawałek 
spaść i zapalić las. 

Nie można kopać trawy. Trzeba 
segregować śmieci: metal 
do metalu, plastik do plastiku, 
papier do papieru i szkło do szkła. 

Ola Kita, lat 6
Nie można jeździć 

samochodem koło 
lasu, bo zatruwa 
las. Trzeba też 
podlewać kwiatki. 

A dzieci mogą 
sadzić drzewa i my tak 

robiliśmy w przedszkolu!
(JOMB)

ZDJĘCIA: JOLANTA BUGAJSKA

MALI EKSPERCI

Konsumpcjonizm – trudne 
słowo. Zapytacie się pewnie, 
co to jest? Postaram się wam 
to wyjaśnić na przykładzie. 

Widzicie w telewizji reklamę 
najnowszej lalki Barbie i zaczy-
nacie błagać mamę czy tatę: Kup 
mi, kup mi, kup mi ją. Proszę…

A policzyłyście, ile macie ta-
kich lalek w swoim koszu z za-
bawkami? No właśnie… To jest 

właśnie konsumpcjonizm. Kupu-
jemy rzeczy, które tak napraw-
dę wcale nie są nam potrzebne. 
Czasami chcemy je mieć, bo inni 
je mają, bo to jest modne. I to za-
czyna być dla nas najważniejsze. 

Dlatego chcę wam zapropo-
nować zrobienie lalki samemu. 
Na pewno będzie was bardziej 
i dłużej cieszyć niż kolejna Bar-
bie z reklamy, których macie 

już dużo. Zabawą jest już samo 
jej wykonywanie. Nauczyłam 
się tego na warsztatach w „So-
kole” w Nowym Sączu. Zrobiłam 
już kilka lalek i dałam w prezen-
cie swojej kuzynce i koleżan-
ce, a one zrobiły swoje. Wy też 
spróbujcie!

ANIELA GAJDOSZ, 
SP nr 20 w Nowym Sączu

Ekologia 
po angielsku
Szkoła Podstawowa w Gródku 
k. Grybowa w ramach progra-
mu Comenius realizuje projekt 
ekologiczny. Dzięki współpra-
cy ze szkołami z Czech, Niemiec, 
Włoch, Szwecji i Portugalii dzieci 
nie tylko rozwijają znajomość ję-
zyka angielskiego, czy lepiej ro-
zumieją historię i kulturę innych 
narodów. Tematem przewodnim 
jest ekologia, dlatego uczniowie 
biorą też udział np. w sprzątaniu 
świata, sadzeniu drzew i pracach 
w gospodarstwie rolnym.

Zdrowe 
śniadanie
W Szkole Podstawowej w Rdzio-
stowie koło Marcinkowic TVP 
nagrywała program „Pytanie 
na śniadanie”. Przyjazd Kubu-
sia i ekipy telewizyjnej był nagro-
dą w ogólnopolskim konkursie 
„Po pierwsze drugie śniadanie”. 
Dzieci wypowiadały się przed ka-
merą na temat zdrowego żywie-
nia, brały też udział w wielu kon-
kursach. Główną atrakcją były 
warsztaty śniadaniowe, w czasie 
których uczniowie sami przygoto-
wywali drugie śniadanie ze zdro-
wych produktów.

(J)

Wygraj 
bilety 
dla klasy
Odpowiedz na jedno pro-
ste pytanie i wygraj bile-
ty do kina dla całej klasy!

Segregujesz śmieci? Za-
danie jest łatwe!

Co wrzucamy 
do niebieskiego 

pojemnika?

Wśród juniorów, którzy 
do poniedziałku 1 grudnia 
nadeślą prawidłowe odpo-
wiedzi (dts.junior@op.pl), 
wylosujemy zwycięz-
cę, który otrzyma bile-
ty do kina dla całej klasy. 
Zrób kolegom i koleżan-
kom niespodziankę, za-
bierz wszystkich do kina 
Cinetrix 6d w Nowym Są-
czu! Bilety będą do odbioru 
w siedzibie redakcji.

(J)

Susanne Orosz

DLACZEGO MLEKO JEST 
BIAŁE? HISTORYJKI DLA 
CIEKAWSKICH DZIECI

Dlaczego ziemniaki rosną pod zie-
mią? Skąd się wzięły pomidory? Jak 
zrobić w domu pyszny makaron 
i biały ser? Co to jest miód? I co ma 
wspólnego lukier z aniołkami? Dla-
czego mleko jest białe? Dlaczego 
można jeść pokrzywę? Na te i wie-
le innych pytań dotyczących pod-
stawowych produktów spożyw-
czych małe i duże łasuchy znajdą 
odpowiedzi w tej książce. Zabaw-
ne historyjki wyjaśniają, skąd bio-
rą się produkty spożywcze, oraz 
są inspiracją do pierwszych samo-
dzielnych prób w kuchni. Znako-
mita i inspirująca zabawa dla dzie-
ci i dorosłych.

Wyd. Prószyński i S–ka

CZYTAM, BO LUBIĘ Nie potrzebuję lalki Barbie 

Anielka nauczyła się wykonywać 
lalki podczas warsztatów 
w MCK Sokół.

Przepis na lalkę
Potrzebne będą:

– biały materiał 
– kawałki kolorowych materiałów
– igły i nici
– marker 
– guziki
– kolorowe wstążki
– włóczka 
– wata

Jak zrobić lalkę:
Z białego materiału formułujemy głowę lalki i wypycha-

my watą, a następnie zszywamy. Formułujemy ręce i nogi 
oraz tułów i również wypychamy watą, a następnie wszyst-
kie części łączymy z pomocą igły i nitki. Gdy korpus lalki jest 
gotowy, możemy bawić się w projektantki i uszyć ubranka. 
Kolorowy materiał składam na pół i wycinam kształt bluz-
ki, a później zszywam obie części i zakładam na lalkę. Spód-
nicę robię tak, że wycinam duże koło z innego kolorowe-
go materiału, a w środku wycinam małe koło i przeciągam 
przez niego nitkę. Zakładam spódnicę i naciągam nitkę, by 
spódnica nie spadła. Guziki przyszywam do głowy – to oczy. 
Nos i buzię maluję markerem. Włosy robię z włóczki i do-
kładam wstążki. 

Lalka gotowa!

ECO WIEŚCI 
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Y  W ramach projektu w Gródku 
odbył się międzynarodowy obóz 
dla 49 uczniów z 6 krajów. 

Z  Warsztaty kulinarne

Ekologia
O przyrodę trzeba dbać,
By się lepiej żyło.
Gdy świat będzie 
zaśmiecony,
Nikomu nie będzie miło.

Szanujcie przyrodę, 
bo to ważna sprawa.
Być ekologicznym 
to wielka zabawa.

Żółty kosz na plastik jest
Zielony na szklane 
odpadki,
A niebieski na papierowe 
składki.

EMMA MARCINIAK
uczennica kl. IV

SP nr 20 w Nowym Sączu
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W dzisiejszych czasach ekologia 
jest bardzo ważna dla świata i na-
wet niewielkie działanie ma duże 
znaczenie dla ochrony środowi-
ska, a ono z kolei wpływa na na-
sze zdrowie.

Staram się dbać o środowisko 
na rożne sposoby. Jednym z nich 
jest oszczędzanie energii. Gdy wy-
chodzę z pokoju, wyłączam nie-
potrzebnie świecące się światło, 
używam też mniej komputera i te-
lewizji. Oprócz energii oszczę-
dzam także wodę. Zamiast kąpie-
li w wannie, biorę szybki prysznic, 
zużywając w ten sposób dużo mnie 
wody. Zbierając makulaturę po-
magam chronić drzewa, gdyż pa-
pier przetwarzany jest ponownie, 
dzięki czemu ścina się dużo mniej 
drzew. W miarę możliwości segre-
guję śmieci. W moim domu znajdują 
się cztery kosze, osobno na plastik, 
szkło, papier i inne odpady.

Osoba będąca „eco” uży-
wa publicznego transportu. Spa-
liny, wydobywające się z każ-
dego pojedynczego samochodu, 
zanieczyszczają powietrze, któ-
re wdychane jest przez człowieka. 
Prowadzi to do zatrucia organizmu 
i wielu chorób. Dbając o środowi-
sko dbamy także o własne zdrowie. 

