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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
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tel/fax 18 444 11 27
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Sąsiad chce Cię zabić! Robi to ukradkiem i na raty, kiedy zapadnie zmrok.
Jest już tak niebezpiecznie, że lokalne władze apelują, by nie wychodzić
na ulice! Taka sytuacja utrzymuje się od lat, ale dotychczas nikomu nie
udało się powstrzymać zabójczego procederu. Nowy Sącz jest jednym
z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce! Lekarz pulmunolog
Jadwiga Żółcińska ostrzega: – związki chemiczne unoszące się w sądeckim powietrzu mogą powodować nowotwory! Z naszych kominów
wydobywa się zabójczy dym, przez 100 dni w roku wiszący nad Kotliną
Sądecką. Kara za takie zabójstwo na raty to tylko 500 zł.
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

WA R TO W I E D Z I E Ć

FAKRO pożądanym pracodawcą
Sądecka firma FAKRO znalazła się
w gronie firm uznawanych za najbardziej pożądanych pracodawców
2012 r. To wynik rankingu sporządzonego przez Business Center Club
oraz międzynarodową firmę rekrutacyjną Antal International. Zestawienie, które powstało na podstawie badania przeprowadzonego wśród 1500
specjalistów i menedżerów, wyróżnia firmy, które najskuteczniej budują pozytywny employer branding.
Autorzy rankingu podkreślają,
że informacje o preferencjach anonimowych respondentów stanowią
ważne uzupełnienie badań opinii studentów czy wewnętrznych ocen pracowników. Unikalną cechą badania jest możliwość samodzielnego
wskazania przez uczestników ankiety każdej firmy jako najbardziej pożądanego pracodawcy. W kwestionariuszu nie ma gotowej, zawężonej
listy możliwości. W badaniu ocenie
poddano między innymi warunki
zatrudnienia, styl zarządzania i kulturę organizacyjną, innowacyjność,

NAPISALI O NAS

DTS jako pierwszy
w Polsce!
Tygodnik „Polityka” w swoim
świątecznym numerze z 19 grudnia poświęcił spory tekst sądeckim przedsiębiorcom i legendarnej już sądeckiej zaradności. Pisze
tam m.in. o DTS i naszym rankingu „100 przedsiębiorstw napędzających sądecką gospodarkę”.
Takiego zestawienia jeszcze w polskich mediach nie było!
„W powiatowym Nowym Sączu mieszka najwięcej w kraju
milionerów, rodzi się najwięcej
dzieci, a miastem rządzi Prawo

i Sprawiedliwość, które bogatych nie lubi. Biznes i lokalnych
polityków łączy jednak poczucie
krzywdy, że państwo ich opuściło” – tak zaczyna się tekst pt.
„Układ globalny” autorstwa Joanny Solskiej.
Jeden z akapitów tekstu „Polityki” poświęcony jest naszej gazecie:
„Dobry Tygodnik Sądecki” stara się zaciekawić czytelników jeszcze innymi danymi. Publikuje infografiki pokazujące, jak ten wielki
nowosądecki biznes jest malutki
przy obrotach swoich bezpośrednich, światowych konkurentów.
Obchodzą ludzi o wiele mniej niż
luksusowe auta Koralów.

Lokalna gazeta zrobiła też ranking, którego w polskich mediach
jeszcze nie było. Według kryterium
„koszt utworzenia jednego miejsca
pracy”. Paweł Kulka (prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej – przyp. red.)
uzupełnia go pytaniem: Dlaczego
rząd pomaga te miejsca pracy sfinansować inwestorom zagranicznym, ale nie wspiera swoich? Przecież Fakro, Pazgan, Wiśniowski czy
Załubski gotowi są zatrudniać (…)
Tyle „Polityka”, a sobie – i Fundacji „Pomyśl o przyszłości”, z którą
listę 100 przedsiębiorstw przygotowywaliśmy, możemy sobie pogratulować. Została zauważona nie tylko na Sądecczyźnie.
(WICZ)

