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W warszawskim studio TVP Info nie 
wierzą, że w naszych górach jest tak 
pięknie. Od listopada stałym elementem 
porannego programu stały się bajeczne 
fotografie Kuby Toporkiewicza promujące 
uroki regionu.  str. 10

  tel : 
mob: 

Następne wydanie DTS wyjątkowo w poniedziałek 21 grudnia

21 grudnia specjalne świąteczne 21 grudnia specjalne świąteczne 
wydanie wydanie „„Dobrego Tygodnika Dobrego Tygodnika 

SądeckiegoSądeckiego””. Najlepszy magazyn . Najlepszy magazyn 
w regionie, znakomici autorzy, w regionie, znakomici autorzy, 

największa porcja wyśmienitych największa porcja wyśmienitych 
tekstów - wszystko dla naszych tekstów - wszystko dla naszych 

fantastycznych Czytelników. fantastycznych Czytelników. 
Tego wydania nie można przegapić!Tego wydania nie można przegapić!



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   10 grudnia 20152

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODACZWARTEK PIĄTEKNOWY SĄCZ

Rozpoczyna się pierwszy etap ple-
biscytu Ziarnko Gorczycy 2016. Jego 
celem jest promowanie osób oraz firm 
i stowarzyszeń, działających dla do-
bra innych na terenie Nowego Sącza 
i okolic. Zgłoszeń kandydatów moż-
na dokonywać do 20 grudnia 2015 r. 
przesłając na adres: 
b i u r o @ z w i ą z e k s a d e c z a n . p l 
lub hospicjum @nowysacz.pl 

oraz pisemnie na adres: 

TPCH Sądeckie Hospicjum 
33 - 300 Nowy Sącz 
ul. Nawojowska 155

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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Drukarnia Sosnowiec. 

Z drugiej strony

10 grudnia, godz. 18., MCK Sokół – slajdowisko 
„O Bajkale na rowerze”
11 grudnia, godz. 18., BWA Sokół – wernisaż wysta-
wy „Co słychać w Nowym Sączu”
11 grudnia, godz. 18.30, Bazylika Mniejsza NNMP 
w Gorlicach – 7. Międzynarodowy Koncert Pieśni Re-
ligijnej
12 grudnia, godz. 17., Galeria Sztuki „Siedlisko” 
w Krynicy-Zdrój – wystawa malarstwa Grażyny Petry-
szak
12 grudnia, godz. 18., BWA Sokół – spotkanie z arty-
stami Agnieszką Rogóż i Kornelem Janczy
13 grudnia, godz. 17., Gorlickie Centrum Kultury – 
spektakl „Pass” w wykonaniu Teatru Eksperymental-
nego ERGO
15 grudnia, godz. 19., BWA Sokół – spotkanie z Jó-
zefem Stecem, artystą, sądeckim konserwatorem za-
bytków
16 grudnia, godz. 18., MCK Sokół – promocja ksią-
żek Krystyny Czerni „Nowosielski w Małopolsce” 
i „Sztuka sakralna” ze zdjęciami Mariana Curzydło
20 grudnia, godz. 17., MOK w Nowym Sączu – kon-
cert z cyklu „Czym chata bogata”

(JB)

Audiobooki do wygrania
Pomaganie daje radość! Dziś po-

możesz Ty, jutro pomogą Tobie! Lu-
bisz pomagać innym? Ofiarować coś 
od siebie? Zmobilizuj innych do po-
magania, układając hasło promują-
ce pomaganie. A przy okazji wygraj 
jedną z cennych nagród - audiobo-
oki od Wyd. RTCK.

Hasła przysyłajcie na adres: re-
dakcja@dts24.pl do 13 grudnia. Na-
groda będzie świetnym upominkiem 
gwiazdkowym!

(J)

Ewa Novel w duecie koncertowym
Muzyka dla duszy, jedzenie dla ciała... czy można to 

połączyć? Będzie się można o tym przekonać już naj-
bliższą sobotę 12 grudnia w restauracji Tu i Teraz, gdzie 
królować będzie jazz, soul i pop. O godz. 18. rozpocz-
nie się koncert Ewy Novel w duecie z Krystianem Ja-
worzem. Ilość miejsc jest ograniczona, konieczna jest 
wcześniejsza reze-
wacja stolika.

Wokalistka Ewa 
Novel urodziła się 
w Chicago, a od 26 
lat mieszka w No-
wym Sączu. W 2014 
r. na Festiwalu im. 
Miry Kubasińskiej 
w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim otrzy-
mała nagrodę naj-
lepszej wokalistki. 
Związana jest z kra-
kowskim blueso-
wym zespołem Levi 
i niemieckim John-
ny's Jazz Collection.

 (MUZ)

KONKURS

POD PATRONATEMM
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Ważny temat

Wysokość abonamentu w przypadku wyboru promocyjnego planu cenowego JA + Rodzina 69,99 zł z e-fakturą. W promocji „JA + Rodzina – smartfon RATY” i „JA + Rodzina (dodatkowa)– smartfon RATY” 
można zawrzeć zestaw umów: umowę główną i maksymalnie 8 umów dodatkowych z abonamentem 25 zł (z rabatem za e-fakturę), przy czym na pierwszych dwóch umowach dodatkowych Abonent 
otrzyma rabat 25 zł na abonament. W momencie zawierania umów Abonent nie płaci ceny za telewizor i telefon, ale jest zobowiązany do zapłaty rat za sprzęt zgodnie z harmonogramami (w przypadku LG 
Smart TV 48 rat w wysokości 55 zł/mies., w przypadku smartfonu LG 48 rat w wysokości 25 zł/mies.). Szczegóły w regulaminie promocji „JA + Rodzina – smartfon RATY” i „JA + Rodzina (dodatkowa) – 
smartfon RATY” na www.plus.pl. 
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Muszyna i Piwniczna mówią 
„nie” ośrodkom dla uchodźców
Perspektywa umieszczenia uchodź-
ców z Syrii w domach wypoczyn-
kowych na terenie gmin Piwnicz-
na i Muszyna budzi ogromne emo-
cje. W Piwnicznej–Zdroju zdążyła się 
już zebrać grupa około dwustu osób, 
które sprzeciwiają się pobytowi mi-
grantów. Protestują też lokalne wła-
dze, wskazując na ewentualność na-
ruszenia przepisów i tłumacząc, że 
pobyt cudzoziemców obniży walory 
turystyczne miejscowości.

- Nikt na świecie nie zdecydo-
wał się na umieszczenie w miej-
scowości uzdrowiskowej ośrod-
ka dla uchodźców. Chodzi o inne 
funkcje i cele. Atmosfera wokół 
uchodźców kojarzy się z zagro-
żeniem bezpieczeństwa. Choć-
by było ono nawet wirtualne, to 
widomo, że negatywne odczucia 
oznaczają dyskomfort wypoczyn-
ku – komentuje sprawę burmistrz 
Muszyny Jan Golba.

Do przetargu Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców wpłynęło 9 ofert. 
Wśród wykonawców jest spółka 
„Beskid”, która proponuje swój bu-
dynek przy ul. Zagrody w Piw-
nicznej-Zdroju i Granit Plus, ofe-
rująca Ośrodek Wypoczynko-
wo-Rehabilitacyjny Beskid w Złoc-
kiem. Z treści zamówienia wyni-
ka, że zwycięzca przetargu przyj-
mie ok. 120 osób ubiegających się 
o status uchodźcy i ma zapewnić im 
zakwaterowanie oraz wyżywienie. 

- Piwniczna mówi jednym 
głosem głośne i wyraźne „nie” 

uchodźcom – kwituje z kolei tę 
sprawę burmistrz Piwnicznej- 
Zdroju Zbigniew Janeczek.  – Je-
żeli tylko będzie decyzja na „tak” 
[przyp. red. ośrodek Beskid wy-
gra przetarg], to robimy natych-
miast zebranie nadzwyczajne i 
ustalimy wspólny front działania 
- dodaje. Na razie burmistrz nie 
dostał odpowiedzi na pismo pro-
testacyjne skierowane do właści-

ciela ośrodka w Piwnicznej Jana 
Pacuta. Odpisał za to szef Urzę-
du do Spraw Cudzoziemców. Ra-
fał Rogala poinformował, że roz-
waża inną formułę zapewniania 
opieki socjalnej dla uchodźców. 
– Umożliwiałaby ona włączenie 
społeczności lokalnych w pro-
ces decyzyjny odnośnie lokowa-
nia nowych ośrodków – czytamy 
w specjalnym piśmie do burmi-
strza Piwnicznej- Zdroju.

Osoby, które prowadzą biz-
nes turystyczny w okolicy poten-
cjalnych ośrodków dla uchodź-
ców, nie kryją natomiast strachu. 
Ich zdaniem obecność migrantów 

sprawi, że turyści będą omijać z 
daleka ich kwatery.  - W porów-
naniu do poprzednich lat [ przyp.
red. 2005 rok i wcześniej], przy-
jeżdża do nas obecnie w grani-
cach 30-40 proc. turystów z tego 
co było. Jeżeli te osoby usłyszą, że 
w Piwnicznej są uchodźcy, to nie 
wiem czy zostanie nam 10 proc. 
Klientów - tych, którzy się nie 
boją -  wyjaśnia przyczyny swo-

ich obaw Robert Franczak, właści-
ciel Hotelu Majerzanka sąsiadują-
cego z DW „Beskid” w Piwnicz-
nej- Zdroju.

Tymczasem, jak zaznacza-
ją urzędnicy, fakt bliskiego są-
siedztwa budynków o charakte-
rze uzdrowiskowym nie będzie 
miał wpływu na ocenę komisji 
przetargowej. - Zamawiający 
nie ograniczał w żaden sposób 
położenia/lokalizacji oferowa-
nych przez wykonawców obiek-
tów przeznaczonych na ośrod-
ki dla cudzoziemców, w związ-
ku z powyższym położenie po-
tencjalnych ośrodków w pobliżu 

sanatoriów nie wyklucza wyko-
nawców z udziału w przedmio-
towym przetargu, o ile nie jest 
sprzeczne z innymi przepisami 
prawa – podkreśla Ewa Piechota, 
rzecznik prasowy UdSC.

Właśnie kolizji z przepisa-
mi dopatruje się burmistrz Mu-
szyny w przypadku ośrodka 
w Złockiem. Jak twierdzi, zgo-
da na przyjęcie migrantów by-
łaby ewidentnym naruszeniem 
prawa.  – Ten budynek znajduje 
się w strefie uzdrowiskowej A, 
w której nie można prowadzić 
tego typu obiektów. Jest to nie-
realne, bo te tereny są przezna-
czone na obiekty służące lecznic-
twu uzdrowiskowemu i pobyto-
wi turystów. Co więcej, nie moż-
na tam budować nawet domów 
jednorodzinnych  - tłumaczy  Jan 
Golba. – Uchodźcy ani nie są tu-
rystami ani nie przyjeżdżają się 
leczyć. Trudno więc tutaj doszu-
kiwać  się spełnienia tych prze-
słanek.  Oczywiste jest, że tego 
typu budynek, w mocy prawa , 
zgodnie z art. 38 ustawy o uzdro-
wiskach, nie może być lokowany 
w tej strefie - dodaje burmistrz. 

Na razie trwa procedura prze-
targowa, która w najlepszym razie 
zajmie około miesiąca. Pracowni-
cy Urzędu do Spraw Cudzoziem-
ców muszą zapoznać się z ofertami 
i sprawdzić na miejscu, czy zgło-
szone obiekty spełniają niezbęd-
ne wymogi. 

KRYSTYNA PASEK

Atmosfera wokół uchodźców kojarzy 
się z zagrożeniem bezpieczeństwa. 
Choćby było ono nawet wirtualne, 
to widomo, że negatywne odczucia 
oznaczają dyskomfort wypoczynku – 
komentuje burmistrz Muszyny Jan Golba. Kobieta od cudów

Wybitna mikrochirug Anna Chra-
pusta właśnie przyszyła dwie dło-
nie, odcięte chłopakowi przez gilo-
tynę. Przyznaje, że nie osiągnęłaby 
tak wielkich sukcesów, gdyby nie do-
bre układy z Panem Bogiem i rodziną. 
Wychowała się w Limanowej i tam 
kończyła liceum. Uwielbiała malować. 
Najbardziej konie i… dłonie swoich 
kolegów z klasy. Nikt nie przypusz-
czał, że za kilkanaście lat zajmie się 
chirurgią plastyczną i chirurgią ręki.

Więcej w specjalnym Więcej w specjalnym 

świątecznym wydaniu świątecznym wydaniu 

DTS 21 grudniaDTS 21 grudnia

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Pilch wojewodą
We wtorek w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów premier Beata Szy-
dło wręczyła powołania nowym wo-
jewodom. Zgodnie z przewidywa-
niami, reprezentantem rządu w Ma-
łopolsce będzie Józef Pilch - miejski 
radny z PiS w Krakowie, a zarazem 
dyrektor Chemobudowy Kraków. 

Rozdawali czyste powietrze 
Sądecki Alarm Smogowy prze-

prowadził happening związany z za-
nieczyszczeniem powietrza w No-
wym Sączu. Smogowy św. Mikołaj 
rozdawał przechodniom słoiczki ze 
świeżym powietrzem z Warmii i Ma-
zur oraz słodki upominek. Oprócz 
tego każdy z obdarowanych otrzy-
mywał ulotkę informującą o prze-
ciwdziałaniu zanieczyszczeniu po-
wietrza.  (AM)

SACZ.IN

WIĘCEJ NA
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STARY MOTOCYKL , stan obojętny - kupię. 
504 220 492 

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, 
metalowych nóżkach, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.

SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe 
na kółkach z szufladami, kolor 
dąb szary, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, 
tel.721 066 993.

SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, 
tel. 721 066 993.

SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, 
tel.721 066 993.

TANIO sprzedam słoneczną działkę 
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda, 
kanalizacja, 14 arów. Tel. 515776811, 
512983676.

Pożyczka elastyczna. 
Tel. 668 681 931.

Pożyczka  szybko i uczciwie 
Tel. 668 681 931.

Do 25.000 zł na dowolny cel 
Tel. 668 681 931.
Gotówka nawet do 25.000 zł! 
Tel. 668 681 931.
Pożyczka z dojazdem do klienta. 
Tel. 668 681 931.
Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 
Tel. 668 681 931.
Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł! 

Tel. 668 681 931.

Pożyczka nawet do 25 000 zł. 
Zadzwoń Tel. 668 681 931.

Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 
Sprawdź Tel. 668 681 931.

KASA  Potrzebujesz pieniędzy? 
ZADZWOŃ Tel. 668 681 931.
LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń 
Tel. 668 681 931.

OGŁOSZENIA DROBNE

szybko i uczciwie

T e

668 681 931*

    

Nawet w 24h
www.krakow.proficredit.pl

CENTRUM AKUPUNKTURY 
MEDYCYNY TYBETAŃSKIEJ
CERENBAATAR DŻAMSRAN 

DR SPECJALISTA AKUPUNKTURY

ul. Królowej Jadiwgi 34, 33-300 Nowy Sącz 
tel. 518 588 360, 12/423 08 32

www.medycyna-tybet.pl
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Informacje
Dawny sanepid biurem dla 
organizacji pozarządowych
Koniec z problemami lokalowymi dla 
organizacji pozarządowych z Nowe-
go Sącza. W końcu doczekały się one 
własnej siedziby. Ich biura znajdu-
ją się przy ul. Nawojowskiej 17 w bu-
dynku, gdzie w przeszłości mieścił się 
sanepid. 

- Nie ma co ukrywać, wiele or-
ganizacji borykało się z problema-
mi lokalowymi jak również z pew-
nego rodzaju obsługą, która dla 
wielu jest bardzo trudna wręcz 
nieosiągalna – wyjaśnia Ryszard 
Nowak, prezydent Nowego Sącza. 
- Mówię tu o pomocy prawnej czy 
też instruktażowej na temat tego 
jak funkcjonować i z czego korzy-
stać. Liczę na to, że teraz organiza-
cje będą mogły lepiej działać. Bar-
dzo wysoko cenię sobie współpra-
cę z nimi, mimo że ta współpraca 
nieraz jest trudna, bo nie zawsze 
można spełnić każde ich oczekiwa-
nia. Będziemy się starać, aby mimo 
wszystko byli zadowoleni.

Przedstawiciele organizacji 
mają do swojej dyspozycji nie tyl-
ko same pomieszczenia. Będą też 
mogli korzystać z pomocy praw-
nej i organizować większe spo-
tkania na salach konferencyjnych. 
Przewidziane są także szkolenia 
i warsztaty, a także porady doty-
czące zakładania nowych organi-
zacji pozarządowych, które po-
prowadzi Mariola Pękala-Piekar-
ska. - W Nowym Sączu jest po-
nad 300 organizacji – przyzna-
je. - Działają w różnym zakresie, 
a ich potencjał jest bardzo duży. 
To wspaniałe twory, które two-
rzone są przez ludzi chcących 
zrobić wiele dobrego czy to dla 
swojej okolicy, czy dla osób w da-
nym wieku. To centrum powsta-
ło po to, by wspierać takie osoby.

Jak na razie do współpracy 
zgłosiło się 8 organizacji. Za ko-
rzystanie z pomieszczeń nie będą 
musiały płacić.