Możemy być również przyjaźni 
środowisku, gdy robimy zakupy 
w sklepie, używając własnej siatki 
z materiału zamiast kupowania cią-
gle nowych reklamówek.

Każdy z nas nie robiąc sobie 
wiele trudu, może dbać o ekologię. 
Na szczęście coraz więcej ludzi zda-
je sobie sprawę, że ekologia wpły-
wa na życie i zdrowie człowieka. 
Zachęcam: Bądźmy wszyscy eco, 
bo Ziemia to nasz wspólny dom, 
więc musi istnieć jak najdłużej!

NATALIA RYŚ, uczennica kl.6

W dzisiejszych czasach bardzo 
ważne jest dbanie o czystość na-
szego naturalnego środowiska, 
w którym żyjemy. Jest ono zde-
gradowane poprzez postępujący 
rozwój cywilizacji i działania czło-
wieka. Dla mnie ekologia ozna-
cza dbanie o środowisko poprzez 
utrzymywanie w czystości swoje-
go otoczenia.

A jak dbać o czystość wokół 
nas? Należy zadbać o niewyrzuca-
nie śmieci i odpadów do lasu czy 
fosy. Śmieci należy segregować, 
aby przeznaczyć do ponowne-
go przetworzenia to, co możliwe, 
a resztę zutylizować. Powinni-
śmy budować więcej oczyszczalni 
ścieków, fabryk z filtrami na ko-
minach i wiatraków na energię. 
Na każdym dachu domu powin-
ny znajdować się panele słonecz-
ne, które wytwarzają czyste ciepło 
bez zanieczyszczenia go dwutlen-
kiem węgla.

Ja dbam o naturę jak mogę. Pi-
szę lub maluję na obydwu stro-
nach kartki. Na zakupy zabieram 
torbę z materiału. Ograniczam zu-
życie wody i energii elektrycznej, 
przez co zmniejsza się ilość szko-
dliwych substancji emitowanych 
do otoczenia. Ważne jest właściwe 
postępowanie z odpadami elek-
tronicznymi – te należy odda-
wać do specjalnych punktów, aby 

szkodliwe substancje nie przedo-
stawały się do gleby. U nas w szko-
le co roku mamy zbiórki zuży-
tych płyt CD, starych telefonów 
komórkowych, plastikowych za-
krętek, wykorzystanych baterii, 
makulatury, tonerów i kartridży 
do drukarek. Organizowany jest 
też Tydzień Ekologiczny. Bardzo 
chętnie włączam się w te akcje. 

Dbam o czystość powietrza, 
którym oddychamy. Spalanie fo-
lii czy innych tworzyw sztucz-
nych jest zabronione i przypo-
minam o tym dorosłym naokoło 
siebie. Środki ochrony roślin i na-
wozy należy stosować w sposób 

najbardziej naturalny i w optymal-
nym terminie, pamięta o tym mój 
dziadek i uczy tego samego mnie.

Trzeba też ograniczać ilość 
spalin samochodowych, poprzez 
częstsze korzystanie z masowych 
środków lokomocji lub jazdę ro-
werem. Należy dbać o utrzyma-
nie lasów, sadzić więcej drzew, 
a nie wycinać ich. Warto bawić się 
też eco–zabawkami, które zepsute 
– za kilkanaście lat ulegną rozkła-
dowi, nie tak jak plastikowe – za 
miliony lat.

Modne jest być eco–uczniem 
i uważam, że nim jestem, bo dbam 
o środowisko oraz nie niszczę la-
sów przez bezmyślne nieposzano-
wanie artykułów papierniczych. 
Bycie ekologicznym jest łatwe, 
wystarczy tylko chcieć.

PAWEŁ MÓL
uczeń kl.6 SP w Mordarce

Ekologia dla mnie to dbanie o śro-
dowisko. Przyroda jest naszym 
wspólnym dobrem, o które musimy 
dbać. Nie da się dopilnować, żeby 
ludzie nie wyrzucali śmieci byle 
gdzie, np. do lasu. Możemy jednak 
sami tego nie robić, gdy jesteśmy 
na wycieczce albo w parku. Rodzice 
wychowując swoje dzieci powinni 
nauczyć je dbać o przyrodę.

Sam mogę pomóc środowisku 
– wystarczy, że będę segregował 
śmieci, aby mogły być powtórnie 
przetworzone. Oddając makulaturę, 
chronimy drzewa przed wycięciem. 
Nie podoba mi się, że wprowadza 
się w szkole co kilka lat nowe pod-
ręczniki a stare wyrzuca. Wyłączając 
zbędne oświetlenie, zamiast marno-
wać energię elektryczną, pomagam 
ją oszczędzać. Namawiam dziadka, 
abyśmy założyli baterie słoneczne, 
ponieważ w tani sposób można mieć 
ciepłą wodę – nie zużywając gazu, 
który kiedyś przecież się skończy. 
Zamiast kąpać się w pełnej wannie, 
biorę prysznic, żeby nie marnować 
wody. Woda jest bardzo cenna i mu-
simy dbać, żeby była czysta. Wszy-
scy jej potrzebujemy.

Uczeń, który jest „eco” nie wy-
rzuca papierków byle gdzie. Zacho-
wuje się cicho, gdy jest w lesie. Nie 
krzyczy, nie łamie drzewek i chodzi 
po wyznaczonych ścieżkach. Bierze 
udział w akcjach sprzątania wokół 

szkoły i nie tylko. Nie wystarczy, 
że posprząta raz w roku na wiosnę, 
musi to robić regularnie.

Staram się być „eco”, bo bar-
dzo lubię zwierzęta, często chodzę 
do lasu i nie chcę, aby to się zmieni-
ło. Nikomu nie jest przyjemnie, gdy 
wszędzie jest pełno śmieci. Zwierzę-
ta nie mogą żyć na śmietnisku. Mam 
chomika, któremu często sprzątam 
w klatce, bo widzę, że jest wesel-
szy, gdy ma wysprzątane. Uwiel-
bia marchewkę, więc zawsze, gdy ją 
jem, dzielę się z moim zwierzakiem. 

Moim zdaniem, to właśnie jest 
współpraca ekologiczna!

MIŁOSZ HEBDA, uczeń kl.6

Eric Knight

LESSIE, WRÓĆ!

„Lassie, wróć!” to piękna, kla-
syczna opowieść o sile przy-
jaźni, która może pokonać 
wszelkie przeciwności. To tak-
że lektura szkolna od wielu lat. 
Niezwykła historia od dzie-
sięcioleci pobudza wyobraź-
nię i emocje czytelników, a jej 
główna bohaterka stała się 
symbolem psiej wierności. 
Co się stanie, kiedy Lassie trafi 
do nowego właściciela? Czy nie 
zgubi się w drodze do domu? 
I kto pomoże jej odzyskać siły, 
kiedy będzie chora i wyczerpa-
na? Ta książka naprawdę wzru-
sza. Przeczytajcie koniecznie!

Wyd. ZNAK

CZYTAM, BO LUBIĘ

Zostań 
dziennikarzem-juniorem
Marzysz o zawodzie dziennikarza? Lubisz pisać? 
A może działasz w szkolnej gazetce? Zadebiutuj 
na łamach „DTS Junior”. Przyślij nam swoje tek-
sty! Dołącz swoje zdjęcie! Nie wiesz, o czym na-
pisać? Odezwij się do nas, podpowiemy temat. 
Na autorów opublikowanych tekstów czekają na-
grody książkowe.

dts.junior@op.pl

junior Dodatek specjalny dla najmłodszych 
Czytelników „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego” 
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
adres e–mail: dts.junior@op.pl

Bycie eco–uczniem jest modne
Spalanie folii czy 
innych tworzyw 
sztucznych 
jest zabronione 
i przypominam o tym 
dorosłym naokoło 
siebie.

Paweł Mól

Ziemia to nasz 
wspólny dom

Natalia Ryś
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Grunt to współpraca 
ekologiczna!