A TO C I E K AW E

Łemkowszczyzna
przyciąga turystów
Zamieszkały przez Łemków Beskid Niski
i Sądecki, ze swą piękną, ale i tragiczną historią, stają się atrakcją turystyczną. W Krynicy–Zdroju powstało Centrum Informacji
Turystycznej o Łemkowszczyźnie.
Mieści się w dzwonnicy krynickiej cerkwi prawosławnej św. Włodzimierza. Zobaczymy tam mapę krainy Łemków, portrety łemkowskich działaczy, ikony, krzyże,
rękodzieło czy książki łemkowskie. Przypominają o tradycjach i folklorze tej grupy
etnicznej. – Chcemy promować miejscowości, w których mieszkała i tworzyła kiedyś prawie wyłącznie ludność łemkowska.
Podać turystom, kuracjuszom przybywającym do Krynicy, informację o pięknych
miejscach w Gorlickiem i Nowosądeckiem,

stabilność zatrudnienia, szkolenia,
wysokość zatrudnienia i możliwość
awansu. Swoją opinię wyrazili specjaliści i menadżerowie takich branż
jak budownictwo, telekomunikacja,
transport, spedycja i logistyka, farmacja, motoryzacja, energetyka czy
handel detaliczny.
W grupie FAKRO, w skład której wchodzi 12 spółek produkcyjnych
oraz 14 dystrybucyjnych, zlokalizowanych w Europie, Azji i Ameryce, pracuje 3300 pracowników. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa
i obecność na międzynarodowych
rynkach buduje stabilną pozycję firmy i umożliwia tworzenie nowych
miejsc pracy. Jako firma innowacyjna,
inwestująca w najnowsze technologie,
FAKRO oferuje wysokospecjalistyczne miejsca pracy. Szansę zawodowego rozwoju otrzymują menadżerowie
nowych produktów, specjaliści sprzedaży na rynki krajowe i zagraniczne,
technolodzy maszyn i konstruktorzy
oraz specjaliści do spraw marketingu
i zarządzania.
(OK)

P R Z E C Z Y TA N E

Nie chcę być starą śpiewaczką…
Alicja Węgorzewska: Patrzę na moje koleżanki, one wychodzą z teatru
i 24 godziny na dobę myślą o tym, czy dostaną obsadę w następnej produkcji. Czy jak się zmieni dyrektor, będą dalej zatrudnione. Nie chcę tak.
Dlatego wykorzystałam pieniądze, które zarobiłam na „Bitwie na głosy”,
i wyprodukowałam własny monodram. Dlatego zostałam dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Kiepury w Krynicy. Chcę ze sztuką docierać
do młodej widowni. Bo my, Polacy, jesteśmy głusi. Marzy mi się, żeby
to zmienić. Nie robię tego dla prestiżu. Po prostu kocham operę. Występować mogę jeszcze długo, ale nie chcę być potem starą śpiewaczką, która
żyje tylko przeszłością, odkurza pożółkłe zdjęcia i wspomina, który dyrygent się w niej zakochał. Ciągle czuję, że najlepsze jeszcze przede mną.
„Jaka ze mnie diwa!”, „Viva!”, nr 26, 20 grudnia 2012

SMS
na Łemkowszczyźnie – mówił podczas
otwarcia centrum jego pomysłodawca, proboszcz parafii prawosławnej ks. Piotr Pupczyk. – Prezentujemy wiele miejscowości.
W Nowicy powstawały łyżki drewniane,
w Bartnem obrabiano kamień, do dziś stąd
pochodzą przepiękne nagrobki i krzyże.
Jest Bielanka ze swoimi pięknymi tradycjami w produkcji dziegciu, Łosie z maziarskim wozem czy też stadniny koni huculskich w Gładyszowie i Regietowie. Jest też
wiele innych miejscowości, które poprzez
to centrum może się wypromować – dodał.
Projekt finansuje Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego. Łemkowie
szacują swoją liczbę na około 60 tys. Podczas
Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r.
narodowość tę zadeklarowało 10 tys. osób.
To głównie mieszkańcy województw dolnośląskiego i małopolskiego.
(BEN)