(MA)

SPON wyszkoli sądeczan
Sądecki Pluton Obrony Narodowej po-
wstanie w Nowym Sączu. To pierwszy 
taki pododdział w kraju, do którego będą 
mogli się zapisywać dorośli. Rekrutacja 
ruszy 12 grudnia w Zespole Szkół nr 2 im. 
Sybiraków. 

Docelowo pluton ma się składać 
z trzech drużyn, które odbędą skró-
cony program szkolenia podstawowe-
go sił zbrojnych. - Otrzymaliśmy taki 
program z Ministerstwa Obrony Na-
rodowej – tłumaczy Sławomir Szczer-
kowski, starszy inspektor Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec”. - Plu-
ton oprócz tego, że będzie się szkolił 
w zakresie wojskowym, będzie też 
realizował zadania podczas uroczy-
stości patriotycznych, tak jak to robią 
teraz „Strzelcy” z naszej jednostki.

Do plutonu mogą wstąpić oso-
by, które mają co najmniej 21 lat. 

Ponieważ jego członkowie będą wy-
konywać wiele zadań fizycznych w 
terenie, potrzebne będzie zaświad-
czenie od lekarza. Bezwzględnie wy-
magane będzie też zaświadczenie o 
niekaralności. Strzelcy chcą stworzyć 
pilotażowo trzy drużyny dziesięcio-
osobowe. Co czeka członków pluto-
nu? Musztra, szkolenie taktyczne, pa-
triotyczno-wychowawcze i ogniowe, 
bronioznawstwo, taktyka, szkolenie 
przeciwchemiczne i topografia. Szko-
lenia będą się odbywać w weekendy. 
Kilka razy w roku członków czekają 
też kilkudniowe zgrupowania.

Zainteresowani rekrutacją mogą 
się zgłaszać do 12 grudnia do Zespołu 
Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym 
Sączu. Zajęcia mają się rozpocząć w 
połowie stycznia.

(HUGO)

Tańsze bilety MPK dla uczniów? Zadecydują radni
Młodzież z Nowego Sącza będzie jeździła 
autobusami komunikacji miejskiej o po-
łowę taniej. Ci, którzy korzystają z bile-
tów miesięcznych, od lutego zapłacą nie 
45 zł a 20 zł 70 gr. 

Projekt uchwały w tej sprawie 
jeszcze w tym miesiącu ma trafić pod 
głosowanie podczas sesji Rady Mia-
sta. - Uczniowie będą mieli bezpłat-
ne przejazdy do i ze szkoły – tłuma-
czy Ryszard Nowak, prezydent No-
wego Sącza. - Przeanalizowaliśmy 
jak to wygląda średnio w ciągu roku. 

W związku z tym ten ulgowy bilet 
będzie obniżony z 45 zł do nieco po-
nad 20 zł.

Włodarz miasta nie ma wątpliwo-
ści, że radni poprą ten wniosek. Jeśli 
tak się stanie, dzieci i młodzież będą 
mogli jeździć na tańszym bilecie mie-
sięcznym już po feriach zimowych, 
czyli od 1 lutego. - Wyliczyliśmy, że 
uczniowie dojeżdżają do i ze szkoły 
średnio 38 razy w miesiącu – wyja-
śnia Małgorzata Grybel, rzeczniczka 
sądeckiego magistratu. - Jak wynika 
z danych sprzedażowych MPK 

stanowi to nieco ponad połowę 
wszystkich miesięcznych przejazdów 
autobusem komunikacji miejskiej, 
z której korzysta przeciętny uczeń. 
Pan prezydent proponuje obniżyć 
cenę bilety miesięcznego właśnie 
o te 54% czyli o około 24 zł 30 gr.

Z biletu będzie można korzystać 
wielokrotnie na wszystkich liniach 
autobusowych MPK. Ulga będzie do-
tyczyć tylko uczniów zameldowa-
nych na terenie miasta. 

 (HUGO)

Auto-Complex Spółka z o.o.
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy Sącz - Wielogłowy 188
tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl
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Winni, ale nie pójdą do więzienia
Zostali skazani, ale wszystko wska-
zuje na to, że nie trafią do więzienia. 
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu uznał 
rodziców półrocznej Madzi z Brzeznej 
za winnych zagłodzenia dziewczynki. 
Skazując ich na pół roku pozbawienia 
wolności uznał, że areszt tymczaso-
wy jest wystarczający i zaliczył go na 
poczet zasądzonej kary.

Rozprawy nie było, ponieważ 
sąd uwzględnił wniosek oskar-
żonych o dobrowolne poddanie 
się karze. Rodzice dziecka zosta-
li uznani za winnych zarzucanych 
im przestępstw, czyli znęcania się 
nad dziewczynką ze szczególnym 
okrucieństwem oraz nieumyślne-
go spowodowania jej śmierci. Mał-
żeństwo Joanna i Michał P. zosta-
ło skazane na pół roku pozbawie-
nia wolności.

- Okres tymczasowego aresz-
towania, który trwał sześć 

miesięcy, został zaliczony na po-
czet zasądzonej kary. W związku 
z tym, jeśli wyrok się uprawo-
mocni, oskarżeni nie wrócą do za-
kładu karnego - mówi Bogdan Ki-
jak, rzecznik Sądu Okręgowego w 
Nowym Sączu.

Ponadto sąd orzekł wobec ro-
dziców dziewczynki po dwa lata 
ograniczenia wolności. W tym cza-
sie mają pracować społecznie na 
rzecz osób starszych w wymia-
rze 40 godzin miesięcznie. Każdy 
z nich musi też wpłacić po 13 tys. 
zł. na rzecz Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym i Pomocy Postpeni-
tencjarnej. Zgodnie z orzeczeniem 
sądu będą też musieli poddać się 
psychoterapii dla osób z zaburze-
niami osobowości. Z wyroku zado-
wolony jest obrońca rodziców Ja-
nusz Kaczmarek.

- Jest to sprawiedliwy wy-
rok, ponieważ jest elementem 

porozumienia pomiędzy urzędem 
prokuratorskim a obroną - mówi. 
- Rodzice już ponieśli najwyższą 
karę, ponieważ stracili dziecko. 
Z powodu pewnej manipulacji 
doszło do nieumyślnego spowo-
dowania śmierci dziewczynki. 

Rodzice mają też zakaz kontak-
towania się ze znachorem Mar-
kiem H, który miał im doradzać 
jak dbać o Magdę. Jego proces roz-
począł się 30 października.  Usły-
szał prokuratorski zarzut tak zwa-
nego sprawstwa kierowniczego 
oraz świadczenia usług medycz-
nych bez wymaganych upraw-
nień, za co grozi mu pięć lat wię-
zienia 

 Półroczna Magda zmarła 
w kwietniu ubiegłego roku. Jak wy-
kazała sekcja jej zwłok przyczyną 
śmierci było niedożywienie i skraj-
ne wycieńczenie organizmu.

 (MCH)

W Krynicy brakuje wolnych miejsc na sylwestra
Krynica będzie pękać w szwach 
w sylwestra. W ostatnie dni 2015 roku 
szykuje się prawdziwy najazd tury-
stów na uzdrowisko. Według Krynic-
kiej Organizacji Turystycznej znalezie-
nie wolnej kwatery na ten termin już 
teraz graniczy z cudem. 

Do witania Nowego Roku pod 
Górą Parkową szykują się go-
ście z całej Polski. Według sza-
cunkowych danych uzdrowisko 
pomieści w swoich kwaterach 
maksymalnie około 13 tys. tury-
stów. Rezerwacje na masową ska-
lę to dobry zwiastun dla branży 

turystycznej. Końcówka roku bę-
dzie łaskawa dla kieszeni hotelarzy 
i restauratorów.

- Obłożenie Krynicy w sylwe-
stra sięga w tym momencie 100 
procent - informuje Daniel Li-
sak z Krynickiej Organizacji Tu-
rystycznej. – Jest już duży pro-
blem ze znalezieniem miejsca. 
A turyści przede wszystkim szu-
kają miejsc na pobyty dla całych 
rodzin.

Na razie nie ma jeszcze zainte-
resowania świąteczną ofertą. Winę 
za to ponosi pogoda, która jeszcze 
nie skłania turystów do planowania 

Bożego Narodzenia. Śniegiem syp-
nie dopiero od kolejnego week-
endu. 

- Jak zima rozpocznie się peł-
ną gębą, wtedy spodziewamy się 
więcej pytań o okres świątecz-
ny - wyjaśnia Daniel Lisak, który 
tłumaczy popularność sylwestra w 
Krynicy dużą liczbą oferowanych 
imprez na pożegnanie roku. 

Wiadomo też, że stacje narciar-
skie szykują się z rozpoczęciem se-
zonu na 19 grudnia. Wtedy wszyst-
kie wyciągi mają pójść w ruch.

(AD)

Morsy chcą bić rekord 
nad Jeziorem Rożnowskim 
Grupa miłośników kąpieli w lodowa-
tej wodzie szuka kompanów do bi-
cia rekordu. Udział w ogólnopolskiej 
akcji będzie możliwy, gdy zbierze się 
25 osób. Zwykle w morsowaniu w 
Gródku nad Dunajcem bierze udział 
do 16 osób. Potrzeba więc wsparcia. 

- Bardzo zapraszamy wszyst-
kich, którzy już morsują albo 
się wahają. Będzie dużo zaba-
wy, śmiechu, a później ognisko. 
Naszym spotkaniom towarzyszy 
świetna atmosfera i jest to na-
prawdę super przygoda - zachę-
ca Anna Lelito, jedna z „foczek” 
z Sądecczyzny.

Entuzjaści morsowania jed-
nocześnie uspokajają, że zimowe 

kąpiele w jeziorze zwiększają od-
porność i są niezwykłą pasją.

Zarówno morsy (panowie) jak 
i foki (panie) zbiorą się 13 grud-
nia i wejdą do wody dokładnie w 
południe. Wcześniej odbędzie się 
krótka rozgrzewka. To samo zro-
bią ich koleżanki i koledzy z ca-
łej Polski. Żeby wziąć udział w 
imprezie wystarczy się zjawić o 
11.30. Co trzeba za sobą zabrać?

– Na pewno strój do kąpieli, 
duży ręcznik, dobrze jest mieć 
czapkę, rękawiczki i  buty do 
wody, ale te ostatnie nie są ko-
nieczne - wyjaśnia Ania.

(KP)
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Trzeba patrzeć globalnie, a nie tylko cząstkowo
Rozmowa z senatorem 
STANISŁAWEM 
KOGUTEM, nowym 
przewodniczącym 
Komisji Infrastruktury

 - Czy Sądeczanie mogą mieć teraz 
większą nadzieję na szybką realiza-
cję „Sądeczanki” - ekspresowej drogi 
z Brzeska do Nowego Sącza?

- Generalna Dyrekcja Dróg 
i Autostrad zleciła już prace pro-
jektowe. Prace są prowadzone. 
Problem trzeba rozwiązać glo-
balnie a nie tylko cząstkowo, bo 
czym Sądecczyzna się różni od 
innych regionów, na przykład od 
Tarnowa? Niczym. Trasa powinna 
być wybudowana aż do Muszyn-
ki, żeby było połączenie ze Słowa-
cją, bo po tamtej stronie jest dro-
ga szybkiego ruchu. 

- Kiedy możemy się spodziewać ja-
kichś konkretnych decyzji co do ter-
minów?

- Dopiero został utworzo-
ny nowy rząd, został wybrany 
minister infrastruktury pan An-
drzej Adamczyk i wiceminister 
Jerzy Szmit. Muszą oni na razie 
wejść w sprawy drogownictwa. 

Przybędą na teren Sądecczyzny, 
wtedy poznamy szczegóły. Gwa-
rantuję to, wizyta jest już zapla-
nowana na przyszły rok. PiS po-
kazuje, że wiele rzeczy, które były 
niszczone, będą odbudowywane.

- A co z podnoszoną od lat kwestią 
połączenia kolejowego Podłęże – Pie-
kiełko?

- To linia nie tylko dla miesz-
kańców Sądecczyzny, ale całego 
regionu. Sprawa podnoszona już 
wielokrotnie, także jeśli chodzi o 
przywrócenie wielu zakładów ko-
lejowych na teren Sądecczyzny. 
W tej kwestii również będą pro-
wadzone rozmowy. Jeśli chodzi o 
kolejowe połączenia regionalne, to 

trzeba rozmawiać z marszałkiem 
województwa, gdyż za organizację 
pracy Przewozów Regionalnych 
odpowiada Zarząd Województwa 
Małopolskiego. Pracy jest co nie-
miara. Połączenie Podłęże - Pie-
kiełko to nie tylko usprawnienie 
komunikacyjne, lecz rozwiąza-
nie wiążące się z rozwojem tury-
styki wypoczynkowej sobotnio-
niedzielnej. Ta linia to nie tylko 
linia na południe Europy, ale da-
lej na Bałkany.  

 - Istnieje ryzyko, że ze względu na 
zły stan torów, pociągi nie pojadą 
w przyszłym roku trasą Nowy Sącz – 
Chabówka.

- Zrobię wszystko, aby retro 
jeździło na tej linii. Musi być reak-
tywacja i modernizacja całej linii, 
bo inaczej nie będzie ciągu na połu-
dnie Europy. Ta linia na pewno od-
żyje ze względów turystycznych. 
Do tego się dokłada Ministerstwo 
Kultury, Ministerstwo Transpor-
tu. Są prowadzone prace na utrzy-
manie tego muzeum. Modernizacja 
linii 104 musi być przeprowadzo-
na przy okazji budowy Podłęża – 
Piekiełko. Jestem ogromnym en-
tuzjastą i będę robił wszystko, aby 
doprowadzić do remontu tej linii. 

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA   
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Następne wydanie 
DTS wyjątkowo 

w poniedziałek 21 grudnia
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Jest obecnie najmłodszym mieszkańcem pla-
cówki. Jak sam mówi, gdyby nie popełnił tylu 
błędów, nie zostałby bezdomnym. Liczy, że 
uda się to teraz naprawić. Rozmowa z 19-let-
nim Sebastianem Lisiakiem, który od trzech 
miesięcy mieszka w Domu Brata Alberta w 
Nowym Sączu.  

- Tak młode osoby są rzadkością w placówkach 
dla bezdomnych. Jak to się stało, że trafiłeś do 
sądeckiego Domu Brata Alberta?

- Na początku wakacji rodzice wyrzucili 
mnie z domu i nie miałem gdzie mieszkać. 
Początkowo spałem u kolegów, z czasem, 
kiedy już nie mogłem tam przebywać, spa-
łem na klatkach schodowych lub po piwni-
cach, tam gdzie było ciepło. Kiedy zgłosi-
łem się do urzędu gminy, skierowano mnie 
do Nowego Sącza.

- Rodzice zazwyczaj bez powodu nie decydują 
się na tak drastyczne kroki….

- To nie są moi biologiczni rodzice, wy-
chowałem się w Domu Dziecka i w wieku 
sześciu lat zostałem przez nich adoptowa-
ny. Przyznaję, że na początku nasze relacje 
były bardzo dobre, byłem grzeczny, rodzice 
o mnie dbali i czułem, że jestem kochany.  
W gimnazjum zaczęły się jednak pierwsze 
problemy, nie radziłem sobie z nauką. Póź-
niej wpadłem w złe towarzystwo. Zaczą-
łem kraść pieniądze rodzicom. Nasze rela-
cje zaczęły się psuć, były kłótnie w domu, 

bo rodzice zaczęli się domyślać. Przestali 
mi ufać i trudno było to później naprawić. 

- I to była główna przyczyna, że postanowili Cię 
wyrzucić z domu? 

Nie. Po tych kradzieżach trafiłem na dwa 
lata do placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej. Jak wróciłem, starałem się być lepszy, 
ale nie trwało to długo. Później jak byłem 
już w technikum, kamera mnie zarejestro-
wała z kolegami, którzy handlowali nar-
kotykami. To przechyliło szalę. Wyrzucili 
mnie ze szkoły, tata, kiedy się dowiedział 
o tym i o tych narkotykach, uznał mnie za 
narkomana i powiedział mi, że mam się na-
tychmiast wyprowadzić z domu. Nie zdą-
żyłem udowodnić, że jestem niewinny, że 
znalazłem się w tym miejscu przypadkowo, 
że to nie ja handlowałem, było już za póź-
no, nikt mi nie chciał wierzyć. 

- Jak mi wiadomo masz na swoim koncie wy-
rok sądowy…

- Tak, dostałem rok więzienia w zawie-
szeniu na trzy lata za włamania do swojego 
rodzinnego domu. To już było po tym jak 
rodzice kazali mi się wynieść. Nie miałem 
pieniędzy na przeżycie a wiedziałem, że 
w domu jest dużo rzeczy, które mógłbym 
sprzedać i postanowiłem je zabrać. Dzia-
łałem z kolegami, wybiłem szybę, wsze-
dłem razem z nimi do środka i popakowa-
łem cenne przedmioty. Później to sprze-
daliśmy. Przyznaję, że pieniądze poszły 
nie tylko na utrzymanie, ale też na przy-
jemności jak na przykład na zakup ubrań, 
motocykla czy na zabawę. Dwa razy mi się 
udało wykraść z domu cenne przedmio-
ty, przy trzeciej próbie włamania zosta-
łem złapany przez policję. Później trafi-
ła sprawa do sądu i mnie skazano.  Na po-
czątku się nad tym nie zastanawiałem, bo 
żyłem chwilą. Dopiero później dotarło do 
mnie, że wyrządziłem rodzicom wielką 
krzywdę. Kiedy mieszkałem u kolegów, 

płaciłem im za noclegi i za jedzenie. Teraz 
widzę, że interesowały ich tylko moje pie-
niądze, bo przestałem ich obchodzić. Za-
pomnieli o mnie, nikt do mnie nie pisze, 
nikt nie dzwoni. 