Miłosz Hebda

Konkurs mikołajkowy
Zbliżają się mikołajki. Chcesz otrzymać z tej okazji 

prezent? Narysuj portret św. Mikołaja i swoje wymarzo-
ne prezenty. Rysunek zeskanuj lub sfotografuj i prześlij 
na nasz adres. A może wolisz pisać? Opisz swoje spo-
tkanie ze św. Mikołajem, albo napisz o wymarzonym 
prezencie. Na rysunki i teksty czekamy do piątku 28 li-
stopada pod adresem: dts.junior@op.pl. Dzieci, któ-
rych prace opublikujemy, otrzymają nagrody książkowe.

(J)
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Jest na wyciągnięcie ręki. 
Nie trzeba nawet wychodzić 
z domu. Kiedyś przed jej pi-
ciem ostrzegały nas nasze bab-
cie. Dziś kosztowanie wody 
z kranu jest czymś natural-
nym, a nawet zdrowym. Za-
wiera ona w sobie substancje 
potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, 
a nad jakością tej sądeckiej 
czuwają pracownicy labo-
ratorium, którzy na bieżąco 
sprawdzają jej parametry.

Lepsza twarda czy miękka? 
Dla naszego zdrowia zde-

cydowanie lepsza jest twar-
da woda. Zawiera, bowiem 
więcej substancji odżyw-
czych niezbędnych do zdro-
wego funkcjonowania nasze-
go organizmu.

– Kranowa woda jest boga-
ta w wapń i magnez – co czę-
sto jest widocznie w postaci 
białego osadu wytrącające-
go się po gotowaniu w naczy-
niu – jest to tak zwana twar-
da woda. Zawartość tych 
składników jest niezbędna 
dla naszego zdrowia. Wręcz 
wykazano, że woda miękka 
pozbawiona tych wartości 

może prowadzić do znaczą-
cych niedoborów tych pier-
wiastków – przekonuje Patry-
cja Kaleta–Połyniak, dietetyk 
z Centrum Dietetycznego Na-
turhouse w Nowym Sączu. 

Sądecka woda jest średnio 
twarda. Oznacza to, że jest do-
bra dla naszego zdrowia, ale 
jednocześnie pozwala na dłuż-
sze życie sprzętom domowym, 
m.in. pralkom i czajnikom. 
Urządzenia domowe preferu-
ją, bowiem tę bardziej miękką. 

Woda, która trafia do do-
mów mieszkańców Nowego 
Sącza zawiera w sobie między 
innymi: magnez, wapń, sód, 
potas, siarczany, chlorki. 

– Wapń, który jest skład-
nikiem kości i zębów, odgry-
wa zasadniczą rolę w prze-
kazywaniu informacji za 
pomocą nerwów. Chlor i sód 
odpowiadają za całą gospo-
darkę wodną. Odpowiednia 
ich ilość umożliwia transport 
aminokwasów i węglowoda-
nów do tkanek, zwiększa wy-
dzielanie soków trawiennych 
– zaznacza dietetyk. 

Niedobór magnezu prowa-
dzi do wzrostu stężenia cho-
lesterolu, a to z kolei stano-
wi poważny czynnik ryzyka 
rozwoju miażdżycy i chorób 
układu krążenia. Podobne wła-
ściwości ma potas, który od-
powiada za przewodzenie im-
pulsów nerwowych, skurcze 
i pracę mięśni.

– Woda jest niezbęd-
nym składnikiem do ży-
cia. Aby organizm ludzki 
prawidłowo funkcjonował, 
potrzebuje nie tylko wody, 
ale także wielu substan-
cji w niej rozpuszczonych, 
które występują w dużych 
ilościach (makroelementy) 
i jako pierwiastki śladowe 
(mikroelementy). Zapew-
nia ona prawidłowy prze-
bieg wszystkim procesom 
zachodzącym w naszym 

organizmie – dodaje Patry-
cja Kaleta–Połyniak. 

Zdrowie jest najważniejsze
W szkołach nie będzie moż-

na sprzedawać i podawać tzw. 
„śmieciowego jedzenia”. We 
wrześniu 2015 r. ma wejść 
w życie nowelizacja ustawy 
o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia. Zakazuje ona 
sprzedaży w sklepikach szkol-
nych także napojów energe-
tyzujących. W ramach eduka-
cyjnej inicjatywy „Akademia 
Wodnika” spółka Sądeckie 
Wodociągi będzie montować 
w sądeckich placówkach źró-
dełka wody pitnej. Urządzenia 
posiadają atest Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publiczne-
go. Uczniowie będą mogli na-
pić się podczas przerwy czy-
stej i smacznej wody z kranu 
zamiast słodkich, gazowanych 
napojów. 

Koagulacja, flokulacja, 
filtracja…

Te trudne słowa oznacza-
ją procesy, którym poddawa-
na jest woda w stacji uzdat-
niania w Starym Sączu. Są one 
niezbędne do jej oczyszczania 
i dają gwarancję najlepszej ja-
kości i smaku. 

Dzięki środkom unijnym 
zmodernizowano i rozbudo-
wano obiekt w Starym Są-
czu, który dziś służy oko-
ło 100 tysiącom mieszkańców 

Sądecczyzny, dostarczając 
do ich domów dobrą wodę. 
W ramach inwestycji powstało 
także 70 kilometrów sieci wo-
dociągowej i 174 kilometry ka-
nalizacji sanitarnej. Zmoder-
nizowanych zostało około 10 
kilometrów sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej. Ważniej-
sze od liczb są jednak potrzeby 
mieszkańców, a dzięki przed-
sięwzięciu wody w kranach nie 
zabraknie obecnym i nowym 
użytkownikom spółki. A tych 
ostatnich będzie około ośmiu 
tysięcy. To historyczne przed-
sięwzięcie ma także istotny 
wpływ na ochronę środowi-
ska. Zdecydowanie polep-
szy się jakość rzek. Do kana-
lizacji zostanie podłączonych 
prawie 19 tysięcy nowych 
użytkowników. 

Warto podkreślić, że bez 
udziału środków unijnych, in-
westycja zostałaby przeprowa-
dzona w całości za około 80 lat! 

Woda z kranu bez wartości 
odżywczych? To tylko mit!

Więcej o projekcie 
„Akademia Wodnika”, 

a także konkursach 
organizowanych 

przez spółkę Sądeckie 
Wodociągi można 

przeczytać na stronach 
akademiawodnika.pl 

oraz swns.pl 

WODOCIĄGOWA AKADEMIA. 
CO WIEMY O UZDATNIANIU 
WODY I OCZYSZCZANIU 
ŚCIEKÓW?

JULIA: Po wizycie w stacji uzdatnia-
nia wody w Starym Sączu wiem, 
że śmiało mogę pić wodę prosto 
z kranu. 

EMILIA: W wodzie z kranu znajdu-
ją się takie substancje, których nie 
widać gołym okiem. Są one jed-
nak niezbędne dla zdrowia każde-
go człowieka. 

KACPER: Wody słodkie na Ziemi sta-
nowią zaledwie jeden procent! Ale 
dzięki stacji uzdatniania wody nie 
mamy obaw, że w naszych kranach 
jej zabraknie. 

OLA: Woda jest nam niezbędna 
do życia. Ale trzeba ją oszczędzać, 
na przykład brać tylko szybki prysz-
nic zamiast długiej kąpieli w wannie. 

WERONIKA: Uzdatnianie wody to na-
prawdę ciekawy proces. Służy 
do tego między innymi ozon. Ten 
sam gaz, który powstaje podczas 
burzy. 

KAMIL: Oczyszczalnia ścieków w No-
wym Sączu sama produku-
je elektryczność i ciepło stosując 
do tego nowoczesne rozwiązania 
technologiczne. 

SEBASTIAN: W oczyszczaniu ścieków 
pomagają „dobroczynne bakterie”, 
które usuwają z nich takie pier-
wiastki jak azot i fosfor. 