Zniknęła nam wieś
Mimo że w rejonie Krynicy–Zdroju nie odnotowano od ponad 30 lat poważniejszych ruchów tektonicznych, to jednak
31 grudnia 2012 r. z powierzchni ziemi zniknęła nam jedna
miejscowość. W wyniku urzędowego trzęsienia ziemi z mapy
Małopolski – wraz kilkunastoma innymi miejscowościami
– wymazana została Kamienna. 1 stycznia 2013 na jej miejsce natychmiast pojawiła się Kamianna. Ta bardzo ciekawa informacja jeszcze raz pokazuje, jak daleko Sądecczyzna
położna jest od Krakowa. W stolicy województwa dopiero
w 2012 r. zauważono, że my tubylcy, od niepamiętnych czasów używamy wyłącznie nazwy Kamianna. Gdyby tak jakiś
urzędnik przypadkiem zbłądził drogą przez Kotów do wspomnianej miejscowości, mógłby taką nazwę wyczytać nawet
na oficjalnym drogowskazie. A wystarczyło poszukać w internetowej wyszukiwarce i już byłoby wiadomo, że wyciąg
narciarki i słynne miody od lat kojarzone są z Kamianną. Dobrze późno niż wcale.
(KCH)
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Lepiej zostańcie w domach! Do wiosny!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na bieżąco informuje mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza pyłem
PM10 na swojej stronie internetowej. Dopuszczalna norma to 50 μg/
m3, tymczasem w obecnym sezonie
grzewczym przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniodobowego odnotowano: w listopadzie – 14
dni z przekroczeniem dopuszczalnej normy – w grudniu – tylko 8 dni
bez przekroczeń, a w styczniu były
już trzy dni z przekroczeniami stężenia pyłu PM10.
– Do każdej wiadomości należy podejść racjonalnie – mówi
Ewa Gondek, kierownik Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu. – Normy zanieczyszczenia powietrza
zostały zaostrzone w momencie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. WIOŚ monitoruje poziom zanieczyszczeń pyłowych,
jak i gazowych – m.in. tlenki azotu i dwutlenek siarki. Poziom zanieczyszczeń gazowych jest poniżeń wartości dopuszczalnej
– i to jest dobra wiadomość. Pył
PM10 stanowi jednak zagrożenie
dla mieszkańców Nowego Sącza,

FOT. FILIP KAŁUŻNY

WA Ż N Y T E M AT. Oddychamy śmiercionośnym powietrzem, które fundują nam… sąsiedzi. Poziom zapylenia
w Nowym Sączu przekracza dopuszczalne normy przez blisko 100 dni
w roku. Mieszkamy w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast
w Polsce! Problem narasta w okresie
grzewczym. Właśnie władze powiatowe kolejny raz zaapelowały, by…
powstrzymywać się przed wychodzeniem z domu! Umieramy na raty
i ciągle nikt nie wymyślił skutecznego sposobu walki z domowymi
trucicielami.

który położony jest w kotlinie i warunki pogodowe w okresie zimowym sprzyjają utrzymywaniu się
wysokiego stężenia tego pyłu.
Pył zawieszony PM10 jest mieszaniną substancji organicznych
i nieorganicznych, stałych i ciekłych zawierającą substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne (m.in.
benzo(a)piren), metale ciężkie oraz
dioksyny i furany. Nowy Sącz zapisuje się w niechlubnej klasyfikacji
jako lider jeśli chodzi o przekroczenie norm benzo(a)pirenu w powietrzu – nawet trzynastokrotne
w roku 2011 w porównaniu do obowiązującej normy.
– Normy zostały wprowadzone w trosce o nasze bezpieczeństwo. Mając świadomość, że żyjemy w mieście, w którym są one
przekraczane, powinniśmy stale monitorować sytuację, bo pyły
szkodzą naszemu zdrowiu – mówi
Ewa Gondek i zachęca do codziennego odwiedzania strony WIOŚ.
W momencie, gdy stężenie pyłu przekracza normy,

należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu do minimum.
Należy unikać również dużego
wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu. Szczególnie zaleceń powinny przestrzegać kobiety w ciąży, dzieci, osoby chore

na astmę, mające problemy z alergią czy sercem.
– Jeśli nie mamy internetu,
powinniśmy obserwować pogodę. Ratunkiem dla nas jest wiatr,
a także opady atmosferyczne.
Pył jest rozpraszany przez wiatr,
a deszcz czy śnieg powodują opad
pyłu na powierzchnię ziemi – dodaje Ewa Gondek.
Ratunkiem możemy być również sami dla siebie. Póki co jednak
trujemy się wzajemnie. Przekroczone normy stężenia pyłu PM10
to zjawisko sezonowe. Bierze się
przede wszystkim ze spalania paliw stałych.
– Nie byłoby takiego problemu, gdybyśmy wszyscy mieli piece albo gazowe albo na olej opałowy, ale dopóki społeczeństwo
nie jest na tyle bogate, by wymienić instalacje grzewcze, przynajmniej szanujmy nasze i sąsiadów zdrowie, nie ogrzewając

domów śmiercionośnymi odpadami – mówi Ewa Gondek.
Opinię dyrektor WIOŚ potwierdzają lekarze. Podwyższone stężenie pyłu PM10 skutkuje schorzeniami układu oddechowego,
przewlekłym zapaleniem oskrzeli,
alergiami, a nawet nowotworami.
– Nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, skąd biorą się
nowotwory, ale zapylenie powietrza nie jest bez znaczenia, dodatkowo wielu z nas dolewa oliwy
do ognia, paląc papierosy – mówi
lekarz pulmonolog Jadwiga Żółcińska, która z roku na rok obserwuje narastający problem. – Choroby
układu oddechowego czy alergie dotyczą coraz częściej też ludzi młodych. Ponadto wcześniej
obserwowano większą zachorowalność wśród mężczyzn, teraz
różnica się zaciera – równie często chorują panie, bo coraz więcej
kobiet też pali papierosy.
(PEK)