- Wspomniałeś, że rodzice o Ciebie dbali, że Cię 
kochali, mimo to wyrządziłeś im sporo krzywd. 
Dlaczego okazałeś im taką niewdzięczność? 

- Nigdy nie narzekałem na brak wygód. 
Byłem jedynakiem i cała uwaga skupiała 
się na mnie. Miałem kupowane markowe 
ubrania, jeździłem na zagraniczne waka-
cje. Dostawałem różnie drogie prezenty jak 
na przykład gitarę elektryczna czy piani-
no. Stałem się próżny i pazerny na różne-
go rodzaju nowinki technologiczne i chcia-
łem coraz więcej rzeczy materialnych np. 
konsole czy telefony najnowszej genera-
cji. Rodzice nie zawsze godzili się na tego 
typu zakupy i to było powodem, że zaczą-
łem się buntować i sprawiać im problemy. 
Wtedy właśnie podbierałem im pieniądze, 
aby kupować sobie to, na co miałem ocho-
tę. Wtedy zaufanie zaczęło spadać. Po po-
bycie w ośrodku wychowawczym stara-
łem się zmienić, z powrotem słuchałem się 
rodziców. Pracowałem nawet u taty w fir-
mie popołudniami i w soboty. Dostawałem 
za to pieniądze. To była duża satysfakcja, 
bo z jednej strony pomogłem tacie, z dru-
giej legalnie zarobiłem pieniądze. Inaczej 
się je wydawało.

- Ostatecznie jednak trafiłeś na ulicę, czego na-
uczyło Cię to doświadczenie?

- Mam teraz świadomość, że to głównie 
z mojej winy stałem się bezdomny. Gdy-
bym się inaczej zachowywał, to być może 
dalej byłbym z rodzicami. Popełniłem wie-
le błędów. Żałuję tych wszystkich kradzie-
ży. Zraniłem swoich rodziców i nadużyłem 
ich zaufania. Wiem, że przez takie zacho-
wania można dużo stracić i zejść na samo 
dno. Jak się jest na samym dnie, to trudno 
to później odpracować.

- Jesteś już tutaj trzy miesiące. Co Ci dał pobyt 
w sądeckim ośrodku?

- Nauczyłem się sumiennej pracy 
i uczciwości. Tutaj jest dużo mądrych ludzi, 
doświadczonych życiowo. Każdy z nich ma 
swoje przemyślenia, które są dla mnie cen-
ne. Wiem, że nie zawsze to jest ich wina, 
że zostali bezdomni. Są różne koleje losu. 
To też pokazało mi, że trzeba dobierać so-
bie kolegów, którzy traktują cię bezintere-
sownie. Bo ważny jest charakter, a nie to co 
się posiada. Rodzice nie żałowali mi nicze-
go, ale z drugiej strony uczyli, że nie moż-
na patrzyć na życie przez pryzmat pienię-
dzy, mimo to chciałem więcej i coraz wię-
cej. Teraz wiem, że najważniejsze wartości 
w życiu to miłość, zaufanie, wsparcie czy 
dobre relacje z rodziną i innymi ludźmi.

- Jak wyobrażasz sobie dalszą przyszłość?
-Wiem, że mogę tu jeszcze chwilę zostać 

i zarabiać. W przyszłości chciałbym znaleźć 
sobie normalną pracę i wynająć sobie jakieś 
mieszkanie.  Bardzo mi zależy, aby rodzi-
ce mi wybaczyli, żeby dalej utrzymywali ze 
mną kontakt i pomogli mi ułożyć sobie na 
nowo życie. Teraz utrzymuję kontakt te-
lefoniczny tylko z mamą… Będę się starał 
być uczciwym człowiekiem. Chciałbym na-
prawić to, co zepsułem, może mi to zajmie 
dużo czasu, ale małymi kroczkami do celu.

 
ROZMAWIAŁA MONIKA CHROBAK

Ludzie i sprawy
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Jak się jest na samym dnie, to trudno się później odbić
Robert Opoka, dyrektor 
Domu Brata Alberta 
w Nowym Sączu
Sebastian, kiedy trafił do placówki, 
od razu został włączony do pra-
cy w ramach działalności Wspólnoty 
Emaus. Jest w ekipie transportowej. 
Wraz z innymi członkami Wspólnoty 
jeździ po używane meble czy różne-
go rodzaju przedmioty przekazywa-
ne przez darczyńców. Po ich renowacji 
są one sprzedawane w naszym sklepie. 
To współfinansuje naszą działalność. 
Sebastian dzięki tej pracy zdobywa 
doświadczenie, uczy się odpowiedzial-
ności czy kontaktów z innymi ludźmi. 
Liczę, że jego bezdomność jest tylko 
czasowa. Jego pobyt w naszej Wspól-
nocie to kolejny etap jego reintegracji. 
Wstępnie ustaliśmy, że po kilku miesią-
cach pobytu w ośrodku wróci do siebie 
i tam będzie włączony w lokalne pro-
gramy realizowane przez urząd pracy 
czy ośrodek pomocy społecznej. Nie jest 
to jednak limitowane. Jeżeli uznamy, że 
będzie musiał pozostać dłużej, to zosta-
nie. Teraz jest w połowie drogi. Przyznaję, 
że dużo pozytywnych rzeczy się dzieje, 
ale jest jeszcze za wcześnie, aby powie-
dzieć, że Sebastian spróbuje w najbliż-
szym czasie na swoją rękę rozwiązy-
wać swoje problemy. Nie mamy z nim 
problemów na co dzień, jest zaangażo-
wany w pomoc najsłabszym członkom 
Wspólnoty.  Rachunek krzywd jest jed-
nak dość zaawansowany i jego relację 
z rodziną są bardzo zaburzone. Chciał-
bym wystawić pozytywną ocenę, ale 
jeszcze jest na to za wcześnie. Mamy 
taką nadzieję, że pobyt tutaj będzie z ko-
rzyścią dla niego, bo takie są założenia 
Wspólnoty Emaus. Liczymy, że będzie 
inspirację do postawienia sobie warto-
ściowych celów w życiu. 
 (MCH)
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- Czy to, co robi RTCK jest jedną z form ewan-
gelizacji XXI wieku przy użyciu nowych narzędzi? 

- I tak i nie. Jedną z zasad, jaka obowiązywa-
ła u nas we wspólnocie był tzw. „zakaz ewange-
lizacji”. Już tłumaczę, o co w tym zakazie cho-
dzi. Otóż powinniśmy się zamknąć w naszym 
gadaniu i swoim życiem świadczyć, że jeste-
śmy ludźmi szczęśliwymi. Wierzymy, że to co 
robimy ma sens i przynosi wymierne owoce 
i dopiero kiedy zapali się zielona lampka, kiedy 
ktoś zacznie dopytywać o źródło naszego szczę-
ścia, dopiero wówczas otwiera się przestrzeń do 
bezpośredniej ewangelizacji. Dla nas ewange-
lizacja to przede wszystkim świadectwo swo-
jego życia, czyli my w tym świecie mamy tak 
funkcjonować, żeby być ludźmi szczęśliwymi 
i to szczęście powinno zarażać innych. Wtedy do-
piero nasze działanie jest skuteczne. 

Więcej w specjalnym Więcej w specjalnym 

świątecznym wydaniu świątecznym wydaniu 

DTS 21 grudniaDTS 21 grudnia
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Wydarzenia

REKLAMA

Bilety na pociągi retro rozchodziły się w mgnieniu oka
Stary Sącz, Muszynę, Krynicę-Zdrój, 
Biecz, Kasinę Wielką, Chabówkę – mię-
dzy innymi te miejscowości odwie-
dzili w tym roku pasażerowie pocią-
gów retro w czasie przejazdów orga-
nizowanych przez Nowosądeckie Sto-
warzyszenie Miłośników Kolei w No-
wym Sączu. 

- W maju ogłoszono w Urzędzie 
Marszałkowskim II edycję konkur-
su „Małopolska Gościnna”. Był to 
konkurs organizowany w ramach 
rozwoju, promocji i zróżnicowa-
nia oferty turystycznej. Rozstrzy-
gnięto go pod koniec maja. Wybra-
no naszą propozycję zorganizowa-
nia dziesięciu przejazdów zabytko-
wym taborem kolejowym – mówi 
Łukasz Wideł, wiceprezes NSMK z 
Nowego Sącza. 200 tys. zł. na re-
alizację poszczególnych przejazdów 
wyłożył Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego. - Pozo-
stałe koszty pokryliśmy z biletów, 
które rozeszły się w mgnieniu oka, 
sprzedaliśmy wszystkie miejsca - 
dodaje nie kryjąc satysfakcji. 

Podróż z dymem parowozu
Pasażerów podczas każ-

dej „podróży w czasie” wiozły 
zabytkowe wagony z lat 1920-
1960. Wszystkim przejażdż-
kom nieodmienne towarzy-
szył zapach dymu z parowozu 
i charakterystyczny stukot kół 
podczas jazdy. Konduktorzy w 
trakcie kontroli biletów zabawia-
li podróżujących, przewodnicy 
PTTK opowiadali o pięknie regio-
nu. W czasie postojów na turystów 
czekały regionalne przysmaki. 

Na stacjach i dworcach przygry-
wała orkiestra, a w Starym Są-
czu wystąpiły nawet Starosądec-
kie Tamburmajorki. Inicjatywa 
przejazdów pociągami retro spo-
tkała się z dużą aprobatą m.in. 

włodarzy Starego Sącza i Piw-
nicznej-Zdroju, Biecza czy No-
wego Targu. 

Obsługa pociągu miała na so-
bie mundury kolejarskie z lat 30. 
- czasu świetności Polskich Kolei 

Państwowych. Z czterech czyn-
nych parowozów, jakie znajdują 
się w Skansenie Taboru Kolejowe-
go w Chabówce, użyto na potrze-
by przejazdów wszystkie dostępne 
typy lokomotyw: SP42-260, TKt-
48-191,Ty42-107, OKz32. Jedynie 
po nowej trasie do portu lotniczego 
Kraków-Balice wagony prowadził 
zabytkowy elektrowóz EU06-01. 
Przewoźnikiem i właścicielem hi-
storycznego taboru kolejowego jest 
PKP Cargo, który utrzymuje skan-
sen w Chabówce. Lokomotywy pa-
rowe prowadzone są przez maszy-
nistów trakcji parowej z Chabówki.

Jedyni w Europie
Jaka przyszłość czeka kolej retro? 

Aby móc prowadzić parowóz, po-
trzeba specjalnych uprawnień. Wie-
lu maszynistów to już starsi pano-
wie na emeryturach. Tymczasem pa-
rowozy ze Skansenu w Chabówce to 
unikat w skali kraju. - Jesteśmy je-
dyni w Europie, a może i na świecie 
- mówi maszynista Czesław Nowak, 
który wrócił niedawno z Parowo-
zowni Wolsztyn, znajdującej się po-
nad 60 km od Poznania, gdzie rów-
nież odbywają się historyczne prze-
jazdy zabytkowym taborem. – O na-
szą piękną linię trzeba dbać, bo ina-
czej to wszystko zginie i praca wie-
lu fantastycznych ludzi pójdzie na 
marne – dodaje z nostalgią. - Tutaj 
ludzie z tego żyją, nie można pozwo-
lić na upadek kolei, tym bardziej, że 
to znakomita promocja regionu – 
dodaje jeden z kierowników pociągu. 

Przewozy zagrożone likwidacją
Powyższe obawy są uzasadnione, 

gdyż nie wiadomo, czy w przyszłym 

roku będzie można przejechać pa-
rowozem na trasie Nowy Sącz – 
Chabówka. Ze względu na stan toru, 
PKP PLK ograniczyły kolejowy ruch 
turystyczny na nieczynnej linii ko-
lejowej nr 104 z Chabówki do No-
wego Sącza, jednej z najatrakcyj-
niejszych górskich tras w Polsce. 
Już teraz nie udało się zorganizo-
wać czterech przejazdów na trasie 
Nowy Sącz - Chabówka. W najgor-
szym stanie jest torowisko pomię-
dzy Kasiną Wielką a Marcinkowica-
mi. Brakuje środków, które można 
by przeznaczyć na modernizację li-
nii, ponieważ, jak czytamy w bran-
żowym piśmie „Rynek Kolejowy”, 
„zarządca skupia się na odcinkach 
eksploatowanych przez przewoźni-
ków towarowych i pasażerskich”.

Znikają także kolejne połączenia 
regionalne na trasie Nowy Sącz – 
Kraków. Świetnie rozwija się za to 
Szybka Kolej Aglomeracyjna obej-
mująca trasy Kraków – Miechów/
Sędziszów. Już od roku kursują po-
ciągi do Wieliczki, we wrześniu 
przedłużono linię na lotnisko w Ba-
licach. Od 13 grudnia ruszą regular-
ne przejazdy.

Tymczasem bilety na przejaz-
dy pociągiem retro rozchodzą się 
w kilka minut. Linia nr 104 oddana 
do użytku w 1884 r. dzięki cesarzo-
wi C.K. Franciszkowi Józefowi I pro-
wadzi przez urokliwe tereny Beskidu 
Wyspowego: Mszanę Dolną, Kasinę 
Wielką, Tymbark, Limanową. Wy-
cieczki tymi trasami cieszą się bar-
dzo dużą popularnością, przyczy-
niając się tym samym do promocji 
regionu i lokalnej turystyki.

AGNIESZKA MAŁECKA

NSMK jest organizacją po-
żytku publicznego zrzesza-
jącą pasjonatów kolei z No-
wego Sącza oraz całej Ma-
łopolski.  Od 2011 r. zajmu-
je się organizacją okazjonal-
nych przejazdów historycz-
nymi pociągami trasą daw-
nej Galicyjskiej Kolei Trans-
wersalnej na odcinku z No-
wego Sącza do Chabów-
ki. Stowarzyszenie prowadzi 
w Nowym Sączu Izbę Tra-
dycji Kolejarzy Węzła Sądec-
kiego – społeczne muzeum 
świadczące o kolejarskich 
tradycjach miasta i regionu.

W najbliższy piątek 11 grudnia 
o godz. 12. w sali ratuszowej 
Miasteczka Galicyjskiego od-
będzie się specjalne spotka-
nie podsumowujące projekt. 
Całość projektu podsumują 
Kamil Filipowski i Łukasz Wi-
deł. O zabytkowych pojaz-
dach retro i to nie tylko tych 
kolejowych, opowie sympa-
tyk NSMK i warszawski prze-
wodnik Jacek Kaczmarek. 
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Sport 

REKLAMA

Cisza przed burzą? Rozczarowanie po rundzie jesiennej
Pierwszoligowa Sandecja Nowy Sącz 
tegoroczną rywalizację zakończyła 
w nerwowej atmosferze. Co dalej? Czy 
w klubie szykuje się piłkarskie trzę-
sienie ziemi? Przecież przed sezo-
nem aspiracje w Nowym Sączu sięgały 
znacznie wyżej. Sandecja jak na razie 
powstrzymuje się od oficjalnych komu-
nikatów i udzielania szerszych komen-
tarzy na temat planowanych zmian.

W ostatniej 19. kolejce Sandecja 
przegrała u siebie ze Stomilem Olsz-
tyn 0-2. Zespół zajmuje dopiero 15. 
miejsce w tabeli, które na zakoń-
czenie sezonu oznaczałoby koniecz-
ność gry w barażach o utrzymanie 
się w I lidze. A przecież przed roz-
grywkami zakładano, że będzie na-
leżał do czołówki. W czterech ostat-
nich spotkaniach Sandecja zdobyła 
zaledwie jeden punkt i nie potrafi-
ła strzelić gola. Smutny koniec pił-
karskiej jesieni sprawił, że przecięt-
ne notowania drużyny jeszcze bar-
dziej zostały nadszarpnięte. Klub 
kilka miesięcy temu zapowiadał 
pozyskanie bogatych sponsorów 
i walkę w niedalekiej przyszłości 
o ekstraklasę.

Prawdopodobnie w pierwszoli-
gowcu dojdzie do zmiany trenera, 
bowiem pozycja Roberta Kasper-
czyka została mocno nadszarpnię-
ta. Szkoleniowiec rozpoczął pracę 
w Sandecji jeszcze w końców-
ce ubiegłego sezonu. Przygotował 
drużynę do kolejnych rozgrywek, 
a w kadrze zespołu zaszło sporo 
zmian. Wyniki są jednak bardzo 
niezadowalające. W zasadzie Ro-
berta Kasperczyka nie będzie trzeba 
zwalniać, gdyż umowę ma do końca 
roku. Prawdopodobnie nie zostanie 
przedłużona, a z nieoficjalnych in-
formacji wynika, że już trwają po-
szukiwania jego następcy. Prezes 

klubu Andrzej Danek jest tajemni-
czy i nie chce potwierdzić, czy doj-
dzie do zmiany trenera. – Rozgryw-
ki niedawno się zakończyły, trzeba 
wszystko na spokojnie przeanali-
zować, przerwa zimowa jest bar-
dzo długa – tłumaczy. – Decyzję za-
padną być może pod koniec tygo-
dnia, w tej chwili nie chciałbym ni-
czego przesądzać – dodaje Danek.