Uczniowie z Gimnazjum nr 11 im. Adama Mic-
kiewicza w Nowym Sączu wzięli udział w ak-
cji edukacyjnej spółki Sądeckie Wodociągi pn. 
„Akademia Wodnika”. W ramach przedsięwzię-
cia odbyła się prelekcja w szkole pn. „Szlakiem 
wody”. Uczniowie zwiedzili stację uzdatniania 
wody w Starym Sączu oraz oczyszczalnię ście-
ków w Nowym Sączu. 

W inicjatywnie spółki Sądeckie Wodociągi tyl-
ko w tym roku szkolnym wzięło udział ponad 600 
uczniów. 

I Ty możesz wyruszyć w niezwykłą podróż szla-
kiem wody. Wystarczy napisać na adres katarzyna.
budzyn@swns.pl lub zadzwonić pod numer tele-
fonu 18 41 41 253. Warsztaty prowadzone w szko-
łach oraz zwiedzanie stacji uzdatniania wody oraz 
oczyszczalni ścieków są bezpłatne.

MŁODZI EKSPERCI

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
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Fundusze Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej – zarówno Naro-
dowy jak i Wojewódzkie – są pokło-
siem ustaleń Okrągłego Stołu. W ślad 
za nimi, 27 kwietnia 1989 r. utwo-
rzono Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
bazując na Ustawie O zmianie Usta-
wy O ochronie i kształtowaniu śro-
dowiska oraz Ustawy Prawo wodne 
(weszła w życie 1 lipca 1989 r.). Ten 
akt prawny stworzył również woje-
wódzkie fundusze ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej – jednak 
nadanie im osobowości prawnej na-
stąpiło dopiero w 1993 r.

NFOŚiGW, wspólnie z woje-
wódzkimi funduszami ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, 
działając jako niezależne podmioty 
tworzą system finansowania ochro-
ny środowiska w Polsce. Narodo-
wy Fundusz jest źródłem finanso-
wania przedsięwzięć ekologicznych 
przede wszystkim o charakterze 
ponadregionalnym, z kolei 16 wo-
jewódzkich funduszy wspiera dzia-
łania z zakresu ochrony środowiska 
na poziomie regionalnym. 

System funduszy ekologicz-
nych, działający w oparciu o Wspól-
ną Strategię Działania Narodowego 
Funduszu i Wojewódzkich Fundu-
szy Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na Lata 2013–2016 
z Perspektywą do 2020 roku, jest 
głównym narzędziem realizacji po-
lityki ochrony środowiska w kra-
ju. Wypełnianiu tej misji sprzyjają 
stabilne przychody, doświadczo-
ne kadry oraz wypracowane for-
my współpracy z beneficjentami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki w Krako-
wie jest samorządową osobą prawną 

(w rozumieniu Ustawy O finansach 
publicznych) i działa na podstawie 
Ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Prowadzi samodzielną gospodarkę 
finansową, pokrywając – z posia-
danych środków i uzyskiwanych 
wpływów – wydatki na finansowa-
nie zadań, określonych w ustawie, 
oraz kosztów działalności.

Przychodami Wojewódzkie-
go Funduszu są wpływy z tytułu 
opłat za korzystanie ze środowi-
ska i administracyjnych kar pie-
niężnych pobieranych na podstawie 
ustaw oraz przepisów szczegól-
nych, a także wpływy z opłat i kar 

za zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny oraz wpływy z kar pie-
niężnych, nakładanych na podsta-
wie Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

WFOŚiGW udziela pomocy fi-
nansowej beneficjentom realizu-
jącym inwestycje proekologiczne 
na terenie województwa małopol-
skiego. Wydatkowanie jego środ-
ków obejmuje przedsięwzięcia 
i zadania z zakresu ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej, okre-
ślone przez Ustawę Prawo ochro-
ny środowiska.

W ciągu 20 lat działania w wa-
runkach samodzielności praw-
nej Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie wydał na ochro-
nę środowiska w Małopolsce około 
2 mld zł. Skorzystało z tych środ-
ków ponad 1,5 mln beneficjentów. 
Choć gros pieniędzy spożytkowa-
no na poprawę czystości wód (go-
spodarka wodno–ściekowa) i po-
wietrza, dotacje oraz pożyczki 
kierowane były i są także m.in. 
na termomodernizację budynków, 
gospodarkę odpadami, ochronę 

przed hałasem, edukację ekologicz-
ną. Dofinansowywane są ponadto 
wydatki na nabywanie, utrzyma-
nie, obsługę i zabezpieczenie spe-
cjalistycznego sprzętu i urządzeń 
technicznych, służących wyko-
nywaniu działań na rzecz ochro-
ny środowiska i gospodarki wod-
nej oraz profilaktykę zdrowotną 
dzieci zamieszkałych na obszarach, 
na których występują przekrocze-
nia standardów jakości środowiska 

– Zadania, spoczywające 
na Wojewódzkim Funduszu, re-
alizowane są od lat ściśle według 
wskazań ustawodawcy, a gospo-
darka finansowa prowadzona bez 
zastrzeżeń – przypomina I zastępca 
prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie Józef Kała. 
– Potwierdzają to wyniki licznych 
kontroli, w tym przeprowadzonej 
przez Najwyższą Izbę Kontroli. Po-
wodem do dumy jest dla nas fakt, 
iż otrzymany w ostatnim czasie 
protokół pokontrolny NIK nie za-
wiera najmniejszych zastrzeżeń 
do działania Funduszu czy przej-
rzystości jego rozliczeń.

Pod skrótem PONE kryje się „Pro-
gram Ograniczenia Niskiej Emi-
sji na Terenie Województwa Mało-
polskiego” – jedna z najnowszych 
(stworzono go w 2012 r. – jako 
pierwszy w Polsce program ma-
jący wspierać jednostki samorzą-
du terytorialnego w walce z niską 
emisją) proekologicznych inicjatyw 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie.

– Jego celem jest dofinanso-
wanie realizowanych przez gmi-
ny zadań, mających spowodować 
zmniejszenie ilości zanieczysz-
czeń, emitowanych do powietrza 
w procesie spalania w budynkach 
mieszkalnych paliw stałych – wy-
jaśnia I zastępca prezesa zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie Józef Kała. – Cel 
ten jest zbieżny z priorytetami 
Funduszu, a w szczególności z za-
sadami udzielania i umarzania 
pożyczek oraz trybem i zasada-
mi udzielania i rozliczania dota-
cji, a także zasadami dofinanso-
wania zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
w WFOŚiGW. 

Zakres rzeczowy inwestycji, 
wynikający ze współfinansowania, 
obejmuje wykonanie:
X  demontażu kotłowni bądź pa-

lenisk opalanych paliwem 
stałym o niskiej sprawności 
energetycznej;

X  montażu nowej kotłowni na gaz 
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. 

i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów 
grzejników);

X  montażu nowej kotłowni na olej 
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. 
i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów 
grzejników);

X  montażu nowej kotłowni na wę-
giel lub biomasę wraz z we-
wnętrznymi pionami co. i cwu. 
(z wyłączeniem kosztów grzej-
ników) o sprawności energe-
tycznej większej bądź równej 
87 proc. dla kotłów zasilanych 
kwalifikowanymi paliwami 
węglowymi (szczegóły tech-
niczne dostępne są w WFO-
ŚiGW). Dofinansowanie ta-
kiej kotłowni będzie możliwe 
w przypadku braki technicznej 

możliwości podłączenia do sie-
ci ciepłowniczej; 

X  podłączenia do sieci ciepłowni-
czej wraz z wewnętrzną instala-
cją c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem 
kosztów grzejników);

X  montażu pieca zasilanego prą-
dem elektrycznym wraz z pod-
łączeniem do sieci energetycznej 
oraz wewnętrznej linii zasilania.

– Gmina, przystępująca do pro-
gramu, musi posiadać gmin-
ny program ochrony powietrza, 
wpisujący się w Program Ochro-
ny Środowiska Województwa Ma-
łopolskiego na Lata 2007–2014 
oraz Program Ochrony Powietrza 
dla Województwa Małopolskie-
go „Małopolska 2023 – W Zdrowej 

Atmosferze” – przypomina wice-
prezes Kała. – Jako że niska emisja 
jest ważnym problemem nie tylko 
dla Krakowa, ale całej Małopolski, 
z możliwości, stwarzanych przez 
PONE, mogą skorzystać wszystkie 
samorządy w naszym wojewódz-
twie, które chcą zmierzyć się z tym 
problemem. Oferujemy dofinanso-
wanie w postaci dotacji, sięgającej 
50 proc. kosztów kwalifikowanych, 
a na resztę potrzebnej kwoty – po-
życzkę, udzielaną na korzystnych 
warunkach: jest oprocentowana 
w wysokości 3,6 proc. w skali roku.