N I E PA L Ś M I E C I
W Nowym Sączu trwa akcja „Kochasz dzieci, nie pal
śmieci”. Od piątku specjalne patrole straży miejskiej, policji i biegłego z zakresu ochrony środowiska kontrolują,
czym mieszkańcy Nowego Sącza palą w swoich domach.
Sprawdzają też, czy właściciele prywatnych posesji mają
podpisane umowy na wywóz odpadów.
– Można przypuszczać, że jeśli nie mają takich
umów, śmieci lądują w piecach i zatruwają powietrze
– mówi Adam Kaufman, komendant Straży Miejskiej
w Nowym Sączu.
Strażnicy miejscy mogą wystawić mandat za palenie śmieci w wysokości do 500 zł. Mandat można dostać nie tylko za spalanie odpadów w piecach, ale też
niewpuszczenie strażnika do domu. Art.225 Kodeksu Karnego mówi: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia

lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej
karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej
do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej.”
Pierwsze patrole przeprowadzone w piątek nie
ujawniły żadnych wykroczeń. Strażnicy skontrolowali 20 domów.
– W jednym przypadku mieliśmy poważne wątpliwości. Z komina domu wydobywał się czarny dym. Właściciel posesji nie utrudniał nam jednak kontroli, zaprosił do kotłowni i pokazał, że taki węgiel zakupił. Sam
był zaskoczony jego jakością – relacjonuje Kaufman.
Ma jednak obawy, że mieszkańcy palą śmieci w nocy.
Po godz. 22 straż miejska nie ma uprawnień, by wejść
na teren posesji i skontrolować piece.
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dawcy! Dziękujemy!

nawet do skrzynki na listy. Wystarczy

wskazujecie miejsca, gdzie chcecie ją

nie dziękujemy za dotychczasową

włączyć komputer.

otrzymywać. Jesteśmy do Waszej dys-

współpracę i okazane nam zaufanie.

Wydawnictwo DOBRE

pozycji, bo to jest Wasza gazeta, która

Z myślą o naszych klientach przygo-

Wydawca „Dobrego

ma być powszechnie dostępna.

towaliśmy w 2013 r. specjalne pakiety

Tygodnika Sądeckiego”

Przede wszystkim jednak co tydzień do ponad 250 punktów
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Golba: Ustawa śmieciowa
pozbawi ludzi pracy

Mecz o życie

KO N T R OW E R S J E . Nie milknie krytyka
ustawy śmieciowej, która ma obowiązywać od lipca. Jej zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego poparł w imieniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Jan
Golba, jego prezes i burmistrz Muszyny.
Tymczasem poseł PO Andrzej Czerwiński
uspokaja samorządy, że trwają właśnie
prace nad poprawkami do ustawy, które powinny zracjonalizować koszty opłaty śmieciowej.

L U D Z K I E H I S TO R I E . Narodowy Fundusz Zdrowia dał mu żółtą
kartkę. Piotr Kafliński, piłkarz i trener, nie zamierza jednak tak łatwo
dać się usunąć z boiska stronniczemu arbitrowi. Walczy z nierównym przeciwnikiem, a stawką
w tym meczu jest jego życie. Grając z nim w jednej drużynie, możesz pomóc mu wygrać.
Piotr Kafliński całe życie grał
w piłkę nożną. Gdy uznał,
że pora ustąpić miejsca na boisku młodszym, został trenerem dzieciaków. Od zawsze był
wierny sądeckiemu klubowi Helena. Marzenia o tym, aby wiosną wrócić na murawę do swoich
podopiecznych ucięła choroba.
Nieszczęście czaiło się od trzech
lat. Dało o sobie znać, gdy Piotr
trafił do szpitala w 2009 r. Nie
dociekano, skąd wziął się nagły
skok ciśnienia zagrażający życiu.
– Przez cały ten czas lekarze przepisywali leki na obniżenie ciśnienia. Leczyłem się
u kilku różnych lekarzy. Żaden nie zalecił badań diagnostycznych. Może, gdyby takie badania zrobiono,
nie musiałbym dziś walczyć
o życie – zastanawia się Piotr.
W lipcu 2012 r. wróg ujawnił się
krwawieniem z nerki. Okazało
się, że to nowotwór. Już bardzo
zaawansowany. Nerkę z ogniskiem raka wycięto, ale niestety okazało się, że choroba zdążyła zaatakować płuca i mózg.
Prof. Cezary Szczylik onkolog
z kliniki wojskowej w Warszawie,
do którego trafił sądeczanin, nie
pozostawił pacjenta bez nadziei.