W przerwie zimowej nie zano-
si się na rewolucję kadrową. Ciągle 
nie wiadomo, kto ma być tajem-
niczym dużym sponsorem, który 
miał finansować klub już od przy-
szłego roku. Kilka miesięcy temu 
spory zastrzyk pieniędzy ze stro-
ny nowego sponsora zapowiadał 
m.in. prezydent Nowego Sącza Ry-
szard Nowak. Jak do tej pory źró-
dło finansowego wsparcia nie zo-
stało ujawnione, a apetyty wśród 
sympatyków piłki nożnej zosta-
ły poważnie rozbudzone. W San-
decji miała być przecież budowana 
drużyna, która w przyszłości wal-
czyłaby o awans do ekstraklasy. 
Z pewnością słabe wyniki w run-
dzie jesiennej nie ułatwiają roz-
mów z ewentualnym nowym spon-
sorem. Na wiosnę przecież celem 
będzie ratowanie pierwszej ligi dla 
Nowego Sącza. Dlatego jak na razie 

planowane jest pozyskanie dwóch 
lub trzech nowych zawodników. 
Andrzej Danek podkreśla, że ze-
spół trapiony jest przez kontuzje, 
co miało duży wpływ na słabsze 
wyniki, jednak jest przekonany, że 
drużyna ma potencjał, aby walczyć 
o znacznie wyższe lokaty.

Jednym z zawodników, na któ-
rym nie zawiódł się trener Robert 
Kasperczyk, jest Przemysław Sza-
rek. Dobra gra wychowanka San-
decji już jakiś czas temu została 
zauważona przez sztab szkolenio-
wy młodzieżowej reprezentacji. 
Niestety Szarek został wyrzucony 
z kadry do lat 20, choć klub nie zde-
cydował się na nałożenie kary na 
zawodnika. W październiku pod-
czas zgrupowania kadry do lat 20 
we Włoszech zawodnik Sandecji 
narozrabiał, gdy po meczu wraz 
z kolegami z drużyny wyszedł na 
miasto mimo zakazu sztabu szko-
leniowego. Zabawa skończyła się 
sprzeczką z miejscowym mieszkań-
cem, interweniowała policja. Cała 
wina spadła na Przemysława Szar-
ka i Kamila Dankowskiego ze Ślą-
ska Wrocław. Obaj zostali ukarani 
przez PZPN brakiem powołania do 
drużyny narodowej do 30 czerw-
ca 2016 r. Szarek do końca rundy 

jesiennej był podstawowym zawod-
nikiem Sandecji.

– Przemek Szarek został uka-
rany przez PZPN i klub nie widział 
powodów, aby nakładać podwójną 
karę – mówi Andrzej Danek. – Za-
chowanie zawodnika wysoce nie-
odpowiedzialne, mam nadzieję, że 
wyciągnie z tej sytuacji odpowied-
nie wnioski.

Podobną decyzję w sprawie 
wspomnianego Kamila Dankow-
skiego podjął Śląsk Wrocław.

JACEK BUGAJSKI
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Co z tą Sandecją?
Sztabie szkoleniowy z MKS San-

decja, pytam się gdzie te 28 punktów 
do końca rozgrywek jesiennych?

Nie zdajecie sobie sprawy, jaką 
krzywdę wyrządzacie kibicom nowo-
sądeckim, którzy przychodzą jeszcze 
tak licznie na mecze swojej ukochanej 
drużyny. Co mecz to inny skład! Pa-
nowie, ani składu ani ładu w tej dru-
żynie. Brak dokładności, skutecz-
ności a przede wszystkim człowie-
ka, który by pociągnął ten zespół do 
zwycięstw. Na wiosnę będzie jeszcze 
gorzej, będą takie wyjazdy, że tam 
punktów nie dają za darmo, a przyj-
dzie grać z samym przodem tabe-
li. Jakby się wygrało z Wisłą Płock, 
Kluczborkiem, Zagłębiem, Olim-
pią Chrobry to Sandecja by miała 35 
punktów, nie musiałaby się martwić 
na wiosnę z utrzymaniem. Co to za 
taktyka? - do przerwy się wygrywa-
ło, a po przerwie bronienie wyniku. 

Panowie Prezesi, który to sezon 
tylko ratunek przed spadkiem do 

ostatniego meczu będzie trzymał ki-
biców w nerwach. Przecież ten ze-
spół to nie wie jak grać, żadnej we-
rwy, zaangażowania w grze.

Zbieranina z całej Polski, któ-
ra się nie przykłada do gry i meczy. 
A umiejętności zespołu i niektó-
rych zawodników zostawiają wiele 
do życzenia. 

Rozliczyć sztab szkoleniowy po je-
siennej rundzie rozgrywek za wyni-
ki, konsekwencje powinny być wy-
ciągnięte po każdym meczu, a tu nic 
się nie robi. Sztab szkoleniowy niech 
się nie usprawiedliwia kontuzjami 
Szufryna, Dudzica, Berezowskiego.  
Zmiennicy powinni być tacy sami jak 
ta trójka, na zawołanie  pana trenera. 
Chcę się Pana zapytać, ile meczy Ko-
zioł zawalił kolegom, a Pan w dalszym 
ciągu go wystawiał, a to nie ma innych 
bramkarzy? Przecież Grzegorczyk czy 
Kociołek nie mógłby bronić ?  A Pan 
na siłę Kozioła wystawia. Tyle co się 
im płaci, za to dziadostwo co odsta-
wiają prawdziwą sądecką rąbankę. 
Większość tych gwiazd, co ma pra-
wie po 200 występów w ekstraklasie, 
nic specjalnego nie wnieśli do gry. Faj-
ny zespół był za Wójtowicza i Kuźmy, 
wszystko szło w dobrym kierunku, to 
się pozbyto i trenerów i zawodników. 
Bębenek, Franczak, Mójt, Cabaj, Ró-
żalski, Makuch, Grzeszczyk, Petran, 
Urban - sami doświadczeni piłkarze. 
Sztab szkoleniowy, armia ludzi nic 
nie zrobiła, żeby podnieść poziom gry 
tego zespołu, tak jakby im nie zależało 
na wynikach, tylko odbębnić mecze, 
że się odbyły. Czy się wygra czy prze-
gra, dobra jest. Co trener przycho-
dził nowy, to przyprowadzał swoich 
zawodników, a oni i tak nic nie gra-
li. Niektórzy co odeszli do innych ze-
społów, grają i strzelają bramki może 
za lepsze pieniądze.

Imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji

Z LISTÓW DO REDAKCJI
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Pasje

Mogielica sama się promuje

Mogielica staje się coraz częstszym celem 
turystycznych wędrówek dzięki nieformalnej 
kampanii promocyjnej, którą całkiem przez 
przypadek, urządziło dwóch stałych bywalców 
góry. Kuba Toporkiewicz jest dziennikarzem 
i nie rozstaje się ze sprzętem fotograficznym. 
Podobną pasję ma jego kolega, Rafał Ociepka, 
który bije rekordy odwiedzin Mogielicy. Zdję-
cia tego duetu zachwycają internautów i napę-
dzają popularność góry. Niektórzy przeglądając 
internetowe galerie nie wierzą, że rzeczywiście 
jest tam tak pięknie. 

Rafał był w tym roku na Mogielicy 64 razy.  
- Chciałem być tam w tym roku 41 razy na 41. 
urodziny. Udało się, ale chodziłem dalej. A do 
końca roku jeszcze troszkę zostało… - mówi. 
Wizyty na tej górze nigdy mu się nie nudzą. 

- Tam nigdy nie jest tak samo, za każdym ra-
zem są inne chmury, inne światło, wieje inny 
wiatr, pachnie inaczej - podkreśla.

Mogielica jest najwyższym szczytem Beskidu 
Wyspowego. Liczy sobie 1171 m.n.pm. Wiąże się 
z nią wiele legend.  Kiedyś jej okolice mieli za-
mieszkiwać zbójnicy, więc niewykluczone, że 
jej zbocza kryją w sobie skarby. Gołym okiem 
jednak widać, że jednym z największych bo-
gactw góry są widoki. Można stamtąd podzi-
wiać Tatry, Pieniny, Gorce i Beskid Sądecki, nie 
wspominając o pozostałych szczytach Beskidu 
Wyspowego. Wygląda więc na to, że Mogieli-
ca sama się chwali. Wystarczyło tylko opubli-
kować zdjęcia tego co można obserwować z jej 
szczytu. Z każdym dniem przybywa polubień i 
nowych fanów góry.  - To bardzo miłe. Beskid 

Wyspowy jest piękny, choć chyba z powodu 
braku schronisk nie jest tak popularny jak na 
przykład Gorce - dodaje Rafał. Jego dzieła zo-
stały zauważone nie tylko przez internautów, 
ale także przez redakcję National Geographic.

Obydwaj autorzy nie przypisują sobie jednak 
szczególnych zasług. Mogielica znajduje się bli-
sko ich domów i panują na niej doskonałe wa-
runki do „łowienia” wyjątkowych ujęć. Publi-
kacja zdjęć w sieci była naturalną konsekwencją 
górskich wędrówek. I wywołała efekt domina.  
- Mam znajomych, którzy wybrali się na Mo-
gielicę dopiero po tym, gdy zobaczyli na zdję-
ciach jak tam jest fajnie. Miałem też sytuację, 
gdy spotkałem się na Mogielicy ze starszym 
panem, który powiedział, że przyjechał, bo 
młodzież mu opowiadała o fajnych zdjęciach z 

tej góry. Okazało się, że to ksiądz, który opie-
kował się grupą młodzieżową i przyjechał 
„rozpoznać teren” – opowiada Kuba, który 
w tym roku zdobył Mogielnicę 41 razy. I dodaje, 
że gdy wyjechał na jakiś czas, fani zdjęć z Mo-
gielicy zaniepokoili się przerwą „w dostawie”.

Od listopada fotografie z Mogielicy można 
podziwiać również w TVP Info.  Kuba wpadł 
na pomysł, żeby je przesyłać do telewizyjnej re-
dakcji. Stały się one stałym elementem poran-
nego programu. Prowadzący żartują, że autor 
jest na „nieformalnym etacie”.  -  Trochę nie 
wierzą w te widoki, ale tak tam jest – podsu-
mowuje Kuba.  Ciągle niezrealizowanym ce-
lem jest 100 wejść na Mogielicę. Może się uda 
w przyszłym roku?

KRYSTYNA PASEK
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POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (30)

Szanowni Państwo,
mamy za sobą kolej-

ny rok doświadczeń 
i wyzwań. Obfitował 
on w liczne wydarzenia 
dające nam okazję na 
budowanie świadomo-
ści ekonomicznej Pola-
ków oraz zachęcania ich 
do aktywnego uczest-
nictwa w życiu ekono-
micznej wspólnoty.

Prowadzone przez nas działania w najwięk-
szym stopniu oscylowały wokół propagowania 
treści zawartej w raporcie „Wspólnie budujmy 
naszą zamożność, czyli dlaczego w Polsce za-
rabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach 
Europy Zachodniej?”. Z powodzeniem zre-
alizowaliśmy cykl warsztatów skierowanych 
do sądeckich licealistów w ramach projektu 
„Włącz myślenie”, jednak aktywnie działali-
śmy również poza naszym regionem. Uczest-
niczyliśmy w wielu konferencjach, debatach 
i targach. Każde wydarzenie było dla nas oka-
zją do rozwoju oraz propagowania kapitału 
społecznego niezbędnego do pomnażania do-
brobytu w naszej wspólnocie ekonomicznej. 
Oprócz wiedzy i doświadczenia czerpaliśmy 
z nich ogrom satysfakcji oraz motywacji do 
kreowania kolejnych inicjatyw. 

W tym miejscu serdecznie dziękujemy Pań-
stwu za wsparcie i wyrazy uznania dla działań 
Fundacji, które pokazują nam, że nasza mi-
sja ma sens i nie możemy zaprzestać w jej re-
alizacji. 

Życzę Państwu spokojnych, zdrowych 
świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gro-
nie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku.

                Bożena Damasiewicz

Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Pamiętaj o gospodarce – kupuj z głową! 
Ktoś może powiedzieć... Ale jaki ja mogę mieć wpływ na rozwój gospodarki naszej wspólno-

ty ekonomicznej. Co mogę zrobić, żeby nam żyło się lepiej? To rola polityków, przedsiębiorców, 
urzędników. Cóż może zrobić przeciętny Polak?

Siła ekonomicznej wspólnoty zależy od wszystkich obywateli. Każdy z nas w różnym stopniu 
ma wpływ na jej efektywność. Są to min: politycy tworzący dobre prawo, urzędnicy, interpre-
tujący prawo tak aby służyło interesom naszej wspólnoty ekonomicznej, przedsiębiorcy two-
rzący miejsca pracy, pracownicy, efektywnie pracujący oraz konsumenci.

Każdy z nas jest konsumentem. Okazuje się, że my jako konsumenci, mamy realny i bezpo-
średni wpływ na to, co się dzieje z pieniędzmi które wydajemy. 

Każdy kupując produkt, szuka odpowiedzi na pytanie, co mi się opłaca. Ważne aby w pro-
cesie zakupowym podejmować decyzje opłacalne, ale przede wszystkim świadome. Świado-
me mogą być wówczas, gdy posiadamy odpowiednią wiedzę na temat produktu, który kupu-
jemy. Czy wiemy skąd pochodzi produkt? Czy jest to produkt rodzimej firmy? Tę wiedzę posia-
dają mieszkańcy bogatych krajów zachodnich.

Jako pracownicy, powinniśmy zadbać o efektywność naszej pracy. Powinniśmy chcieć pod-
nosić nasze kwalifikacje zawodowe. Powinniśmy chcieć uczyć się, rozwijać, aby praca wyko-
nywana przez nas, była nie tylko wykonywana szybciej, łatwiej, ale i efektywniej.

Wniosek jaki nasuwa się na podsumowanie jest optymistyczny. Mamy wpływ na to co dzieje 
się we wspólnocie ekonomicznej naszego kraju. Dzisiaj potrzeba by każdy z nas wspierał rodzi-
mą gospodarkę, poprzez podejmowanie codziennych decyzji zakupowych. Wspierając rodzi-
mych producentów, wszyscy budujemy silną, polską wspólnotę ekonomiczną! 
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Kalendarium konferencyjne Fundacji Pomyśl o Przyszłości
Mając na uwadze budowanie świadomości ekonomicznej Polaków oraz roli każdego obywatela w społeczeństwie, przedstawiciele Fundacji odwiedzali różne 

zakątki naszego kraju, promując patriotyzm gospodarczy oraz znaczenie rodzimych firm globalnych dla polskiej gospodarki. 
Poniżej prezentujemy listę 24 konferencji z naszym udziałem.

DATA WYDARZENIE MIEJSCE

2015-03-23 Debata „Myslę globalbnie, kupuję loklanie" Nowy Sacz

2015-03-17 Spotkanie z przedsiębiorcami w siedzibie firmy Alstar Kraków

2015-03-19-21 Spotkanie w Klubie Gazety Polskiej Gdynia

2015-03-23,26 Spotkanie w Zespóle Szkół Budowlanych w Poznaniu Poznań

2015-03-27 Konferencja „Jak funkcjonować w gospodarce wolnorynkowej" Częstochowa

2015-03-01 Konferencja z  przedsiębiorcami Muszyna

2015-04-09 Spotkanie w Zespóle Szkół Technicznych im. Bohaterów Września Jasło

2015-06-12 Spotkanie w IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie Częstochowa

2015-06-19 Spotkanie w Gimnazjum nr 4 Orzewsze

2015-06-27 Konferencja nt. Jednomandatowych Okręgów Wyborczeych Lubin

2015-07-04 Kongres Zjednoczonej Prawicy „Patriotyzm gospodarczy" Katowice

2015-07-05 Edukacujne Spotkanie u „Bartnika" Stróże

2015-07-10 Okrągły Stół Zamówień Publicznych Wrocław

2015-09-16 Konferencja w ramach przedsiębiorczości Tomasz Skiernia Kraków

2015-10-04 Konferencja „Przemysł Drzewny KOPDREW" Poznań

2015-10-08 Wolność gospodarcza, a zachowania obywateli Międzychód

2015-10-15 Konferencja - Huzar Polskiej Przedsiębiorczości Kraków

2015-10-14 „Firmy rodzinne, szanse i wyzwania" Bruksela

2015-10-28 Forum dla Wolności i Rozwoju Katowice

2015-10-30 Konferencja dotycząca rozwoju polskich rodzimych firm Warszawa

2015-11-13 Gala Przedsiębiorczości Limanowa

2015-11-16 Innowacyjność polskiej przedsiębiorczości Grąbkowo

2015-11-26-29 Targi u - Rodziny Opole

Wybrane projekty i wydarzenia w 2015 roku
Sądeccy licealiścii WŁĄCZYLI MYŚLENIE, czyli Fundacja edu-
kuje od podstaw

„Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”, to cykl warszta-
tów skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Sądecczy-
zny z zakresu wiedzy ekonomicznej zakończony konkursem „Mło-
dzi aktywni”. 