Koszty kwalifikowane to: 
X  w przypadku kotłów gazowych, 

olejowych, węglowych oraz 

na biomasę – demontaż stare-
go źródła ciepła, zakup i mon-
taż nowego źródła ciepła, zakup 
i montaż niezbędnej armatury 
i osprzętu, wewnętrzna insta-
lacja c.o. i c.w.u z wyłączeniem 
kosztów grzejników;

X  w przypadku podłączenia 
do miejskiej sieci ciepłowniczej 
– demontaż starego źródła cie-
pła, podłączenie do węzła ciepła 
wraz z instalacją rozprowadza-
jącą, wewnętrzna instalacja c.o. 
i c.w.u z wyłączeniem kosztów 
grzejników;

X  w przypadku pieców zasila-
nych prądem elektrycznym 
– demontaż starego źródła cie-
pła, podłączenie do zewnętrz-
nego źródła energii elektrycz-
nej, wewnętrzna linia zasilania. 

Wszelkie pozostałe koszty, ko-
nieczne do poniesienia przez in-
westora w celu prawidłowej re-
alizacji Programu, uznaje się za 
niekwalifikowane. 

– Podstawowy warunek, jaki sta-
wimy potencjalnym beneficjentom, 
to zinwentaryzowanie problemu 
i wskazanie sposobów jego rozwią-
zania. Duże znaczenie ma zamie-
rzony efekt ekologiczny: im będzie 
lepszy, tym większą dotację – albo 
pożyczkę – można pozyskać. Do tej 
pory przyznaliśmy 12.580.274,98 zł 
dotacji i 20 mln zł w formie pożycz-
ki preferencyjnej. Nasz program 
trwa 5 lat, od 2012 do 2017. Składane 
wnioski rozpatrywane są na bieżą-
co – zapewnia wiceprezes Józef Kała. 
– Mam nadzieję, że dzięki naszej 
ofercie powietrze w całej Małopol-
sce będzie czystsze.

Ponad 20 lat na rzecz ochrony środowiska

Czystsze powietrze w Małopolsce
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Nie od dziś wiadomo, że największe w Ma-
łopolsce problemy z niską emisją są udzia-
łem mieszkańców Krakowa – i że miejski 
samorząd robi wiele, aby poprawić fa-
talną pod tym względem sytuację stoli-
cy województwa. Z pomocą w osiągnięciu 
oczekiwanego efektu – obniżenia pozio-
mu zanieczyszczeń powietrza – pospieszył 
stołecznemu królewskiemu miastu Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, który 14 listopada 2014 r. 
przekazał gminie miasta Krakowa 18 mln 
zł w formie pożyczki oraz 1,9 mln zł tytu-
łem dotacji.

Umowy, regulujące realizację Progra-
mu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta 
Krakowa, podpisali: prezydent Jacek Maj-
chrowski oraz prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata 
Mrugała. 
X  umowę pożyczki w wysokości 14 mln zł 

na finansowanie zadania pod nazwą „Re-
alizacja Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Miasta Krakowa – etap IV”, 
którego planowany koszt kwalifikowa-
ny wynosi właśnie 14 mln zł. Efektem 

ekologicznym, warunkującym realizację 
pożyczki na zasadach preferencyjnych, 
jest zmniejszenie emisji równoważnej 
w ilości 126.540,130 kg/rok poprzez li-
kwidację 20 pieców węglowych o mocy 
96 kW i zastąpienie ich ogrzewaniem 
elektrycznym (nowa moc 51 kW), likwi-
dację 230 pieców węglowych o mocy 1.130 
kW i zastąpienie ich ogrzewaniem gazo-
wym (nowa moc 900kW), likwidację 20 
pieców węglowych o mocy 96 kW i zastą-
pienie ich podłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej (nowa moc 80 kW), likwi-
dację 2 kotłowni węglowych o mocy 60 
kW i zastąpienie ich ogrzewaniem elek-
trycznym (nowa moc 20 kW), likwidację 
150 kotłowni węglowych o mocy 4.498 
kW i zastąpienie ich ogrzewaniem gazo-
wym (nowa moc 3671 kW, likwidację 2 
kotłowni węglowych o mocy 60 kW i za-
stąpienie ich podłączeniem do miejskiej 
sieci ciepłowniczej (nowa moc 28 kW);

X  umowę pożyczki w wysokości 4 mln zł 
na finansowanie zadania pod nazwą „Re-
alizacja programu ograniczania niskiej 
emisji dla Miasta Krakowa w części do-
tyczącej instalacji odnawialnych źródeł 

energii (przyjętego Uchwałą Rady Miasta 
Krakowa nr XXI/275/11 z 6 lipca 2011 r. 
z późn.zm.), którego planowany koszt 
kwalifikowany wynosi 8.587.278,78 zł. 
Efektem ekologicznym, warunkującym 
realizację pożyczki na zasadach preferen-
cyjnych, jest zmniejszenie emisji szkodli-
wych substancji do atmosfery poprzez za-
stosowanie odnawialnych źródeł energii 
w postaci ok. 34 szt. pomp ciepła o łącznej 
mocy 577 kW oraz ok. 339 szt. kolekto-
rów słonecznych o łącznej mocy 3509 kW;

X  umowę dotacji w kwocie 1,9 mln zł na fi-
nansowanie zadania „Realizacja Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji na tere-
nie Miasta Krakowa – etap III”, w ramach 
Programu dofinansowania zadań ze środ-
ków WFOŚiGW w Krakowie, realizo-
wanych przez gminę poprzez Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji na Tere-
nie Województwa Małopolskiego. Kwo-
ta dotacji nie może przekroczyć 50 proc. 
faktycznych kosztów kwalifikowanych 
zadania, udokumentowanych zgodnie 
z wymogami ustalonymi w umowie. Pla-
nowany koszt kwalifikowany zadania wy-
nosi 3,8 mln zł. Spodziewanym efektem 

ekologicznym jest zmniejszenie emisji 
równoważnej w ilości 52.761,67 kg/rok. 
Efektem rzeczowym zaś: modernizacja 
systemów grzewczych w drodze likwi-
dacji 19 pieców domowych kaflowych 
o łącznej mocy 66,5 kW i zastąpienia 
ich ogrzewaniem elektrycznym o łącznej 
mocy 53 kW, likwidacji 197 pieców domo-
wych kaflowych o łącznej mocy 689,5 kW 
i zastąpienia ich ogrzewaniem gazowym 
o łącznej mocy 550 kW, likwidacji 20 ko-
tłowni węglowych o łącznej mocy 608 kW 
i zastąpienia ich ogrzewaniem gazowym 
o łącznej mocy 485 kW.

Zachęcamy wszystkie małopolskie  samo-
rządy,  aby wzorem krakowskiej gminy,  
ubiegały się o środki finansowe z WFO-
ŚiGW w Krakowie na poprawę niskiej emi-
sji w swoich regionach.

Program KAWKA jest inicjatywą 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, skierowaną do wojewódzkich 
funduszy, a dotyczącą likwida-
cji niskiej emisji. Jako jej główny 
cel wskazano zmniejszenie nara-
żenia ludności na oddziaływanie 
zanieczyszczeń powietrza w stre-
fach, w których występują zna-
czące przekroczenia dopuszczal-
nych i docelowych poziomów 
stężeń tych zanieczyszczeń, i dla 
których zostały opracowane pro-
gramy ochrony powietrza. Cel ten 
osiągany jest poprzez zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń, w szcze-
gólności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz 
emisji dwutlenku węgla.