Zalecił kurację lekiem sutent,
który blokuje enzymy odpowiedzialne za wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. W życie Piotra Kaflińskiego
nie chce jednak zainwestować Narodowy Fundusz Zdrowia, który odmówił refundacji.
– Urzędnicy stwierdzili, że nie
rokuję poprawy z powodu przerzutów do mózgu. Ja wierzą,
że uda mi się pokonać chorobę.
Trzymam się dobrych myśli, rodzina dodaje sił – mówi piłkarz.
O n kol o g
zalecił
przyjęcie pięciu serii leczenia. Każda z nich kosztuje 22 tys. zł.
Piotr pracował na poczcie,
jego małżonka – Bożena także. On był ochroniarzem, ona

SMS
Nasza Justyna czy wielka dama?
„Justyno kochamy Cię!” Chciałoby się wysłać naszej najlepszej narciarce
smsa takiej treści, ale niestety nie mamy numeru telefonu do Justyny Kowalczyk. Są jednak w Nowym Sączu prawdziwi kibice, którzy nie zrażają się
takimi detalami jak brak numeru i osobiście wybrali się do Włoch, by pogratulować naszej biegaczce na mecie Tour de Ski. Jak ambitnie wymyślili,
siedzenie przed telewizorem to nie to samo, co stać na morderczym podbiegu i dodawać narciarce otuchy swoim dopingiem. Naiwni!
Nasza Czytelniczka z mężem wyjechała na górę Ale del Cermis, by zobaczyć
Justynę na mecie. Podobno było cudownie – śnieg i słońce, zwycięstwo Polki, ale zazgrzytało zaraz po głośnym zwycięstwie: „Tak beznadziejnej zawodniczki jak Justyna jeszcze nie widziałam – pisze do nas w krótkim liście
sądecka miłośniczka biegów narciarskich. – Wszyscy kibice czekali na nią,
przygotowali podziękowanie, dzieciaki miały dla niej kwiatki. Wszystkie zawodniczki z innych krajów wyszły na kilka sekund do swoich kibiców, a Justyna uciekła i wszystkich olała. Tyłami biegła do auta i odjechała, wszystkich olała! Norwegowie patrzyli na Polaków z litością i w końcu norweskie
zawodniczki podziękowały Polakom za kibicowanie. Wszystkim było bardzo przykro, a jeden kibic tak się wściekł zachowaniem Justyny, że wykrzykiwał, że zrobi w Kasinie Wielkiej porządek. Sytuację próbował ratować
dziennikarz radiowy Tomasz Zimoch, który obiecywał, że skoro kibicom zależy, to spróbuje z Justyną porozmawiać, ale w końcu nikt nie będzie żebrał, żeby dama wyszła”.
Tyle sądeckiej relacji z Tour de Ski. Cóż możemy dodać? Będziemy trzymać
kciuki już nie tylko za kolejne zwycięstwa Justyny Kowalczyk, ale żeby zachowanie z Lago di Tesero okazało się chwilową niedyspozycją naszej słynnej zawodniczki.
(ICZ)

urzędnikiem pocztowym, poznali się w pracy, doczekali się
trójki nastoletnich już synów.
Nie zdołają udźwignąć wydatku związanego z leczeniem bez
wsparcia dobrych ludzi.
Dołączycie do drużyny, która
zagra o życie piłkarza?
(SC)
Stowarzyszenie Sursum Corda
objęło Piotra Kaflińskiego programem Na Ratunek i otworzyło specjalne konto, na które
każdy może wpłacać pieniądze na leczenie chorego: Łącki Bank Spółdzielczy 26 8805
0009 0018 7596 2000 0080.
W tytule wpłat należy wpisać:
„Piotr Kafliński”.

OGŁOSZENIA DROBNE
Żaluzje, rolety, markizy,
produkcja, montaż.
Tel. 696 027 993
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SPRAWDŹ SWÓJ
STAN ZDROWIA!

POŻYCZKI 30’tki

Specjalista irydolog na podstawie tęczówki (kolorowej
części oka) oceni stan Twojego zdrowia i wskaże narząd, gdzie toczy się proces
chorobowy. Metoda pozwala wykryć początek rozwoju
choroby, jeszcze przed nastąpieniem objawów. Stosuje tylko naturalne metody
i ziołolecznictwo, skuteczne
w chorobach nerek, układu
oddechowego, zaburzenia
krążenia, nerwicy, bezsenności, schorzeniach kręgosłupa, odchudzaniu itp.