Ze względu na doświadczenie w obszarze edukacji ekonomicznej 
przedstawicie Fundacji podjęli działania mające na celu rozwinięcie 
treści publikacji oraz podręczników szkolnych do ekonomii i przed-
siębiorczości. Reprezentując głos polskich przedsiębiorców dążą do 
zaakcentowania roli każdego człowieka w kształtowaniu krajowej go-
spodarki. Budowanie relacji zawodowych opartych na zaufaniu oraz 
racjonalne wybory konsumenckie przybliżą Polskę na krajów tzw. sta-
rej Unii. Aby tak się stało, młody człowiek od samego początku edu-
kacyjnej i zawodowej drogi musi być świadomy mechanizmów gospo-
darki wolnorynkowej. Musi wiedzieć jak znaczący wpływ na sytuację 
w kraju wywiera jego postawa, świadomość i dokonywane wybory. 

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Częstochowie po-
znają mechanizmy wolnorynkowe

Od 26 do 28 czerwca 2015 roku przedstawiciele Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości gościli w Zespole Szkół Budowlanych w Częstochowie, 
gdzie przeprowadzili warsztaty dotyczące przedsiębiorczości. Pod-
czas spotkań poruszane były kwestie związane z polską gospodarką, 
jej mechanizmami oraz zostały wskazane rezerwy wzrostu gospodar-
czego naszego kraju.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości uczestnikiem Forum dla Wol-
ności i Rozwoju

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth to oddolna i obywa-
telska inicjatywa, przeprowadzona niezależnie od linii podziałów po-
litycznych, zmierzająca do poprawy jakości polskiego prawa. Prace 
w ramach Forum składały się z trzech etapów: badań, składającego 

Konferencja w ramach projektu ,,Włącz Myślenie"

Konferencja w ramach projektu ,,Włącz Myślenie"
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się z niemal 20 tematycznych warsztatów kongresu, który odbył się w Katowicach w 
dniach 28-30 października 2015 r., oraz przekazania wyników prac Prezydentowi Rze-
czypospolitej Polskiej.

W opinii Fundacji Pomyśl o Przyszłości, udział w Forum dla Wolności i Rozwoju może 
przynieść wymierne korzyści dla idei propagowanych przez Fundację. Poszczególne 
warsztaty i dyskusje panelowe stanowiły wyśmienite pole do dyskusji nad poszczegól-
nymi rozwiązaniami. Tym milej jest dostrzec, że propozycje Fundacji nie dość, że się 
wybroniły w dyskusjach eksperckich, to jeszcze spotkały się z entuzjazmem dyskutan-
tów i – co najważniejsze – ostatecznie zostały uwzględnione w treści Białej Księgi prze-
kazanej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niezwykle istotne w kontekście pomysłów Fundacji jest to, że Forum dla Wolności 
i Rozwoju nie zakończyło się jedynie wewnętrznymi ustaleniami uczestników kongre-
su, ale poszczególne pomysły – w tym inicjatywy Fundacji - zostały przeformułowa-
ne na propozycje ustawodawcze przekazane Prezydentowi RP, a zatem organowi dys-
ponującemu prawem inicjatywy ustawodawczej. Fundacja wyraża głęboką nadzieję, że 
po dogłębnym zapoznaniu się z jej poszczególnymi propozycjami Prezydent RP wyra-
zi polityczną wolę działania w kierunku od lat wskazywanym przez Fundację, a zatem 
w kierunku realizowania inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. 

Fundacja gościem Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych u- Rodziny

W dniach: 26-27-29 listopada stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zor-
ganizowało VIII Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny. Fundacja Pomyśl 
o Przyszłości była uczestnikiem wydarzenia. Przeprowadzono dziesiątki rozmów na 
temat, stanu polskiej gospodarki, wartości firm rodzinnych, patriotyzmu gospodar-
czego oraz świadomości gospodarczej naszych obywateli. Stoisko Fundacji cieszyło 
się sporym zainteresowaniem uczestników. Przez cztery dni promowaliśmy nasz Ra-
port „Wspólnie budujmy naszą zamożność", który zawiera 21 rezerw wzrostu gospo-
darczego naszego kraju.

IV Narciarskie Mistrzostwa Polskich Pracodawców Prywatnych

Wydarzenie cykliczne, organizowane z myślą o przyjaciołach, sympatykach i partne-
rach Fundacji o Przyszłości. Mistrzostwom towarzyszy konferencja poświęcona tema-
tyce gospodarczej. Podczas edycji 2015 skupiono się na doświadczeniach polskich firm 
w konkurowaniu na rynku globalnym.

Odwiedź nas i POLUB nasze pomysły!
Zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z projektami zre-

alizowanymi przez Fundację Pomyśl o Przyszlości. 
www.pomysloprzyszlosci.org

Znajdziesz tam m.in.:
•  elektroniczny, bezpłatny raport „Wspólnie budujmy naszą zamożność”
• propozycje zmian dla Polski
• propozycje zmian dla Unii Europejskiej 
• wiedzę ekonomiczną w pigułce

Bądźcie z  nami na bieżąco, śledźcie nasze pomysły i działania. 

W dowodzie uznania wirtualnie nas „polubcie”. Zapraszamy wszystkich 
na oficjalny FanPage Fundacji:

https://www.facebook.com/pomysloprzyszlosci

Spotkanie w Zespole Szkół Budowlanych w Częstochowie

Zjazd Firm Rodzinnych u - Rodziny IV Narziaskie Mistrzostwa Polski Pracodawców Prywatnych

Forum dla Wolności i Rozwoju 
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POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI– Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”.  Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Anna Korczyk, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz.

Wywiad z Januszem Kasztelewiczem - właścicielem Sądeckiego Bartnika

Istnieją na świecie wielopokolenio-
we firmy rodzinne, które przekazują 
sobie biznes i markę. My naszą mar-
kę budujemy już od ponad 20 lat. 
Pszczoły i nowe wyzwania związane 
z ich hodowlą zawsze mnie fascy-
nowały: nowe ule, przyczepy, inno-
wacyjne technologie, pszczele pro-
dukty… Pamiętam pierwsze konfe-
rencje, pionierskie etykiety z na-
zwą pasieki – wówczas to wszystko 
było takie nowatorskie! Powstawały 
w tamtych latach pierwsze sklepy ze 
zdrową żywnością i znaleźliśmy się 
na tej fali. Wyczuwaliśmy, jakie są 
luki rynku. Pszczelarze narzekali, że 
nie ma książek ani filmów o pszcze-
larstwie, to je wydaliśmy! Dziś mamy 
ponad 40 publikacji i ponad 60 fil-
mów. Ten „pociąg” jedzie tak szyb-
ko, że trudno z niego wyskoczyć – 
mówi Janusz Kasztelewicz, właści-
ciel Gospodarstwa Pasiecznego „Są-
decki Bartnik”.

-Ambasador Firm Rodzinnych w Ma-
łopolsce – taki tytuł nadały panu 
„Newsweek Polska” i Stowarzyszenie 
Inicjatywa Firm Rodzinnych.

-Właśnie wróciliśmy z War-
szawy, gdzie uczestniczyliśmy 
w Walnym Zgromadzeniu Stowa-
rzyszenia. Jego ojcem chrzestnym 
i prezesem zarazem jest słynny 
cukiernik Andrzej Jacek Blikle. 
Organizacja skupia obecnie oko-
ło 300 członków, ale takich firm 
rodzinnych jest kilkaset. Próbu-
jemy integrować ich członków. 
Dwa lata temu powstał dla nich 
specjalny program, podpowia-
dający jak zarządzać, promować 
markę, prowadzić sukcesję, jak 
się kłócić w firmie, twórczo roz-
wiązywać konflikty...

-To trzeba się kłócić?
-Oczywiście! W firmach ro-

dzinnych kłócenie się jest co-
dziennym obowiązkiem (śmiech).

-Niektórzy mówią, że z rodziną naj-
lepiej wychodzi się na zdjęciach.

-Podobno jest taka tradycja, 
że pierwsze pokolenie tworzy, 
buduje i organizuje, drugie – 
konsumuje, a trzecie to już tyl-
ko trwoni. Ale to żart. Na całym 
świecie z powodzeniem funk-
cjonują firmy wielopokolenio-
we. Żeby nie sięgać daleko, ro-
dzina Jacka Blikle już od ponad 
150 lat przekazuje sobie biznes – 
markę Blikle.

-Kasztelewicz to też marka.
-Staramy się tę markę tworzyć 

już przez blisko ćwierć wieku. 

-Miłość do pszczół wyniósł pan 
z domu rodzinnego?

-Swego czasu moja mama ku-
piła od sąsiada, Stanisława Jur-
kiewicza, jedną pszczelą rodzinę, 

aby mieć miód na lekarstwa. Była 
gospodynią domową, a mój oj-
ciec pracował jako kolejarz. Po 
II wojnie światowej pensje ko-
lejarskie już się tak nie liczyły, 
w związku z czym mama pilno-
wała każdego grosza. Pamiętam, 
jak sąsiad zrobił drugą rodzi-
nę pszczelą, potem trzecią. Za-
cząłem to podglądać z sitkiem 
do siania mąki na twarzy, żeby 
pszczoły nie żądliły. Ule mnie 
zainteresowały. Zacząłem edu-
kację w liceum w Grybowie, ale 
pewnego dnia przeczytałem w 
czasopiśmie „Pszczelarstwo”, 
że w Pszczelej Woli koło Lubli-
na jest jedyne w Polsce techni-
kum pszczelarskie. W artyku-
le było napisane, że młodzież 
po całym dniu nauki zmęczona, 
ale ze śpiewem na ustach wraca 
do internatu… Napisałem list do 
ówczesnego dyrektora, Tadeusza 
Wawryna. Odpisał, i tak oto zna-
lazłem się w drugiej klasie tego 
technikum. Po jego ukończeniu 
pojechałem na studia rolnicze 
do Poznania. W 1975 roku wró-
ciłem na ziemię sądecką. Dwa i 
pół roku wytrzymałem, pracu-
jąc w Spółdzielni Ogrodniczo-
Pszczelarskiej Ziemi Sądeckiej w 
Nowym Sączu.

-Wolał pan pracować na swoim? 
W PRL-u?

-To była ryzykowna decyzja, 
jednak ciągnęło wilka do lasu. 
Zacząłem na etacie pszczelarza, 
ale, kończąc studia, miałem już 
70 rodzin własnych. Dla sąde-
czan to była licząca się pasieka. 
Jako młody magister od razu za-
istniałem jako prezes powsta-
łego właśnie Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Nowym 
Sączu. Powierzono tę funkcje ta-
kiemu młokosowi, choć byli na 
tym terenie liczący się pszcze-
larze! Byłem prezesem przez 26 
lat, ale nie dałem się wybrać na 
kolejne lata.

Po tych dwóch i pół roku pra-
cy w spółdzielni w Nowym Sączu 
zwolniliśmy się z pracy razem 
z Janem Rzącą i utworzyliśmy 
tzw. Zespół Pszczelarsko-Pro-
ducencki. Obie rodziny zajmo-
wały się pszczołami, mieliśmy 
wspólne pszczoły i sprzęt. Były 
dwa żuki, pierwsze miodarki 
promieniste, przyczepa cam-
pingowa do pracy przy produk-
cji mleczka pszczelego. W ciągu 
2-4 lat pracy stworzyliśmy ja-
kieś 350-400 rodzin. Każdy za-
pisywał, ile włożył i ile wziął ze 
sprzedaży miodu. Ze wspólnych 
pieniędzy kupowaliśmy, co było 
trzeba, a raz w roku robiliśmy 
bilans. Przez 12 lat obywaliśmy 
się bez głównej księgowej. 

Kiedy w Polsce zaczęły się 
przemiany ustrojowe, chciałem 

wypłynąć na głębokie wody. Ale 
mój wspólnik miał dzieci, który-
mi musiał się opiekować. Wtedy 
postanowiliśmy o podziale pa-
sieki. Rozstaliśmy się zgodnie. 
Do tej pory się spotykamy. Jan 
Rząca zajął się przetwórstwem 
wosku do politur, emulsji, im-
pregnowaniem drewna i kamie-
nia, a my – za zgodą Rząców – 
przejęliśmy nazwę firmy. Kie-
dyś był to Nowosądecki Bartnik, 
teraz jest Sądecki Bartnik – Go-
spodarstwo Pasieczne Anny i Ja-
nusza Kasztelewicza. Pod tą na-
zwą istniejemy już ponad 20 lat.

-Co zdecydowało o zajęciu się 
pszczelarstwem? Biznes czy chęć 
rozwijania własnej pasji? 

-Nie wiem właściwie, jak to 
się stało, że pszczoły mnie za-
fascynowały. Polubiłem je już 
jako dziecko – w szóstej, może 
siódmej klasie szkoły podstawo-
wej. Potem ciągle były pszczoły, 
pszczoły i pszczoły… a to nowe 
ule, a to nowe przyczepy, inno-
wacyjne technologie czy pszcze-
le produkty, jak np. produk-
cja mleczka. Produkowaliśmy 
z Rzącą około 30 kilogramów 
mleczka, a na ówczesne lata to 
było dużo. Współpracowaliśmy 
z ludźmi z nowej fali. Pamię-
tam pierwsze konferencje, pio-
nierskie etykiety. Bo w czasach 
PRL był po prostu miód i ko-
niec, a myśmy zaczęli sygnować, 
z jakiej pasieki pochodzi miód, 
jaki pszczelarz go wyproduko-
wał. Teraz, w Unii Europejskiej, 
wszystko trzeba umieszczać na 
etykiecie, ale w tamtych latach 
to było nowatorskie podejście.

Uczestniczyliśmy też w Tar-
gach Zdrowej Żywności organizo-
wanych przez Jacka Rojka w Tar-
nowie. Odbyło się ich już około 
20. Pamiętam, że na pierwszych 
targach były takie produkty, jak 
popcorn z kukurydzy, otręby, 
miody, produkty pszczele i zio-
ła… Powstawały wtedy pierw-
sze sklepy ze zdrową żywnością 
i znaleźliśmy się na tej fali. Wy-
czuwaliśmy, jakie są luki na ryn-
ku. Żukiem woziliśmy towar do 
Łodzi, wnosiliśmy go na szóste 
piętro, żeby stamtąd rozwozić go 
do sklepów. Do Sopotu woziłem 
produkty starem wypożyczonym 
z Wojewódzkiego Przedsiębior-
stwa Handlu Wewnętrznego. Ta-
kim kolosem, w którym często 
się wszystko gotowało. Pojecha-
łem nim też pod Jelenią Górę. 
Przywiozłem miód na podwórko, 
a samochód stanął i przez tydzień 
nie mogliśmy go uruchomić.

-Potem było łatwiej?
-Trzeba umieć słuchać i pa-

trzeć. Na początku lat 90. na ze-
braniach pszczelarze podnosili 

ręce i mówili, że brakuje im ksią-
żek i filmów o pszczelarstwie 
i nie mają z czego korzystać. 
Zatem w 1995 roku wydaliśmy 
z Krystyną Czekońską z Krako-
wa pierwszą książkę. To był po-
czątek, a teraz mamy już po-
nad 40 pozycji dla pszczelarzy 
i konsumentów, wiele pozycji 
historycznych, kilka reprintów. 
Nasz album zatytułowany „Ule 
i pasieki w Polsce” w wersji an-
glojęzycznej zdobył złoty medal 
w Durbanie na Międzynarodo-
wym Kongresie Pszczelarzy Api-
mondia. Album „Nie bójmy się 
pszczół” został nagrodzony brą-
zowym medalem na Apimon-
dii w Kijowie. Na stronie inter-
netowej mamy platformę video 
Bartnik TV, liczącą ponad 60 fil-
mów. Niektóre z nich mają cha-
rakter dokumentów, lecz jest też 
na przykład „Skarbnica zdro-
wia”, gdzie głównym autorem 
i aktorem zarazem jest prof. Ry-
szard Czarnecki mówiący o walo-
rach odżywczo-leczniczych pro-
duktów pszczelich: miodu, pyłku, 
propolisu. Jest też film, w któ-
rym prof. Bogdan Kędzia z Po-
znania mówi o walorach mlecz-
ka pszczelego w myśl zasady nie-
żyjącego już sądeczanina, Jerzego 
Gali, że „mleczko pszczele da ci 
wiele, wcześniej chrzciny niż we-
sele”. W tej rymowance jest spo-
ro prawdy, bo mleczko to trochę 
afrodyzjak. Tak działa esencja wi-
tamin, mikroelementów i hormo-
nów. Odblokowuje.

-Jest Pan przykładem na to, że 
z pasji, wręcz dziecięcej, można 
uczynić sposób na życie. Trzeba 
być jednak upartym i gotowym do 
poświęceń…

-Tak jest. Nie radzę jednak 
iść w nasze ślady. W tej chwili 
stworzyliśmy sobie z żoną i dzie-
ciakami prawdziwy kierat. Bra-
kuje nam na wszystko czasu. Ty-
dzień powinien mieć osiem dni, 
doba – 25 godzin.