– Do tej pory odbyły się dwa na-
bory – informuje kierownik Zespo-
łu Analiz Technicznych WFOŚiGW 
w Krakowie Robert Bażela. – W ra-
mach pierwszego nasz Fundusz 
pozyskał 33 mln zł, w ramach dru-
giego został złożony wniosek na 43 
mln zł. Pozostałą część dokładamy 
ze środków własnych. Możliwość 
dofinansowania to 45 proc. dotacji 
ze środków Narodowego Funduszu 
i tyle samo ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu, w sumie aż do 90 
proc. kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentami programu 
są podmioty, wskazane w progra-
mach ochrony powietrza, które 
planują realizację – albo już re-
alizują – przedsięwzięcia, mogące 
być celem dofinansowania przez 
wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
ze środków udostępnionych przez 
NFOŚiGW. W przypadku progra-
mu, wskazanego przez WFOŚiGW 

w Krakowie, są to jednostki samo-
rządu terytorialnego, spółki ko-
munalne. Ostatecznymi odbior-
cami zaś – podmioty wskazane 
w programach ochrony powie-
trza, korzystające z dofinansowa-
nia, wyłącznie za pośrednictwem 
beneficjenta.

Dotacje udzielane są przez woje-
wódzkie fundusze ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej ze środ-
ków własnych oraz udostępnionych 
przez Narodowy Fundusz. Przy 
określaniu wysokości dofinanso-
wania uwzględnia się przepisy do-
tyczące dopuszczalności pomo-
cy publicznej. Dofinansowaniem 
mogą być objęte przedsięwzięcia 
ujęte w programach ochrony po-
wietrza, w szczególności:

1)  przedsięwzięcia mające na celu 
ograniczanie niskiej emisji 
związane z podnoszeniem efek-
tywności energetycznej oraz 
wykorzystaniem układów wy-
sokosprawnej kogeneracji i od-
nawialnych źródeł energii.

2)  zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń do powietrza ze źródeł ko-
munikacji miejskiej.

3)  kampanie edukacyjne poka-
zujące korzyści zdrowotne 
i społeczne z eliminacji ni-
skiej emisji, oraz/lub infor-
mujące o horyzoncie czaso-
wym prowadzenia zakazu 
stosowania paliw stałych lub 
innych działań systemowych 
gwarantujących utrzymanie 
poziomu stężeń zanieczysz-
czeń po wykonaniu działań 
naprawczych.

4)  utworzenie baz danych (do-
tyczy jednostek samorządu 
terytorialnego lub instytucji 
przez nie wskazanych) po-
zwalających na inwentary-
zacje źródeł emisji.

Z możliwości, zaoferowanych 
w pierwszej (pilotażowej) czę-
ści programu KAWKA skorzysta-
ło w województwie małopolskim 
7 beneficjentów: Gmina Miejska 
Kraków (realizująca zadanie pn. 
„Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji na Terenie Miasta Krako-
wa”), Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. w Krako-
wie („Likwidacja lokalnych źró-
deł ciepła i podłączenie obiektów 

do miejskiej sieci ciepłowniczej”), 
Nowy Sącz („Program Poprawy 
Jakości Powietrza dla Miasta No-
wego Sącza” – I etap”), Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej sp. z o. o. w Nowym 
Sączu („Podłączenie istnieją-
cych obiektów do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej – I etap”), Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. w Tarnowie („Pro-
gram Likwidacji Niskiej Emisji 
na Obszarze Miasta Tarnowa”), 
Gorlice („Likwidacja niskiej emisji 
w mieście Gorlice poprzez moder-
nizację systemów grzewczych”) 
oraz gmina Miechów („Likwida-
cja niskiej emisji w gminie Mie-
chów – I etap”). Koszt całko-
wity wszystkich zadań wyniósł 
75.597.580,63 zł. Dotacja z NFO-
ŚiGW była równa 33.219.849,68 
zł, dotacja z WFOŚiGW w Krako-
wie – 18.110.737,34 zł; w formie 
pożyczek Wojewódzki Fundusz 
wydał 487.418 zł. 

– W wyniku realizacji zgłoszo-
nych przedsięwzięć zlikwidowa-
nych zostanie 6.185 źródeł ciepła 
opalanych paliwem stałym, któ-
re będą zastąpione 1.264 niewę-
glowymi źródłami ciepła: kotłami 
gazowymi i olejowymi, pieca-
mi elektrycznymi, podłączeniem 
do sieci ciepłowniczej, oraz 60 
źródłami węglowymi o spraw-
ności nie mniejszej niż 80 proc. 
– podsumowuje Robert Bażela. 
– Efekt ekologiczny wyrażają na-
stępujące liczby: redukcja emisji 
pyłu PM 10 o około 123,763 ton/
rok, redukcja emisji pyłu PM 2,5 
o około 123,458 ton/rok oraz re-
dukcja emisji dwutlenku węgla 
o około 20.981,903 ton/rok.

Do drugiej części programu 
KAWKA zgłoszono 5 przedsięwzięć: 
„Realizację Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji na Terenie Mia-
sta Krakowa w ramach Progra-
mu „Poprawa Jakości Powietrza 
część 2 KAWKA”” (beneficjentem 
jest Gmina Miejska Kraków), „Li-
kwidację niskiej emisji w mieście 
Miechów – etap II„ (Gmina Mie-
chów), „Modernizację źródeł cie-
pła na terenie Gminy Wadowi-
ce w ramach Programu KAWKA” 
(Gmina Wadowice), „Likwidację 
niskiej emisji w Mieście Oświę-
cim” (Gmina Miasto Oświęcim) 
oraz „Wymianę systemów ogrze-
wania budynków na terenie Miasta 
Andrychów” (Gmina Andrychów). 
W tym przypadku koszt całkowi-
ty zadań wynosi 96.197.800,70 zł, 
dotacja z NFOŚiGW – 43.272.810,31 
zł, z WFOŚiGW – 42.860.963,80 zł. 
Pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu to 276.750 zł.

– Po zakończeniu drugiej części 
KAWKI spodziewamy się zlikwi-
dowania 7.632 źródeł ciepła opala-
nych paliwem stałym i zainstalo-
wania w nich miejsce 1.065 źródeł 
niewęglowych, a także 16 źró-
deł węglowych o wysokiej spraw-
ności – zapowiada Robert Baże-
la. – W konsekwencji emisja pyłu 
PM 10 zmniejszy się o około 142,70 
ton/rok, emisja pyłu PM 2,5 o oko-
ło 134,99 ton/rok, a dwutlenku wę-
gla o 20.767,07 ton/rok.

Warto jeszcze zaznaczyć, 
że na program KAWKA krakow-
ski WFOŚiGW przeznaczył z wła-
snych środków najwięcej spośród 
wszystkich wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej w Polsce.

Miliony na krakowskie powietrze

Czym jest KAWKA?
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www.farbol.pl

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

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

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

Bezpłatne 
badania 
słuchu
Nowy Sącz 

ul. Grodzka 5

tel. 18 531 00 30

pn.-pt. 8.00 - 16.00

Baterie 
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

Fotografi a przedstawia cały listek baterii. Listek 
baterii składa się z sześciu elementów. Cena 
całego listka to 4,50 zł. Ogłoszenie nie ma 
charakteru oferty w znaczeniu handlowym. 
Proszępytać o szczegóły w gabinetach Amplifon.

800 88 88 99

REKLAMA

SPRZEDAM DOM
Nowy Sącz, Bielowicka

110m2, 
stan surowy zamknięty
Cena 350 000 zł

Tel. 535 997 210

ROZMOWA. Andrzejkowe wróż-
by są bezpieczne, jeśli traktujemy 
je tylko w kategorii zabawy. Nie-
bezpieczeństwo pojawia się, gdy 
zaczynamy wierzyć w ich rzeczy-
wistość. – Nie oswajajcie więc 
dzieci ze światem magii i wróżb 
– apeluje w rozmowie z DTS eg-
zorcysta ks. JANUSZ FALTYN z pa-
rafii św. Kazimierza w Nowym 
Sączu. 

– Dziś wróżenie nikogo nie dzi-
wi. Coraz więcej osób korzysta 
z usług wróżek i wróżbitów. Skąd ten 
fenomen?