668 930 302

DIAGNOZA IRYDOLOGICZNA
25 stycznia 2013,
ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz
Rejestracja pod
nr. tel. 502-123-539.
Diagnoza irydologiczna 80 zł.

Brykiet drzewny - producent.
Tel. 503 313 788,
18/441 76 89
R

Inicjatywę o zaskarżenie ustawy
do Trybunału Konstytucyjnego podjęli radni z Inowrocławia. Popiera ich
już blisko 750 gmin w kraju. Jan Golba
nie zgadza się głównie na zapis, który zmusza do ogłoszenia przetargu
na odbiór gminnych śmieci, w sytuacji, kiedy gminy miały własne spółki
odpowiedzialne za to zadanie.
– To oznacza, że mnóstwo osób
w gminach straci pracę – mówi Golba. – Żadna z naszych spółek nie jest
w stanie konkurować z zachodnimi,
dużymi, specjalistycznymi firmami, które mogą mieć zmowę cenową
z przyjmującymi odpady na wysypiskach. To uderzy w naszych mieszkańców pod względem cenowym
i utraty miejsc pracy.
Zdaniem Jana Golby najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie
na mieszkańców obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. Dodaje również, że podatek śmieciowy jest zasadny, ale za zorganizowanie odbioru
i wyznaczanie wycen powinna odpowiadać tylko gmina.
Burmistrzowi Muszyny wtóruje
włodarz Krynicy–Zdroju Dariusz Reśko. Twierdzi, że zapisy ustawy śmieciowej są niedopracowane. Niejasności istnieją w sposobie wyliczeń tego
podatku, a także monitoringu segregacji śmieci. Jego zdaniem na ustawie
ucierpią głównie mieszkańcy, którzy zapłacą za wywóz śmieci więcej
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Nowy Sącz
ul. Sobieskiego 14A

tel. 504-747-102
tel. 504-747-244

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

niż do tej pory. W uzdrowisku opłata
prawdopodobnie wzrośnie o 30 procent w stosunku do obecnej.
– Krynica będzie stosowała podatek od liczby mieszkańców czy domowników w gospodarstwie – mówi
Reśko. – Stawka podatku nie powinna przekroczyć 8 zł.
Poseł Andrzej Czerwiński uspokaja
jednak samorządowców i mieszkańców gmin. Trwają prace nad poprawkami do zapisów ustawy śmieciowej.
Jeszcze w styczniu ma być przegłosowana przez Sejm.
– W projekcie ustawy jest między
innymi przewidziany zapis, że miasta i gminy powyżej 10 tysięcy mieszkańców będę mogły być podzielone
na strefy, w których będzie można zorganizować niezależny przetarg na odbiór śmieci, a także sposób naliczenia podatku śmieciowego.
I – co istotne – spółki komunalne będę
mogły również brać udział w przetargu. Wszystko po to, aby jeszcze
bardziej zracjonalizować czy ograniczyć koszty opłaty śmieciowej.
MONIKA CHROBAK

Grodzka protestuje
W Nowym Sączu również nie ustają pretensje wobec uchwały Rady Miasta o sposobie naliczania podatku
śmieciowego od zużycia wody. Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wystosowała w tej sprawie list otwarty do
prezydenta. Prezes Jarosław Iwaniec
ma pretensje, że nikt nie konsultował
tej kwestii ze Spółdzielnią, która zrzesza 30 tysięcy mieszkańców. Jego zdaniem opłata powinna być pobierana od
osoby, a nie kubika wody. Mieszkańcy zaczną oszczędzać wodę, a to narazi Spółdzielnię na problemy z udrażnianiem pionów kanalizacyjnych. Spadek
zużycia wody może pociągnąć za sobą
również kolejne podwyżki cen.
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Carbon inwestuje
w strefie
Rada Ministrów zdecydowała 2
stycznia, że zostaną do niej przyłączone kolejne działki z terenu Nowego Sącza. To 4 hektary ziemi przy
ul. Węgierskiej, będące w użytkowaniu wieczystym SGL Carbon Polska SA, oraz grunty przy Wyspiańskiego w użytkowaniu samorządu
miasta, gdzie znajduje się budynek Nowosądeckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości.
Inwestorem na tym terenie
będzie Carbon. Planuje budowę dwóch nowoczesnych zakładów za 82,96 mln zł. W pierwszym (inwestycja za 40 mln zł)
będą produkowane płyty z grafitu ekspandowanego, wykorzystywane w systemach klimatyzacyjnych budynków. Pracę znajdzie
tu, co najmniej, 70 osób, a produkcja ma ruszyć pod koniec 2016
roku. Drugi zakład (budowa za ponad 43 mln zł) ma przetwarzać grafit na materiał anodowy, w formie
niewytwarzanej dotychczas w Europie, a służący do produkcji wielkopojemnościowych, litowo–jonowych ogniw energetycznych. Ma
zostać uruchomiony w 2017 r. i zatrudnić minimum 30 osób.
– Jest decyzja rządu, a inwestycje to na razie projekt, za wcześnie
na szczegóły. Mieliśmy właśnie spotkanie na ten temat, przed nami
jeszcze procedura wdrażania: musi
się ukazać rozporządzenie rządu, następnie oficjalne ogłoszenia
w prasie, a potem zaczniemy prace
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P L E B I S C Y T. Znamy już nominowanych do plebiscytu Ziarnka
Gorczycy, którego celem jest wyróżnienie osób oraz firm i instytucji działających dla dobra innych. To już XIII edycja plebiscytu.