-Jakby Pan nie chciał tego robić, 
toby Pan to rzucił…

-Teraz już ten „pociąg” je-
dzie bardzo szybko, więc trudno 
z niego wyskoczyć.

-Ale warto było wsiąść i jechać.
-Naturalnie! Z nami wyrośli 

nasi synowie, Tomasz i Krzysz-
tof. Starszy syn zajmuje się obec-
nie częścią turystyczną firmy, 
zwierzyńcem i gospodarstwem 
rolnym. Młodszy koncentruje 
się bardziej na hodowli pszczół 
i handlu miodem. Coraz częściej 
odpuszczam, przekazuję im za-
dania, oddaję w ich ręce decyzje, 
pozwalam im działać samodziel-
nie. Tylko pszczoły pozostają ta-
kie same jak dawniej.

Wielka marka powstaje z pasji

Janusz Kasztelewicz Sądecki Bartnik
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W  Wydziale Karnym Sądu Re-
jonowego w Nowym Są-
czu zapadł nieprawomoc-

ny wyrok, który można skomentować 
stwierdzeniem, że zostali uniewinnie-
ni niewinni ludzie, a cenę za pieniac-
two kilku obywateli zapłacimy my, 
jako podatnicy tytułem zwrotu kosz-
tów poniesionych na obronę niewin-
nych. Sprawa od początku była banal-
na, żeby nie powiedzieć „dęta”, ale do 
jej rozwikłania zaangażowana została 
prokuratura, a skład sędziowski deba-
tował nad nią 9 (!) razy. Ci zaś, którzy 
wywołali burzę, nie ponieśli żadnych 
konsekwencji.

Początek tej tragifarsy sięga jesie-
ni 2011 r. W tę ciepłą jesień, pamiętną 
dla lokatorów bloku przy ulicy Ko-
rzeniowskiego 10 w Nowym Sączu, 
ekipa budowlana prowadziła robo-
ty polegające na dociepleniu stropo-
dachu. Szła bowiem zima. Był to je-
den z ostatnich budynków Grodzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej ociepla-
ny tą metodą. Dotąd przez lata nikt 

nie miał żadnych uwag co do sposo-
bu ocieplania. Ale w rzeczonym blo-
ku Korzeniowskiego 10 znaleźli się lu-
dzie, którzy zakwestionowali ten spo-
sób. Ich zdaniem na tego typu prace 
powinno być pozwolenie na budowę.

Ten pieniaczy upór obalili w trak-
cie procesu biegli z zakresu prawa 
budowlanego. Grupa niezadowolo-
nych mieszkańców Korzeniowskie-
go 10 zainteresowała, mówiąc deli-
katnie, tą sprawą Prokuraturę Rejo-
nową w Nowym Sączu. Na szczęście 
nie żądali kary śmierci dla Jarosława 
Iwańca, prezesa Grodzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i jego zastępcy Ryszar-
da Jasińskiego. O co zostali oskarżeni?

Jarosław Iwaniec i jego zastępca zo-
stali oskarżeni o to, że docieplili bu-
dynek bez wymaganego prawem po-
zwolenia budowlanego.

Sęk w tym, a w sęku dziura, że 
umowę w imieniu GSM podpisali z fir-
mą budowlano-inżynieryjną z Krako-
wa wiceprezes GSM Ryszard Jasiński i 
główna księgowa spółdzielni. Prezesa 
Iwańca nawet przy tym nie było, więc 
siłą rzeczy nie mógł podpisać własno-
ręcznie wspomnianej umowy. Ale 
to prokuratorowi nie przeszkadzało 
w prowadzeniu sprawy przeciw 
Iwańcowi. Ba, w trakcie postępowania 
prokurator łaskawie zmienił opis rze-
komego przestępstwa Iwańca. W ak-
cie oskarżenia przeciw niemu zastąpił 

w 2013 r. fragment tegoż jakoby on 
osobiście zlecił ocieplanie budynku 
na bezosobowe „zlecono realizację”.

Sąd Rejonowy pochylił się solennie 
nad tą „tragiczną” sprawą. Wydawa-
łoby się, że z docieplenia budynku lo-
katorzy powinni być choćby w stop-
niu umiarkowanym zadowoleni. Ale 
nie trójka mieszkańców Korzeniow-
skiego 10. Oni żądali głowy prezesa 
Iwańca. Uruchomiono więc proku-
ratora, inspektorów nadzoru z No-
wego Sącza i Krakowa, Wojewódzki 
Sąd Administracyjny, by wreszcie po 
wielu latach Sąd Rejonowy stwier-
dził, że obu oskarżonym nie można 
postawić zarzutu popełnienia czynu 
zabronionego. 

Ostatecznie więc zostali uniewin-
nieni. A w przypadku prezesa Iwań-
ca sąd w sentencji wyroku wyraźnie 
podkreślił – „skierowano akt oskar-
żenia przeciwko Iwańcowi, mimo że 
nie zajmował się on w Spółdzielni 
nadzorowaniem inwestycji i remon-
tów, ani nie brał udziału w podpisy-
waniu umowy na ocieplenie stropo-
dachu budynku przy ul. Korzeniow-
skiego 10”. Czekał więc Iwaniec kil-
ka lat, jako niewinny na swoje unie-
winnienie! Zajęty przez prokuratora 
samochód mocno zardzewiał, bo nie 
mógł go użytkować.

Ciekawi mnie, jakie samopoczu-
cie mają pieniacze z Korzeniowskie-
go 10. Bo obu uniewinnionym Skarb 
Państwa, czyli my podatnicy, musi-
my zapłacić jeszcze ponad 2 tys. zł. za 
koszty postępowania.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku Naszym miłym Gościom wielu radosnych i ciepłych chwil, Roku Naszym miłym Gościom wielu radosnych i ciepłych chwil, 
odpoczynku przy rodzinnym stole oraz wszelkiej pomyślności odpoczynku przy rodzinnym stole oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym życzą Antoni Rolka wraz z załogą.w życiu prywatnym i zawodowym życzą Antoni Rolka wraz z załogą.

REKLAMA

MATER IAŁ  PROMOCYJNY)

Wraz z rozwojem sieci Internet i 
dostępem do niej z każdego miejsca 
dzięki urządzeniom mobilnym - edu-
kacja zyskała nowy wymiar. Każdy kto 
ma dostęp do sieci, ma również do-
stęp do tysięcy wykładów, kursów, fil-
mów edukacyjnych. 

Krzysztof Małota, koordynator 
projektu „Sieć pomysłów”, którego 
celem jest propagowanie mądrego i 
bezpiecznego wykorzystywania sieci 
w edukacji podkreśla, że przenosze-
nie naszej aktywności do sieci  będzie 
z roku na rok coraz większe. W związ-
ku z tym istnieje konieczność pozna-
nia tego środowiska od strony praw-
nej, gdyż korzystanie z każdego na-
rzędzia sieciowego obwarowane jest 
szeregiem zobowiązań. 

Bezmyślne akceptowanie regu-
laminów portali i innych narzędzi z 
których korzystamy w Internecie, 
może skutkować wieloma proble-
mami. Przykładowo, udostępniając 
nasze dane w zakresie znacznie szer-
szym niż to konieczne, narażamy się 
na naruszanie naszej prywatności i 
wystawiamy na różne formy cyber-
przemocy. 

Tworząc własne filmy, publikacje, 
prezentacje, korzystamy często z 
materiałów udostępnianych w sie-
ci. W praktyce szkolnej to korzysta-
nie przyjmuje często formę “kopiuj 
- wklej”. W tym kontekście znacze-
nia nabiera znajomość kwestii zwią-
zanych z prawem autorskim, ochro-
ną wizerunku i zasadami licencjono-
wania materiałów zamieszczanych 

w Internecie. Brak tej wiedzy może 
sprawić, że naruszymy czyjeś pra-
wa, bądź sami udostępnimy materiał 
na zasadach niezgodnych z naszy-
mi intencjami.

W ramach projektu „Sieć pomy-
słów” odbył się w Gimnazjum nr 2 
cykl warsztatów, w trakcie których 
młodzież miała możliwość poznania 
jak bezpiecznie wykorzystać nowo-
czesne technologie do dzielenia się 
wiedzą, rozwijania pasji, wzajemnej 
pomocy w rozwiązywaniu trudności 
edukacyjnych. Uczestnicy warszta-
tów dowiedzieli się jak bezpiecznie 
korzystać z rozwiązań chmurowych i 
serwisów społecznościowych, jak na-
grywać screencasty, a także czym są 
prawa autorskie oraz licencje Creati-
ve Commons. 

Warsztatom towarzyszył konkurs 
na najlepsze pomysły młodzieży na 
twórcze wykorzystanie sieci do ce-
lów edukacyjnych. Polegał on na za-
prezentowaniu w formie trzyminuto-
wego filmiku, ciekawego działania wy-
korzystującego Internet do mądrego 
i bezpiecznego dzielenia się wiedzą i 
umiejętnościami.

Wyniki konkursu oraz publikacja 
zawierająca ciekawe pomysły na bez-
pieczne korzystanie z sieci,  opubliko-
wane zostaną 15 grudnia na stronie 
projektu: bezpiecznie.edumobile.pl 

Projekt "Sieć pomysłów" realizo-
wany jest przez Fundację Centrum 
Edukacji Mobilnej w ramach progra-
mu "Bezpiecznie Tu i Tam" Funda-
cji Orange.

„Sieć pomysłów”Opinie

Cena pieniactwa

Jerzy Wideł
Z kapelusza

33-300 Nowy Sącz ul. Witosa 10 tel. 18 447 67 68,  503 038 63933-300 Nowy Sącz ul. Witosa 10 tel. 18 447 67 68,  503 038 639

Kwaśnica z jagnięciną

Duszona wołowina z grzybami 
leśnymi w jarzynach podawana 

z kopytkami i buraczkami

. Pieczona ćwiartka kaczki z jabłkami 
i żurawiną podawana z ziemniakami 

opiekanymi i kapustą modrą

Polędwiczki wieprzowe z rydzami 
w śmietanie podawane 

z ziemniakami i zestawem surówek

Jagnięcina duszona 
w jarzynach podawana z kaszą 

jęczmienną i zestawem surówek

Pierogi Beskidzkie podsmażane 
z kaszą gryczaną, serem i sosem 

czosnkowym
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Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją w salonie Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

Kupuj z gwarancją  
najniższej ceny*

SUPEROFERTA OD SUPERMIKOŁAJA

* Promocja trwa w terminie 13.11.2015–13.12.2015 r. lub do wyczerpania zapasów i obejmuje wybrane produkty.  
   O szczegóły należy pytać Doradcę sprzedaży. Regulamin promocji jest dostępny w salonach Sony Centre.

Aby użyć tego telewizora, trzeba wyrazić zgodę na Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności firmy Google. „Google”, „Google Play”, „Android”, „Android TV” są zastrzeżonymi znakami  
handlowymi firmy Google Inc. Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.   „Sony”, „ ”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.

Najnowszy procesor X1 (Jakość 4K Ultra HD) / Triluminos Display

Sony Android TV™ – najwyższy poziom rozrywki

Smukła stylowa sylwetka – Slim design

Wyjątkowy pilot One Flick z wyszukiwaniem głosowym

Zobacz świat jakości  
i rozrywki z Sony Android TV™ 4K

65”

55”

X8505C

X8509C
GWARANCJA

CENY*

Głębia i ostrość obrazu 4K
– 4 razy więcej szczegółów niż w formacie Full HD

Dynamiczne akcje w zwolnionym tempie
– Nagrywanie i płynne wyświetlanie w trybie Full HD/120p

Stabilizacja obrazu Active***
– Doskonałe ujęcia w każdych warunkach

Pilot z funkcją podglądu na żywo  
(RM-LVR2) w zestawie

Kamera Action Cam 4K.  
Twoje przygody  
w jakości 4K Ultra HD

K
T
w

GWARANCJA

CENY*

GWARANCJA

CENY*

FDR-X1000VR
zestaw  

z pilotem live-view

1
AKCESORIA

za

Kup kamerę Sony Action Cam  
i odbierz akcesorium za 1 zł ***

11 klatek na sekundę z ciągłą asystą AF 
Nieporuszone zdjęcia obiektów w ruchu

0,06 s – najszybszy na świecie AF**

Gwarancja błyskawicznego ustawienia ostrości

179 punktów ostrości AF
Ustawienie ostrości obrazu na prawie 90% kadru

Wielkość matrycy jak w lustrzance 
Jakość lustrzanki w małej obudowie

Zaawansowany aparat  
z wymienną optyką

ILCE-6000L

** Spośród aparatów cyfrowych z wymiennymi obiektywami, posiadających matrycę APS-C,  
na dzień 12 lutego 2014 r., na podstawie wewnętrznych badań Sony. Pomiar wykonany metodą CIPA  
z zamontowanym obiektywem E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS oraz z wyłączoną funkcją Pre-AF.

*** Przy zakupie modelu FDR-X1000VR, HDR-AS200VR lub HDR-AZ1VR możesz odebrać jedno z wybranych akcesoriów za 1 zł.
Promocja ważna do 31.01.2016 lub do wyczerpania zapasów.

Rozdzielczość

24.3 Mpx
Ekran LCD

3.0”
Wizjer OLED 
Tru-Finder™

ILCE6000L:   
ILCE6000 (korpus) + obiektyw SEL-P1650

REKLAMA
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W archiwum Telewizji Polskiej 
odnaleźć można krótkometrażo-
wy, 23 minutowy, film pt. „Fer-
nando i humaniści” z 1973 r. Na-
kręcił go Stanisław Kokesza (zmarł 
w czerwcu br. w USA, gdzie wyemi-
grował przed stanem wojennym) na 
podstawie noweli Antoniego Kro-
ha, sądeckiego pisarza, tłumacza, 
etnografa i kulturoznawcy. Zdjęcia 
kręcono w Starym Sączu oraz gór-
skich plenerach Moszczenicy i Roz-
toki Ryterskiej. 

Bohaterem jest zdziwaczały rzeź-
biarz-prymitywista, taki Nikifor 
z dłutem zamiast kredki. Gra go ak-
tor starszego pokolenia Zygmunt 
Zintel (1911–1990), znany z wie-
lu charakterystycznych drugo- 
i trzecioplanowych ról w filmach 
i serialach. Jedną z nich była bo-
daj najbardziej pamiętna - zakon-
nika Sebastiana w humorystycz-
nym dialogu ze zrzuconym na spa-
dochronie na klasztorną dzwonnicę 
Frankiem Dolasem (Marianem Ko-
ciniakiem) w „Jak rozpętałem dru-
gą wojnę światową”. Zintel uży-
czał także głosu Żwirkowi, jednej 
z dwóch głównych postaci popular-
nego w Polsce począwszy od 1970 
r. animowanego serialu dla dzieci 
„Bajki z mchu i paproci”.

Film jest gorzką i ironiczną 
opowieścią o tym, jak „odkryw-
ca” Fernanda etnograf Margoń 
(Stanisław Gronkowski) w beret-
ce a’la Stanisław Szafran, z apara-
tem fotograficznym w ręku, chce 

na jego drewnianych rzeźbach 
zrobić karierę i pieniądze. Kto od-
wiedzał ośrodek sztuki ludowej w 
Paszynie w okresie probostwa ks. 
Edwarda Nitki (1911–1981), może 
w kreacji Zintela doszukać się po-
dobieństwa, nawet w fizjonomii, 
do takich twórców paszyńskich 
jak Wojciech Oleksy czy Stanisław 
Mika. Byli to niepełnosprawni ar-
tyści żyjących w swoim świecie 
świątków i „janiołów”, diabłów 

i madonn. Pokazany w filmie et-
nograf Margoń, w przeciwień-
stwie do ks. Nitki, nie wziął so-
bie do serca słów Goethego za-
pisanych w kronice parafial-
nej: „Piękno należy wesprzeć, bo 
tworzą go nieliczni, a potrzebu-
je go wielu”. Notabene w 1973 r. 
w kolorowym filmie telewizyj-
nym „Złoto polskich Karpat” zre-
alizowanym przez Telewizję Kra-
kowską w reżyserii Zbigniewa 

Święcha wzięło udział ośmiu 
rzeźbiarzy paszyńskich.

 „Fernando i humaniści” nie był 
jedyną przygodą Antoniego Kroha 
ze srebrnym ekranem. Dwadzieścia 
lat później poproszono go – wraz 
z Alojzym Cabałą, byłym dyrekto-
rem Muzeum Okręgowego w No-
wym Sączu, znawcą ikon – o kon-
sultację przy zrealizowanym przez 
Andrzeja Różyckiego etnograficz-
nym reportażu dokumentalnym 
„Trwanie” z cyklu „Małe ojczy-
zny”. Była to opowieść o Łemkach, 
narodzie wypędzonym.