– Tam, gdzie brakuje ducho-
wej więzi z Bogiem, gdzie słabnie 
wiara, tam pojawia się otwieranie 
człowieka na "tajemnicze" oso-
by. Ponadto ciekawość, jak będzie 
wyglądać moja przyszłość. Trzeba 
zauważyć, że od 2004 roku wróż-
biarstwo zostało wpisane przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej do katalogu formalnych 
zawodów. Ludzie korzystają z ta-
kich usług, jednocześnie otwie-
rając się na rzeczywistość, której 
nie znają. Wielokrotnie okazuje 
się, że przy okazji otwierają się też 
na działanie złego ducha. W koń-
cu ci, którzy wróżą, są przeróżny-
mi osobami. 
– Jak w takim razie odróż-
nić tych prawdziwych wróżbitów 
od fałszywych? 

– Nie ma sensu bawić się w ta-
kie rozróżnianie. Nie ma "praw-
dziwych wróżbitów". Katechizm 
Kościoła Katolickiego mówi wy-
raźnie, że należy odrzucić wszel-
kie wróżbiarstwo, w tym również 
andrzejkowe zabawy we wróżenie 
z udziałem dzieci. Ich stopień szko-
dliwości duchowej jest oczywiście 

mniejszy niż korzy-
stanie ze spiryty-
zmu (wywoływa-
nie duchów), 
wróżenia z kart 
czy chiroman-
cji (wróżenie 
z ręki). Dzie-
ci mogą to jed-
nak zrozumieć 
w dwojaki spo-
sób. Mogą przy-
jąć, że przez tę dziw-
ną rzeczywistość można coś 
uzyskać. Jest to na pewno bardzo 
szkodliwe wychowawczo, rów-
nież duchowo. Oswaja się dzie-
ci z tymi dziwactwami. Być może 
czytający to rodzic myśli, że prze-
sadzam. Ale błagam, kochani ro-
dzice, na podstawie kierownictwa 
duchowego, które prowadzę: nie 
oswajajcie dzieci ze światem ma-
gii i wróżb, ale oswajajcie z praw-
dą, że z Jezusem zawsze możemy 
być bezpieczni. 
– Nawet tradycyjne lanie wosku 
w noc andrzejkową z punktu widze-
nia Kościoła jest zabronione?

– To wprawdzie zabawa, ale 
wszystko zależy od tego, jak czło-
wiek na to patrzy. Nigdy nie bę-
dziemy pewni, jak dziecko, czy 
dorastający człowiek będzie 
to odbierał, czy przypadkiem nie 
uwierzy w tę rzeczywistość. Dla 
bezpieczeństwa i ostrożności an-
drzejkowe wróżby lepiej odrzu-
cić. Takie od zawsze było sta-
nowisko Kościoła w tej sprawie. 
Wróżby niosą nurt magii, czegoś 
dziwnego i czarodziejskiego, cze-
goś dzięki czemu można zapano-
wać nad przyszłością i mieć na nią 
wpływ. A to jest właściwe tylko 
Panu Bogu.

 – Czytanie horosko-
pu w gazecie też jest 

grzechem?
– Jeśli ma się 

do tego dy-
stans i traktuje 
się to jako za-
bawę – nie jest 
to grzech. Ale 

trzeba też pa-
miętać, że współ-

czesne horoskopy 
mają niewiele wspól-

nego z astrologią. Układa-
ne są na podstawie technik psy-
chomanipulacyjnych tak, aby jak 
największa rzesza czytających je 
ludzi widziała w nich siebie. Czę-
sto ci, którzy układają horoskopy, 
mają wielką zabawę z ludzi, któ-
rzy je czytają.
– Mówi ksiądz o psychomanipula-
cji, ale przecież popyt na wróżbitów 
jest i to całkiem spory. Niektórzy re-
gularnie odwiedzają wróżki stawiają-
ce im tarota.

– Stare polskie przysłowie 
mówi, że ciekawość to pierwszy 
stopień do piekła. Ostrożność i ży-
cie duchowe każe nam czuwać 
nad taką rzeczywistością. Pro-
szę pamiętać, że jeśli wchodzi-
my w zło, bo chcemy je poznać, 
wówczas ono już poniekąd ma nas 
jako swoją własność. Trzeba się fa-
scynować pięknymi i pozytyw-
nymi rzeczami w naszej wierze, 
których naprawdę jest mnóstwo. 
Prowadzę kierownictwo ducho-
we i rozmawiam z wieloma oso-
bami. Taki problem pojawia się 
zazwyczaj u osób, które mają sła-
bą relację z Bogiem. Nie może być 
tak, że Panu Bogu dajemy świecz-
kę, a diabłu ogarek. Są też oso-
by, i znam takie, które są bardzo 

rozmodlone, ale wierzą w zabo-
bony i kurczowo się ich trzymają 
przez całe życie. To taka hybryda 
pobożności. I tu pojawia się wspo-
mniany już problem wiary, która 
niestety w wielu kręgach gaśnie. 
– To, co słyszymy od wróżbitów, 
to zdaniem księdza jedno wielkie 
kłamstwo?

– Stosując techniki psychoma-
nipulacji, nawet w bardzo krótkiej 
rozmowie można powiedzieć da-
nej osobie to, co ta chce usłyszeć 
lub w czym rozpozna swoją sy-
tuację życiową. Zdarza się także, 
że wróżbita jest związany z sek-

tą satanistyczną, czy kultem sza-
tana, wówczas może się okazać, 
że ma na nasz temat szerszą wie-
dzę. Czasem ta wiedza może być 
dla nas zaskakująca. Z informacji, 
które usłyszymy od takich osób, 
nigdy nie wypłynie nic dobre-
go, a taka pseudoterapia to jed-
no wielkie oszustwo i kłamstwo. 
– Jak pomóc takim osobom?

– Warto z nimi rozmawiać. Na-
wet jeśli dana osoba nie przyjmie 

do wiadomości naszych dobrych 
rad, zasiejemy w niej ziarenko 
wątpliwości, które potem zaowo-
cuje. Czasem potrzeba do tego 
wielu lat, ale znam przypadki, 
w których odniosło to pozytyw-
ny rezultat. Niezawodna są oczy-
wiście wytrwała modlitwa i post 
za te osoby.
– Czym może się skończyć takie 
igranie z losem?

– Jeśli chcemy poznać naszą 
przyszłość, to znak, że chcemy 
wejść w kompetencje Pana Boga. 
On jest Panem czasu. My musimy 
tylko ufać Bożej Opatrzności. Bóg 

chce dla nas jak najlepiej. Oso-
by, które wciągają się we wróż-
by, bioenergoterapie czy znachor-
stwa pozornie uzyskują zdrowie, 
ale później wszystko zaczyna się 
sypać: zdrowie, relacje w rodzi-
nie, praca, a nawet życiowa na-
dzieja. Czasem są to prawdziwe 
ludzkie dramaty, które poniekąd 
mamy na własne życzenie. 

Rozmawiała 
MARTA TYKA

Ciekawość – pierwszy stopień do piekła 

Trzeba zauważyć, że od 2004 roku wróżbiarstwo 
zostało wpisane przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej do katalogu formalnych 
zawodów. Ludzie korzystają z takich usług, 
jednocześnie otwierając się na rzeczywistość, 
której nie znają. Wielokrotnie okazuje się, że przy 
okazji otwierają się też na działanie złego ducha.
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REKLAMA NA TELEBIMACH

* 9 na 10 osób zwraca uwagę na reklamę świetlną emitowaną na ekranach LED  
– skuteczność potwierdzona badaniami

PRZYCIĄGA WZROK

90% OSÓB
będących w zasięgu*

 666 460 501,  666 476 499
e-mail: biuro@ledonardo.pl

 

REKLAMA

LUDZ IE .  Kiedy w 2006 roku zdoby-
wał brązowy medal mistrzostw Pol-
ski, wydawało się, że jego talent zo-
stanie umiejętnie spożytkowany. 
Życie napisało inny scenariusz. An-
drzej Sołdra wyjechał za chlebem 
i na emigracji zajmował się... roz-
biorem mięsa. Gdy powrócił na ring, 
media próbowały mu przypiąć łatkę 
„irlandzki rzeźnik”.