nad wdrożeniem – mówi Kazimierz
Gabryś, główny księgowy w nowosądeckim Carbonie. To międzynarodowa firma, która produkuje
wyroby z węgla uszlachetnionego
i jeden z największych pracodawców w naszym regionie.
Ale inwestycji może być więcej. – Teren przy ul. Wyspiańskiego nie posiada konkretnego projektu inwestycyjnego. Decyzję o jego
włączeniu do strefy podjęto w celu
podniesienia jego atrakcyjności dla
inwestorów oraz przyciągnięcia
ich do siedziby inkubatora – informuje Małgorzata Grybel, rzecznik
Urzędu Miasta Nowy Sącz. – Budynek wymaga generalnego remontu,
na który miasto nie posiada środków i, patrząc na prognozy finansowe na najbliższe lata, nie będzie
ich mieć – dodaje.
Nowosądecka podstrefa istnieje od 2007 roku. Działa tu Fabryka Okien DAKO. W sumie krakowska SSE ma się powiększyć o około
90 ha, dzięki czemu zyska minimum 10 nowych inwestycji i około
900 nowych miejsc pracy w branżach motoryzacyjnej, outsorcingowej i chemicznej. „Docelowo może
powstać w latach 2013–2020 ponad
2500 nowych miejsc pracy w strefie i ok. 500 w jej otoczeniu. Szacowane nakłady na budowę nowych zakładów to ok. 680 mln zł,
co oznacza, że maksymalna pomoc
publiczna może osiągnąć ok. 390
mln zł” – głosi komunikat po posiedzeniu rządu.
Dotąd w strefie utworzono ponad 10 tys. miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wyniosła 1,7 mld zł.
(BEN)

Czytelnicy „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, patrona medialnego akcji, mogą głosować
na swoich kandydatów, wypełniając kupony i wycięte wysyłając na adres: Sądeckie Hospicjum,
Nawojowska 155a. Można też głosować za pomocą maila wysłanego na: biuro@zwiazeksadeczan.
pl. Ostateczny termin nadsyłania
głosów to 28 stycznia br.
Głosowanie wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach:
„osoba” oraz „instytucja”.

A oto nominowani:
OSOBA
Leszek Górka, Nowy Sącz
– współwłaściciel firmy Honer.
Od lat wspiera swoimi wyrobami
wiele organizacji oraz instytucji, m.in.: Szpital Specjalistyczny
oraz Sądeckie Hospicjum; Dorota Hedwig, Wielogłowy – prezes
Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydozą. Wielokrotnie doceniana za tę działalność,
m.in. w 2011 roku laureatka konkursu „Newsweeka” i Polsko–
Amerykańskiej Fundacji Pokoju – Społecznik Roku; Janusz
Kasztelewicz, Stróże – właściciel „Sądeckiego Bartnika”, założyciel Muzeum Pszczelarstwa
oraz ścieżki edukacyjnej „Wielka przygoda z małą pszczołą”.
Wspiera szereg przedsięwzięć
artystycznych, osoby niepełnosprawne, dofinansowując ich leczenie. Wspomaga szkoły i osoby
ubogie, a największym jego dziełem w tym zakresie jest wybudowanie domu dla wielodzietnej
rodziny; Maria Wanda Krasowska, Młodów – jedna z najbardziej znanych mieszkanek gminy Piwniczna Zdrój, była radna.
Wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Młodów Głębokie.
Inicjatorka rewitalizacji źródełka