Z początków lat osiemdziesiątych 
pochodzi popularny serial dla dzie-
ci Leszka Staronia „6 milionów se-
kund”. 11. trzydziestominutowy od-
cinek pt. „Zapomniane niezapomi-
najki” rozgrywa się w znajomych są-
deckich plenerach, w tym także we 
wnętrzach restauracji „Panorama”. 
Filmowcy nie omijali tego położonego 
w widokowym miejscu nad Dunaj-
cem lokalu gastronomicznego słyną-
cego ze znakomitego menu (gicz cie-
lęca z tartym chrzanem, palce lizać!), 
wyróżnianego Złotymi, Srebrnymi 
i Brązowymi Patelniami, w czym 
zasługa kolejnych kierowników od 

Stanisława Fudla po obecnego Ma-
riana Oleksego i długoletniego szefa 
kuchni Mariana Mółki. „Panorama” 
to ostatni czynny lokal, a było ich w 
dawnym powiecie nowosądeckim 42, 
po byłych Nowosądeckich Zakładach 
Gastronomicznych, wizytówce osła-
wionego eksperymentu sądeckiego. 
Biesiadowali tu możni tego świata, 
politycy i luminarze kultury, miej-
scowa inteligencja, tzw. badylarze 
(prywatna inicjatywa) i „niebieskie 
ptaki”. Wielką popularnością cieszy-
ły się tu niegdyś dancingi (na począt-
ku lat 70 nawet ze striptizem!), a do 
tańca przygrywały zespoły muzycz-
ne z multiinstrumentalistami Paw-
łem Dygoniem (potem szanownym 
architektem) i Januszem Wojsławem.

Tytułowe 6 milionów sekund 
to czas rozłąki głównego boha-
tera Krzyśka (Borysa Lankosza) 
i jego matki, która w celach leczni-
czych wyjechała do sanatorium do 
Krynicy-Zdroju. Pod jej nieobec-
ność Krzyś uczy się samodzielno-
ści, zmaga się z nieznanymi mu do 
tej pory życiowymi doświadcze-
niami. Jedzie w odwiedziny z wuj-
kiem (Leszkiem Drogoszem, słyn-
nym bokserem) i po zjeździe ser-
pentyną z Justu zrywa bukiet nie-
zapominajek dla mamy. Wujek na-
gle musi wyjechać na zawody, Krzyś 
wraca z uzdrowiska do domu pocią-
giem trasą popradzką, dziś, nieste-
ty, niezbyt uczęszczaną przez PKP…

JERZY LEŚNIAK

REKLAMA

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

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

   Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek
informuje, że Gmina Stary Sącz

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

W ramach projektu zakupiono i przekazano 150 zestawów komputerowych 
z drukarkami i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz 89 zestawów komputerowych 

dla 12 jednostek podległych.

Wartość projektu: 1 206 935,00 zł
Udział Unii Europejskiej 1 025 894,75 zł

Środki krajowe 181 040,25 zł

 www.wykluczenie.stary.sacz.pl

Filmoteka sądecka (29) 

Między Paszynem a Panoramą

Kultura



 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
MATERIAŁ PROMOCYJNY

Hej, Młody Obywatelu! 
Dziś publikujemy finałową 
pomoc naukową dla uczniów 
– z przedmiotu wiedza o spo-
łeczeństwie, a dla studen-
tów – z tematyki z pograni-
cza politologii lub socjolo-
gii. W poniższej tabelce ser-
wujemy wyjaśnienia najważ-
niejszych pojęć, które po lek-
turze czterech już dodatków 
„Dobrego Tygodnika Sądec-
kiego” dedykowanych mło-
dym liderom społeczeństwa 
obywatelskiego, powinieneś 
znać i rozumieć. Co więcej – 
mamy nadzieję, że jeśli przy-
najmniej wyjaśnienia z ko-
lumny opatrzonej nagłów-
kiem „po prostu” są dla Cie-
bie jasne – chcesz działać, 
przeżywać przygody z wo-
lontariatem i grać o granty 
dla trzeciego sektora, żeby 
fragment po fragmencie od-
mieniać świat na lepszy.

Odpowiedź na pyta-
nie „po co?” jest dla nas 
oczywista: bo olbrzymią 
frajdą jest urządzać swój 
własny dom, a jeszcze 
większą frajdą – wspól-
nie urządzać swoje osie-
dle, miasto lub wioskę, 
swój region, swoją ojczy-
znę. Jeśli uważasz, że je-
steś zbyt leniwy na takie 
wyzwanie, jeśl i  myśl isz: 
„niech to robią inni” – nie 
czytaj dalej. Nie miej jed-
nak później pretensji, że 
cokolwiek urządzono nie 
po Twej myśli. Prawo do 
pretensji przysługuje tyl-
ko tym, którzy korzystają 
z prawa do partycypacji.

Jeśli natomiast chcesz 
partycypować – czy-
l i  w s p ó ł u c z e s t n i c z y ć 
w działaniu – szykuj się na 
więcej: będziesz też par-
tycypować w sukcesach 

wynikających z tego dzia-
łania. Zapewniamy: to bez-
cenne! A teraz czas na po-
wtórkę:

Party-cypuj w decyzji jak 
zmienić miasto

Na finiszu 2015 roku 
mieszkańcy Nowego Są-
cza, którzy mają za sobą 
osiemnaste urodziny, mieli 
szansę pokazać, czy chcą 
partycypować w decyzji 
w co zainwestować wspól-
ne – miejskie pieniądze. Po 
raz pierwszy w historii mia-
sta umożliwiono sądecza-
nom współuczestnictwo 
w inwestowaniu publicz-
nych funduszy. Przez naj-
bliższe 12 miesięcy po-
cząwszy od sylwestra mia-
sto planuje wydać łącz-
nie 425 milionów 944 ty-
siące i 751 złotówek. Z tej 
ogromnej puli dwa miliony 
złotych przeznaczono na 
budżet obywatelski czy-
li inwestycje, które sąde-
czanie mogą wytypować 
do zrealizowania samo-
dzielnie.

Najpierw – w wakacje - 
ogłoszono „nabór” pomy-
słów na inwestycje, które 
mieszkańcy chcieliby zre-
alizować w ramach budże-
tu obywatelskiego. Jesie-
nią ujawniono listę projek-
tów zatwierdzonych przez 
urzędników i od 28 listo-
pada do 5 grudnia 2015 
umożl iwiono sądecza-
nom głosowanie. Ostat-
niego dnia stycznia do-
wiemy się, które projekty 
otrzymały najwięcej gło-
sów, a więc na co zosta-
ną wydane dwa miliony 
obywatelskiego budżetu 
miasta.

Wśród obywatelskich 
propozycj i  poddanych 
pod głosowanie były m.in. 
budowa ścieżek rowero-
wych, siłowni pod chmur-
ką przy ul. Wikl inowej, 
placów zabaw w Lasku 
Schwerteńskim, na osie-
dlu Sucharskiego oraz pod 
ruinami zamku, boisk na 
osiedlu Milenium, organi-
zacja 12 koncertów pod 
wspólną nazwą „World 
Music Festival”, stworze-
nie ulicznej galerii murali 
oraz organizacja „Perma-
nentnego” Festiwalu Mu-
zyki i Sztuki, trwającego od 
kwietnia do września.

B u d ż e t  o b y w a t e l -
ski  ustanowiono także 
w Starym Sączu. Tam 
przeznaczono do dyspo-
zycj i  mieszkańców 400 
tys. złotych a prawo głosu 
przyznano także młodzie-
ży, która ukończyła 15 lat. 
Ten pomysł bardzo nam 
się podoba!

Starosądeckie głosowa-
nie odbywające się wyłącz-
nie z wykorzystaniem in-
ternetu już rozstrzygnięto. 
Decyzją mieszkańców gmi-
ny za publiczne pieniądze 
zakupione zostanie wy-
posażenie dla Stowarzy-
szenia Mieszkańców Bar-
cic oraz Szkolnego Klubu 
Strzeleckiego przy Szko-
le w Barcicach, mali Góra-
le Nadpopradzcy z okolic 
Przysietnicy i starosądec-
kie tamburmajorki dostaną 

nowe stroje, orkiestra dęta 
w Barcicach – nowe in-
strumenty, na osiedlu Ga-
boń – Praczka i w Gołko-
wicach Górnych powstaną 
place zabaw, w Mostkach 
– siłownia, w Popowicach 
– boisko, a w Moszczenicy 
Niżnej zbudowane zostaną 
nowe wiaty przystankowe.

Na koniec mamy dla Cie-
bie młoda Czytelniczko, 
młody Czytelniku wyzwa-
nie: jeśli w Twoim miejscu 
zamieszkania nie ma jesz-
cze budżetu obywatelskie-
go, zbierz grupę przyjaciół 
i wspólnie przekonajcie lu-
dzi, którzy rządzą miastem 
lub gminą, aby taki budżet 
ustanowiono. Jeśli już jest – 
wymyślcie i zgłoście własny 
projekt, a później powalcz-
cie dla niego o głosy. Bę-
dziemy kibicować!

PARTY… cypacja. Daj się zaprosić!

Pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Nowego 
Sącza poddano aż cztery projekty związane z budową 
ścieżek rowerowych w mieście. Sądeczanie chcą, aby ścieżki 
powstały wzdłuż Bulwaru Narwiku, ulic Nowochruślickiej, 
Prażmowskiego, Krańcowej, Witosa Pieczkowskiego, 
Sucharskiego, Barskiej oraz na osiedlu Zawada.

Część budżetu obywatelskiego Starego Sącza przeznaczona 
zostanie na zakup strojów dla pięknych tamburmajorek
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trudne – łatwe pojęcia

Wyjaśnienie książkowe Wyjaśnienie po prostu…

Partycypacja 
obywatelska

Zespół działań i metod uczestnictwa obywateli 
w określaniu i rozwiązywaniu własnych problemów 

oparty na założeniu, że udział obywateli 
w zarządzaniu demokratycznym państwem nie 
powinien być ograniczony wyłącznie do udziału 
w wyborach. Podstawy partycypacji:  uznanie 
legalności wybranej demokratycznie władzy  
partnerstwo władz z grupami i organizacjami 

mieszkańców.

Partycypacja to po prostu uczestnictwo, aktywne branie 
udziału w wydarzeniach, które dotyczą jakiejś grupy 
społecznej. Jeśli zabierasz głos w dyskusji dotyczącej 

Twojej szkoły, osiedla, miasta, regionu, kraju, starasz się 
wpłynąć na decyzje dotyczące tej grupy i uczestniczysz 

w działaniach związanych z planowaniem oraz 
organizowaniem jej przyszłości – partycypujesz Ideą 

partycypacji obywatelskiej jest wspólne podejmowanie 
ważnych dla społeczności decyzji przez władzę oraz 

obywateli.

Społeczeństwo 
obywatelskie

Zespół instytucji oraz dobrowolnych, 
spontanicznych organizacji, związków 

i stowarzyszeń, który jest podstawą samodzielnego, 
wolnego od ingerencji państwa rozwoju obywateli, 

stanowi wyraz ich inicjatywy i potrzeb.  Wolne i 
dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie 

to podstawa państwa demokratycznego, dlatego 
przemiany społeczno-gospodarcze w krajach 

postkomunistycznych po 1989 r. miały na celu 
odbudowę społeczeństwa obywatelskiego, dla 

którego w państwach totalitarnych nie ma miejsca.

To po prostu ludzie aktywni pod względem społecznym, 
politycznym i ekonomicznym, przejawiający chęć do 

robienia czegokolwiek bez impulsu i bez przymusu 
ze strony władzy. Potrafią działać niezależnie choć 

niezależność nie musi oznaczać rywalizacji z władzą. 
Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego 
jest zainteresowanie sprawami całej społeczności 

oraz poczucie odpowiedzialności za jej dobro, a więc 
charakterystycznymi przejawami społeczeństwa 
obywatelskiego są np. organizacje pozarządowe i 

wolontariat.

Organizacja 
pozarządowa

Z angielskiego: non-government organization, 
popularny skrót NGO) – organizacja działająca 
na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w 

celu osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe 
nazywane są trzecim sektorem, obok sektora 
publicznego (władz, administracji publicznej) 
i rynkowego (przedsiębiorców). Są prywatne 
i powstają z inicjatywy prywatnych osób, ale 

w odróżnieniu od przedsiębiorstw działają 
w interesie publicznym, a nie prywatnym.

Fonetycznie i potocznie: „en-dżi-os” albo jak 
niektórzy mówią „en-gie-os”. Najczęściej NGO-s jest 

stowarzyszeniem albo fundacją. Jest to organizacja 
do zadań specjalnych, stworzona po to, aby dokonać 
rzeczy pozornie niemożliwych, z którymi nie radzą 

sobie ani instytucje państwowe, ani sektor biznesowy. 
Jednocześnie z jednym i drugim sektorem ma coś 

wspólnego. Z instytucjami państwowymi to, że działa 
nie dla zysku – czyli non profit, a z biznesem to, że jest 

inicjatywą prywatną.

Wolontariat Dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz 
innych, wykraczająca poza związki rodzinno-

koleżeńsko-przyjacielskie.Wolontariusz 
dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia 

angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji 
pozarządowych, a także rozmaitych instytucji. 

Określenie „praca bezpłatna” nie oznacza 
bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia 

materialnego. W rzeczywistości wolontariusz 
uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, 

spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, 
uznanie ze strony innych, podwyższenie 

samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół 
i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie 

i nowe umiejętności, a w związku z tym - także 
lepszą pozycję na rynku pracy.

Dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, 
wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-

przyjacielskie. Wolontariusz dobrowolnie i świadomie 
oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz 
osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych 
instytucji. Określenie „praca bezpłatna” nie oznacza 

bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. 
W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści 
niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji 

(poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie 
samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, 

zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, 
a w związku z tym - także lepszą pozycję na rynku pracy.

Grant Wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby 
lub organizacji, mające za zadanie realizację 

konkretnego celu naukowego, artystycznego 
lub społecznego, przyznawane przez organy 

państwa, organizacje międzynarodowe, uczelnie 
wyższe, fundacje, stowarzyszenia, firmy lub osoby 

prywatne. Aby otrzymać grant należy zazwyczaj 
wypełnić wniosek z uzasadnieniem. Wnioski te są 

oceniane przez fundatora grantu lub powołaną przez 
niego komisję. Najciekawsze z nich w procedurze 
konkursowej nagradzane są wygraną czyli zwykle 

pieniędzmi na ich realizację.

Pieniądze do wzięcia na realizację Twoich marzeń. Nie 
ma żartów. Możesz dostać grant na przykład na podróż 
dookoła świata, a Twoje szanse na grant wzrastają tym 
mocniej im bardziej Twoja wyprawa będzie dla kogoś 

pożyteczna. Możesz dzięki grantowi wynaleźć lekarstwo 
na nieuleczalną chorobę, albo zorganizować lekcje 

języka migowego. „Sięgnij gdzie wzrok nie sięga, łam 
czego rozum nie złamie...” Są ludzie, którzy chcą dać 
Ci pieniądze, żeby Twoimi rękoma, Twoim umysłem 
i Twoim talentem zmieniać świat. Oczywiście musisz 

stanąć do konkursu, aby móc zacząć, ale przecież 
potrafisz wygrać! Partycypuj w zwycięstwie;)
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Projektor dobrych zdarzeń
Seniorzy z Krościenka i oko-

lic dostali w prezencie wspaniałą 
wycieczkę, młody chłopak z No-
wego Sącza – szansę na wygraną 
z ciężką chorobą, piątka niepeł-
nosprawnych dzieciaków – pełne 
cudnych niespodzianek urodzino-
we przyjęcia. To tylko kilka z wie-
lu pięknych efektów aktywności 
młodych obywateli, którzy wzięli 
udział w projekcie Stowarzyszenia 
Sursum Corda pod hasłem „Dzia-
łam, bo lubię” i co najważniejsze 
-  zechcieli partycypować w inwe-
stowaniu publicznych pieniędzy 
w pomoc komuś, kto jej potrzebu-
je, w radość dla kogoś, komu jej 
brak, w organizacji imprez, które 
mogły pomnożyć dobro. 

Uwaga! Przedstawiamy kilka 

młodzieżowych teamów, które 

sięgnęły po mini – granty prze-

znaczone na realizację autor-

skich pomysłów na dobre uczyn-

ki z wykorzystaniem ogromnego 

potencjału wolontariatu.

Przyjaźń nie patrzy w kalendarz
Grupa „Juniorzy dla seniorów” 

przygotowała projekt pod ha-

słem „Wycieczka po uśmiech” 

dedykowany pensjonariuszkom 

Przytuliska św. Brata Alberta 

w Grywałdzie. Jego kluczowym 

celem była organizacja wy-

cieczki połączonej z ogniskiem 

do Gospodarstwa Agrotury-

stycznego Biała Woda w Jawor-

kach, na którą zostały zaproszo-

ne panie z przytuliska. Wyciecz-

ka odbyła się 26 października.

- Przygotowania do niej trwa-

ły od czerwca. Wtedy nasi wo-

lontariusze przystąpili do projektu 

„Działam, bo lubię!” finansowane-

go przez Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich. Warsztaty, szkolenia, wa-

kacyjny obóz dla liderów nad mo-

rzem, gra terenowa – to tylko niektó-

re z wydarzeń towarzyszących pro-

jektowi. Finałem było właśnie zre-

alizowanie imprezy, którą w całości 

przygotowali  wolontariusze. Napi-

sali projekt, opracowali kosztorys 

i harmonogram, a na stronie inter-

netowej projektu zebrali w głosowa-

niu 353 głosy, dzięki czemu zdoby-

li pierwsze fundusze. Udali się także 

do sponsorów, by dzięki ich pomo-

cy przygotować podopiecznym po-

częstunek i zrobić dla nich pamiąt-

kowe zdjęcia z wycieczki – relacjo-

nuje siostra Małgorzata Dyrek 

– opiekunka wolontariuszy z Ze-

społu Szkół Zawodowych i Pla-

cówek w Krościenku nad Du-

najcem.