Skraść show Tomaszowi Adamkowi 
i Arturowi Szpilce to było coś. Naj-
lepsza walka i największa niespo-
dzianka bokserskiej gali w Kraków 
Arenie. Niespodzianka, a nawet 
sensacja. Andrzej Sołdra poko-
nał na punkty Dawida Kosteckie-
go. Lepszej reklamy niż ta wygra-
na, nawiasem mówiąc po świetnej 
walce, sądeczanin nie mógł sobie 
wymarzyć.

***
Wychowanek Sądeckiego Gol-

dem Teamu i trenera Jerzego Galary 
może dostać teraz walkę życia i za-
cząć na swojej pasji zarabiać. Droga 
do tego zwycięstwa okupiona była 
wieloma wyrzeczeniami, ale trze-
ba przyznać, że Sołdra swojej karie-
rze pomógł. Kiedy w 2006 roku zdo-
bywał brązowy medal mistrzostw 
Polski, wydawało się, że jego ta-
lent zostanie umiejętnie spożytko-
wany. Życie napisało inny scenariusz. 
Boks amatorski w Polsce jest mar-
twy, a zarabiać trzeba. Sołdrę zabrała 
fala emigracji. Do irlandzkiego Enni-
scorthy Sołdra pojechał namówiony 
przez brata. Po prostu była tam ro-
bota. W rzeźni. Pracował po dzie-
sięć godzin dziennie, a wieczora-
mi chodził na bokserskie treningi. 
– W rzeźni zajmowałem się rozbio-
rem mięsa, z chłopakami czasem 
żartowaliśmy, że powinienem po-
ćwiczyć na wiszących tuszach, tak 
jak Rocky w słynnym filmie – wspo-
mina pięściarz. Dlatego media próbo-
wały mu przypiąć łatkę „irlandzkiego 
rzeźnika”. Nie przyjęła się, bo do Soł-
dry nijak nie pasuje – nie prowoku-
je, jest skromny, ale pewny siebie 
i po prostu nieźle boksuje.

W Irlandii stoczył około 50 walk. 
Wygrał 40, ale w rekordzie miał tyl-
ko, jak wspomina, około 25 walk, 

bo jako obcokrajowiec przez pierw-
szy rok nie mógł toczyć oficjalnych 
pojedynków. Brał nawet udział 
w mistrzostwach Irlandii, gdzie do-
szedł do ćwierćfinału. Kiedy wyda-
wało się, że już na dobre zakotwiczy 
na Wyspach wszystko odmienił tele-
fon od Jerzego Galary. Był rok 2011. 

– Zadzwonił trener Jerzy Ga-
lara i spytał, czy nie chcę powal-
czyć jako zawodowiec. Przyjecha-
łem do Polski i zadebiutowałem 
na zawodowym ringu. Było ciężko 
– wspomina Sołdra. – Do pierw-
szej zawodowej walki w Stalowej 
Woli przygotowywałem się jesz-
cze w Irlandii. 

W debiucie podopieczny tre-
nera Jerzego Galary bez proble-
mu pokonał na punkty łotewskiego 
pięściarza – Dimitrieja Vdovin-
sa. – Po dwóch walkach wróciłem 
do Irlandii, tam wciąż pracowa-
łem i trenowałem – opowiada da-
lej.  Po dobrych występach podpisał 
kontrakt z grupą Babilon Promo-
tions i po sześciu latach życia w Ir-
landii wrócił do Polski.

***
Na zawodowym ringu przydarzy-

ła mu się jednak porażka. Z Niemcem 
Vincentem Feigenbutzem. To jest 
naprawdę niezły pięściarz, a Sołdrze 
nie pomogły na pewno zawirowania 

z trenerami. Taki zimny prysznic się 
przydał, bo po nim przyszła wygra-
na z Danielem Urbańskim. Do poje-
dynku z Kosteckim znów szykował 
się pod okiem Piotra Wilczewskie-
go w Dzierżoniowie, a podczas 
krótkiego pobytu w Nowym Są-
czu, ze względu na sprawy rodzin-
ne, pomagał znów nie kto inny jak 
Jerzy Galara.

Walce z Kosteckim towarzyszy-
ła odpowiednia medialna otoczka. 
Rywal Sołdry nie ukrywał, że daje 
mu jeden czy dwa procenty szans 
na zwycięstwo i traktował go dość 
lekceważąco. Sołdra nie miał zamia-
ru się tym przejmować. – Też od po-
czątku mówiłem, że faworytem wal-
ki jest Dawid Kostecki. Ale gdybym 
nie widział szansy dla siebie, to nie 
przyjąłbym propozycji boksowa-
nia przeciwko niemu. Nie bawił się 
w wyliczenia procentowe. Po pro-
stu sprawię niespodziankę i poko-
nam Dawida Kosteckiego – zapo-
wiedział pięściarz z grupy Babilon 
Promotion. Jak powiedział, tak zro-
bił. Andrzej Sołdra nie ukrywa, że ma 
już swoje lata (rocznik 1985) i brak 
czasu na małe kroczki. Musi stawiać 
duże, a pokonanie Dawida Kostec-
kiego było bez dwóch zdań jednym 
z nich. Walka życia najpewniej jednak 
jeszcze przed sądeczaninem.

(BOG)

Sądecki Rocky wraca na ring

Brydżowe 
mistrzostwa 
DTS PATRONUJE.  Organizatorzy 
4. Ogólnopolskiego Indywidualne-
go Turnieju Brydża Sportowego UTO-
PI 2014 zapraszają wszystkich chęt-
nych do gry i kibicowania do Hotelu 
Litwiński w Tęgoborzy.

Turniej odbędzie się w dniach 29–
30 listopada. Weźmie w nim udział 
grupa arcymistrzów brydżowych, 
w tym Mistrzowie Europy i Polski. 

Partnerem przedsięwzięcia jest 
Województwo Małopolskie, a pa-
tronat prasowy sprawuje “Dobry 
Tygodnik Sądecki”.

Więcej informacji na www.utopi.pl

Byłeś świadkiem 
interesującego 

zdarzenia? Masz 
dobre czy złe 

informacje, o których 
powinni dowiedzieć 
się wszyscy? Zgłoś 

nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 
lub 785 340 411

E–mail: 
redakcja@dts24.pl
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Raty 0% i nawet 1300 zł w prezencie!

SUPERMIKOŁAJ 
Raty 0% i nawet 1300 zł w prezencie!* 
U nas możesz łączyć promocje!

* „Prezent” w formie karty rabatowej na zakupy do wykorzystania do 24.12.2014 r., we wskazanym salonie Sony Centre. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji 
„Prezentu” znajdują się na karcie rabatowej. Produkty dostępne w Kredycie Darmowym Sony w 10 lub 20 ratach. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania  
wynosi 0% przy całkowitym koszcie 0 zł. Promocje obowiązują w dniach 14.11–14.12.2014 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u sprzedawców.

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

„Sony”, „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

Kamera Skype

Świat w 3D

Jakość 4K Ultra HD / Triluminos Display

System dźwięku Clear Audio + z Bass Reflex

Zobacz świat  
w jakości Sony 4K

Wyjątkowa siła koloru, 
kontrastu i ostrości

do 600 zł
w prezencie**

** model 49” – 500 zł w prezencie
model 55” – 400 zł w prezencie
model 65” – 600 zł w prezencie

X85 49” raty 20x 274,95 zł
(5 499 zł)

55”

65”

(5 499 zł)

raty 20x 399,95 zł
(7 999 zł)(7 999 zł)

raty 20x 599,95 zł
(11 999 zł)

W705/6 32”

42”

raty 20x 89,95 zł
(1 799 zł)(1 799 zł)

raty 20x 114,95 zł
(2 299 zł)

50”

(2 299 zł)

raty 20x 174,95 zł
(3 499 zł)

*** model 32” – 100 zł w prezencie
model 42” – 100 zł w prezencie
model 50” – 400 zł w prezencie

**

do 400 zł
w prezencie***

Live Football Mode

Procesor X-Reality Pro 

System dźwięku Clear Audio + z Bass Reflex
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