Wycieczka z mnóstwem 

atrakcji: z grami  terenowymi, 

konkursem piosenki, tańcami 

integracyjnymi i obowiązkowym 

pieczeniem kiełbasek pozosta-

wiła wspaniałe wspomnienia 

i cenne przemyślenia.

- Nie podejrzewałabym nawet, że 

na takiej imprezie przedstawiciele 

dwóch tak różnych pokoleń mogą 

się ze sobą tak świetnie bawić.  Ra-

dość, którą każdy czerpał ze spo-

tkania ogrzewała nas od środka. 

Czas mijał tak szybko, że nawet 

nie zauważyliśmy, kiedy zaśpiewali-

śmy ostatnią piosenkę – dzielą się 

wrażeniami wolontariuszki Ania 

i Monika. 

- Panie tańczące wokół ogniska 

przypominały zawodowe tancerki. 

Wolontariusze podawali do stołu, 

a muzyka sprawiała, że wszyscy 

czuli się jak na wielkiej uczcie kultu-

ralnej. Jedynym wrogiem gości był 

czas, który nieubłagalnie biegł i słoń-

ce, które chowało się za skąpanym 

w barwach jesieni skałami Wąwo-

zu Homole. Ta potężna dawka do-

brej zabawy odmieniła życie każde-

go z nas! Satysfakcja z pomagania 

jest wielka – komentuje Krzysiek.

Jak zgodnie zapewniają człon-

kowie teamu organizatorów 

„Wycieczki po uśmiech” - to nie 

koniec młodzieżowych spotkań 

z pensjonariuszkami przytuliska. 

-  Myślę, że każdy z nas wyniósł 

z tego spotkania doświadczenia, któ-

re bardzo pomogą zacieśnić więzy 

z seniorami z naszych rodzin – choć-

by z naszymi dziadkami. Wiemy już, 

że różnice wieku to nie przeszkoda, 

aby świetnie się dogadywać i dobrze 

razem bawić – mówi wolontariusz-

ka Monika.

Pięć dni spełnionych marzeń
W Nowym Sączu skrzyknę-

ła się „ekipa urodzinowa”, która 

wywalczyła grant na organizację 

pięciu przyjęć urodzinowych dla 

najmłodszych podopiecznych 

programu „Na ratunek” Stowa-

rzyszenia Sursum Corda.  Cel 

był prosty:  wywołać uśmiech 

na buziach chorych dzieci pod-

czas niezapomnianej imprezy 

z mnóstwem atrakcji. Sprawić, 

aby dzieciaki poczuły się wyjąt-

kowo. 

Sześcioosobowa grupa wo-

lontariuszy  zatroszczyła się 

o wszystko: przygotowała za-

bawy i animacje dla małych jubi-

latów, postarała się o torty, balo-

ny, drobne upominki i spełnienie 

przynajmniej jednego marzenia 

każdego z dzieciaków. 

- To była niesamowita frajda – za-

równo dla tych dzieci jak i dla nas 

i olbrzymia satysfakcja, gdy widzieli-

śmy jak początkowo nieśmiałe dzie-

ciaki rozkręcały się w zabawie, cie-

szyły każdą drobnostką – opowiada 

wolontariuszka Weronika.

Jak wspomina – przedsię-

wzięcie miało kilka kryzysowych 

momentów, ale udało się poko-

nać przeciwności.

- Z tego wyzwania wynosimy lek-

cję, że nie można się poddawać. 

Zwycięzcy Świętej Wojny w 2015 roku

Ekipa urodzinowa w akcjiRozgrywki piłki siatkowej podczas Świętej Wojny w 2015 roku
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21 Edukator – wkładka o aktywności społecznej

Zadanie było trudne, bo bardzo cza-

sochłonne. Chodziło przecież nie o 

jedno wydarzenie, ale pięć odręb-

nych, w sytuacji gdy każde z nas ma 

przecież mnóstwo szkolnych i rodzin-

nych obowiązków. Trzeba było spiąć 

się, dobrze zorganizować, podzie-

lić zadaniami – dodaje Weronika.

Niezapomniane urodziny dla 

piątki niepełnosprawnych dzie-

ciaków udało się sfinansować 

nie tylko dzięki grantowi przyzna-

nemu w ramach projektu „Dzia-

łam, bo lubię”. Mały Przemek zo-

stał zaskoczony tortem podaro-

wanym nam przez Coctail Bar  

przy ul. Wałowej w Nowym Są-

czu, tort dla Mariuszka podaro-

wała cukiernia Mecyje Sądeckie, 

a hurtownia zabawek Mabel do-

łożyła od siebie śliczne upominki. 

Bardzo liczyła się pomysłowość 

organizatorów, którzy specjalnie 

dla Karolinki przebrali się za kolo-

rowe, wesołe zwierzaki, specjal-

nie dla Darka – spędzili wieczór 

grając w jego ulubione gry, spe-

cjalnie dla Mariuszka przygoto-

wali urodzinowy teatrzyk. Posta-

rali się również, aby dzieciaki do-

stały mnóstwo kartek z życzenia-

mi przygotowanych przez dru-

żynę przyjaciół -  wolontariuszy.

.

Święta wojna o Sławka
„Święta Wojna” (czyli dobro-

czynne granie w siatkówkę) od-

była się w tym roku w Nowym 

Sączu po raz trzeci. W jej pierw-

szej edycji młodzież zbierała fun-

dusze na rehabilitację Tereski - 

uczennicy I LO, która walczyła 

o powrót do sprawności po wy-

padku drogowym. Rok później 

mecze rozgrywano dla Pawła 

Orzechowskiego, 19-latka chorego 

na stwardnienie rozsiane. W tym 

roku ekipy sądeckich szkół śred-

nich stanęły do sportowej rywali-

zacji, aby zebrać pieniądze na le-

czenie chorego na białaczkę Sław-

ka Dąbrowskiego, ucznia sądec-

kiego Zespołu Szkół Elektryczno 

– Mechanicznych. Młodzi organi-

zatorzy turnieju nazwali swój team 

wymownie: „Wojownicy dobra”.

Sławek walczy z chorobą od 

ubiegłego roku. Najważniejsza 

– strategiczna bitwa w wojnie 

o jego życie czyli poszukiwanie 

dawcy szpiku zakończyła się 

zwycięstwem. Genetycznym 

„bliźniakiem” nastolatka okazał 

się jego młodszy brat – Patryk. 

Chłopcy są już po przeszcze-

pie, droga do pełnego wyzdro-

wienia jest jednak jeszcze dłu-

ga i niestety kosztowna. Cho-

ry nastolatek  ze względu na 

bardzo osłabioną odporność 

nie mógł wziąć udziału w im-

prezie zorganizowanej dla nie-

go przez rówieśników. Kibico-

wał im z domu. Wojna toczyła 

się przez dwa jesienne dni – 25 

i 26 listopada. Pola bitwy  - czy-

li boiska użyczył Instytut Kultu-

ry Fizycznej Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej.

Dlaczego wolontariusze wy-

brali taki, a nie inny cel swojej 

organizacyjnej, a później spor-

towej walki?

- Przecież to, co spotkało Sław-

ka, może zdarzyć się każdemu 

z nas - mówi wolontariusz Ma-

teusz Marszałek,  pomysło-

dawca  „Świętej Wojny.” 

Wejściówki – cegiełki na me-

cze – każda po 5 zł i daro-

wizny uczestników oraz kibi-

ców poskładały się na piękną 

kwotę 8400 zł.  Wszystko zo-

stanie przekazane na leczenie 

i rehabilitację Sławka. To dwu-

krotnie więcej niż udało się ze-

brać podczas pierwszej i dru-

giej edycji imprezy. 

Do turnieju zgłosiło się 9 

drużyn uczniowskich: z „elek-

tryka”, z „samochodówki”, 

z drugiego ogólniaka, z Zespo-

łów Szkół nr  1, 3 i 4, ze Spo-

łecznego Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego, Elitarne-

go LO i Prywatnego Techni-

kum Zawodowego. Do rywali-

zacji stanęły także dwie druży-

ny nauczycielskie z II LO i Ze-

społu Szkół nr1.

Zwycięzcą „III Świętej Wojny” 

zostali siatkarze reprezentujący 

Zespół Szkół nr 1, czyli popular-

ny Gastronom – zarówno w ka-

tegorii uczniowskiej jak i nauczy-

cielskiej.

Zwycięzcami  słusznie czu-

ją się jednak wszyscy – bo pro-

jekt „Wojowników dobra”, który 

pomogło zrealizować  wielu do-

brych ludzi, sponsorów i przede 

wszystkim zawodników, zakoń-

czył się imponująco. W czym 

tkwi tajemnica sukcesu? Praw-

dopodobnie w  tym, że „Wojow-

nicy dobra” i ich sprzymierzeńcy 

działają, bo lubią i pomagają, bo 

ich to ogromnie cieszy.

Urodziny na lekarstwo Wycieczka po uśmiech

Juniorzy z seniorami z Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie
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Przyłącz się do akcji! 
Kup promocyjną bramę, drzwi lub ogrodzenie 
i pomóż zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. 

100 zł ze sprzedaży każdego promocyjnego produktu 
przeznaczamy na zabezpieczenie terenów wokół domów dziecka. 
Oferta obowiązuje od 15 września do 30 listopada 2015 r. - sprawdź w Punktach Sprzedaży!
Zasady promocji na stronie www.wisniowski.pl/promocja 

NOWY SĄCZ
ul. Zielona 45, tel. 18 444 11 27
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 18 444 11 01
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

PASZYN 478
tel. 18 440 20 14
e-mail: biuro@tomexokna.pl
www.tomexokna.pl

NOWY TARG
ul. Kolejowa 59
tel. 18 264 88 59
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

TARNÓW
ul. Krakowska 131
tel. 14 627 26 32
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

LIMANOWA
ul. Kopernika 14
tel. 018 330 11 67
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

JASŁO
ul. Kościuszki 44
tel. 13 445 23 29
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

KROSNO
ul. Liniarska 10
tel. 13 432 39 45
e-mail: krosno@tomexokna.pl

GORLICE
ul. Biecka 40
tel/fax: 18 354 69 11
e-mail: gorlice@tomexokna.pl

SZAFLARY
ul. Zakopiańska 18
tel. 18 275 40 64
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

REKLAMA
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Rozmaitości
Świąteczny kredyt w 15 min. 
Okazja czy pułapka?
Chwilówek lepiej unikać jak ognia – ra-
dzą eksperci. A już na pewno tych, któ-
re oferują parabanki. Wiele osób korzy-
sta jednak z takich instytucji, bo pienią-
dze dostaje się niemal od ręki, bez porę-
czyciela i zdolności kredytowej. 

- Tego typu instytucje mają swo-
ich klientów, o czym może świad-
czyć ich liczba na terenie miasta – 
wyjaśnia Leszek Jastrzębski, miejski 
rzecznik konsumentów. - Na każdej 
z większych ulic znajduje się jakaś 
instytucja parabankowa oferująca 
różnego rodzaju kredyty i pożyczki.

Zanim weźmiemy więc pożycz-
kę w parabanku, bądź też skorzysta-
my z usług firmy pożyczkowej, war-
to pamiętać, że nie ma łatwych pie-
niędzy. - Do tego typu instytucji naj-
częściej zgłaszają się osoby, które 
mają problem z uzyskaniem wnio-
skowanej pożyczki w banku, a to 
z uwagi na brak zdolności kredyto-
wej czy nieciekawą historię kredy-
tową – mówi Jastrzębski. - Po otrzy-
maniu odmowy w jednym, drugim, 
trzecim banku szukają możliwości 
zaciągnięcia pożyczek w tego rodza-
ju instytucjach. Nie weryfikują one 
dokładnie klienta i udzielają poży-
czek. Oprocentowanie na początek 
wydaje się dość niskie, natomiast 

kiedy policzyć rzeczywiste oprocen-
towanie, okazuje się, że spłacamy 
wielokrotnie więcej niż pożyczamy.  
Nie daj Boże, jeśli pojawi się jakiś 
problem z terminową spłatą zadłu-
żenia, wtedy rośnie ono lawinowo.  

Dlatego nawet jeśli oferta wyda-
je się nam bardzo korzystna, trze-
ba ją dokładnie przeanalizować. Po 
pierwsze należy sprawdźmy wiary-
godność firmy, w której zamierza-
my zaciągnąć zobowiązanie. Po dru-
gie dokładnie przeczytać każde po-
stanowienie umowy, szczególnie to, 
które jest napisane drobnym drucz-
kiem. Po trzecie sprawdzić, jakie są 
zabezpieczenia umowy, co nam grozi 
w przypadku braku spłaty w terminie 
i jakie będzie oprocentowanie zadłu-
żenia przeterminowanego. 

Eksperci radzą więc, aby do-
brze przemyśleć pomysł zaciągnię-
cia chwilówki, bo święta i prezen-
ty na kredyt nie zawsze są najlep-
szym pomysłem. Czasem lepiej ku-
pić skromniejsze podarunki, niż pa-
kować się w kredyt. Jeśli jednak nie 
mamy wyjścia, warto pamiętać, że od 
każdej zawartej umowy może odstą-
pić bez konsekwencji do 14 dni od jej 
podpisania. 

(MAT)

Fragmenty włoskich witraży na zamku w Rożnowie
Archeolodzy dokopali się pierwszych 
skarbów na terenie ruin dawnej warow-
ni Zawiszy Czarnego. Słynny rycerz miał 
mieszkać w Rożnowie dwa lata. Wysoki 
status siedziby potwierdzają znalezione 
zabytki. W tym roku zakończył się pierw-
szy etap prac pod czujnym okiem konser-
watora zabytków. 

- Zostały odkopane dwa duże po-
mieszczenia, które stanowiły przy-
ziemia zamku. Wydobyto sporo za-
bytków ruchomych. Przede wszyst-
kim kafli, elementów okien, gomó-
łek szklanych, jedną dosyć ciekawą 
monetę. Te wszystkie przedmioty są 
już odrestaurowane i zabezpieczone  

- wyjaśnia Jerzy Meysztowicz, właści-
ciel zamku i powinowaty Stadnickich.

Renesansowe kafle znalezione 
podczas prac wykopaliskowych są 
nadpalone, co potwierdza tezę, że za-
mek kiedyś częściowo spłonął. Zna-
leziska nie należą do przeciętnych, 
co może świadczyć o randze obiek-
tu. -Wszystko wskazuje na to, że był 
to bogaty zamek: ekskluzywne kafle 
i kawałki witraży określonych jako 
włoskie dowodzą, że wystrój wnę-
trza był bogaty  – podkreśla właści-
ciel dawnej warowni.

Tajemnicze są same odkry-
te pomieszczenia, bo do koń-
ca nie wiadomo, co się w nich 

znajdowało.  - Wejście do tych po-
mieszczeń było od strony dziedzińca, 
ale nie miały one okien. To były naj-
prawdopodobniej piwnice. Co cieka-
we,  posadzka w tych obu pomiesz-
czeniach jest naturalną skałą, na któ-
rej osadzony jest zamek - dodaje Je-
rzy Meysztowicz.

Prace rozpoczną się ponownie na 
wiosnę 2016 r. Do odkrycia są jeszcze 
trzy inne pomieszczenia. Na razie te-
ren wykopalisk został zabezpieczony. 
Powstał też już wstępny projekt archi-
tektoniczny zamku, który powstaje 
z myślą o odbudowaniu warowni. Au-
torzy uważają, że jeszcze za wcześnie 
na jego publikację. (KP)

Mikołajkowa pomoc dla polskich dzieci na Ukrainie
350 polskich dzieci mieszkających na 
terenach Ukrainy otrzyma mikołajko-
we paczki. Do akcji charytatywnej or-
ganizowanej przez radio RDN Mało-
polska i RDN Nowy Sącz we współpra-
cy z tarnowskim oddziałem Stowarzy-
szenia Malta Służba Medyczna dołączył 
producent wody mineralnej, firma Piw-
niczanka.

W przygotowanych paczkach 
znalazły się słodycze, zabawki, książ-
ki, przybory szkolne, ale także ar-
tykuły pierwszej potrzeby takie jak 
odzież, czapki, szaliki czy rękawiczki. 

Wszystko, by wywołać uśmiech na 
twarzach dzieci. - Postawiliśmy na 
ubranie, żeby prezent był jak najbar-
dziej wartościowy. Dzieci dostaną 
też pod choinkę słodycze, zabawki i 
wszystko to, co im będzie potrzebne. 

Życzymy im też oczywiście dużo 
zdrowia, a przede wszystkim spoko-
ju - mówi przedstawiciel firmy Piw-
niczanka, Marek Gaworucha.  

Organizatorów i Piwniczankę 
wspierali również uczniowie szkół 
z okolic Nowego Sącza. Wszystkie 
zebrane prezenty zostały przetrans-
portowane radiowym autobusem do 
Tarnowa, skąd 5 grudnia trafiły na 
Ukrainę do najbardziej potrzebu-
jących rodzin. Dzięki akcji również 
one będą miały możliwość poczuć 
klimat radosnych świąt.

(PIWN)
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