A
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Wyższe kwaliﬁkacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
zaprasza na szkolenia
mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz
Kursy aktualizujące kwaliﬁkacje kierowców:
1. kwaliﬁkacja wstępna kat. D
2. kwaliﬁkacja wstępna przyśpieszona kat. D
3. szkolenie okresowe kat. D
Kursy dla nabycia nowych kwaliﬁkacji:
kurs kwaliﬁkacyjny dla diagnostów
podstawowy i specjalistyczny
Szkolenia prowadzone są również na
terenie powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i suskiego. Dla
mieszkańców tych powiatów organizowane są także szkolenia: kwaliﬁkacja
wstępna kat. C, kwaliﬁkacja wstępna
przyspieszona kat. C, szkolenie okresowe kat. C, przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych (ADR), kurs kwaliﬁkacyjny dla instruktorów nauki jazdy.

Udział w szkoleniach
jest doﬁnansowany
w ponad 90%
ze środków
Unii Europejskiej.

Regulamin rekrutacji, wykaz dokumentów
i formularz dostępne są na stronie
http://wyzszekwaliﬁkacje.mord.pl lub
w Biurze Projektu. Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
ul. 29 Listopada 10, pokój 204
(w godzinach pracy Biura).
Kontakt: tel: 0 18 449 08 80 w. 50,
fax: 0 18 4449 08 81
mail: projekt@mord.pl

Szczególnie zapraszamy do udziału w szkoleniach kobiety
oraz osoby powyżej 50. roku życia.

Człowiek najlepsza inwestycja
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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św. Kingi w Głębokiem. Animatorką
działań wspierające aktywizację lokalnej społeczności; Krzysztof Łukasik, Nowy Sącz – wspiera inicjatywy
społeczne i charytatywne. Pomaga dzieciom i młodzieży w realizacji
ich pasji sportowych. Wspiera organizacje festynów charytatywnych,
wspomaga diecezjalny Caritasowi; o.
Stanisław Majcher, Zakopane – wychowawca, nauczyciel i przewodnik
duchowy wielu pokoleń sądeczan.
W Nowym Sączu i na Sądecczyźnie
żyje „pokolenie Ojca Stanisława”.
Od ponad dziesięciu lat o. Majcher,
mieszkając w Zakopanem, co tydzień odwiedza więzienie w Nowym
Sączu i Nowym Wiśniczu, niosąc pomoc skazanym; Radosław Pietrzkiewicz, Nowy Sącz – trener boksu
i kickboxingu, wychowawca wielu
znanych zawodników, m.in. Beaty
Małek–Leśnik. W latach 90. jeden
z inicjatorów odrodzenia boksu,
współzałożyciel klubu Superfighter. Nie tylko świetny trener, ale
przede wszystkim wychowawca.
Pracując z tzw. „trudną młodzieżą” jest dla nich przewodnikiem
życiowym, pomagając w dramatycznych sytuacjach życiowych;
Władysław Poręba, Paszyn – właściciel tartaku w Cieniawie, od lat
zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Sponsor wielu przedsięwzięć, m.in. budowy kościoła w Piątkowej, klubu sportowego
LKS „Amator” z Paszyna; Anna

Skierska, Nowy Sącz – absolwentka ASP w Łodzi, instruktorka w Pałacu Młodzieży. Założycielka i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży „Fabryka Marzeń”, realizuje projekty, których celem jest
stworzenie jak najlepszych warunków do spędzania wolnego czasu
dla najmłodszych; Zygmunt Wójsik, Łazy Biegonickie – działacz
sportowy, prezes Siatkarskiego Towarzystwa Sportowego Sandecja,
gdzie społecznie pracuje na rzecz
młodych sportowców. Swoim czasem i zaangażowaniem stwarza im
jak najlepsze warunki do rozwijania talentów.

INSTYTUCJA
„Amper” sp. jawna – Nowy
Sącz; „BAU–GIPS” Zakład Usługowo–Budowlany – Nowy Sącz;
„Grześ” Firma Cukierniczo–Gastronomiczna – Nawojowa; Newag SA – Nowy Sącz; Piekarnia
NIKA s.c. – Nowy Sącz; Regionalna Telewizja Kablowa – Nowy Sącz;
Rolbud– Instal – Gołkowice Górne; „Ruchała” Przedsiębiorstwo
Usługowo–Handlowe – Tęgoborze;
„Sezam” Sklep Jubilerski – Stary Sącz; Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Przewlekle Chorych i Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Dom”
– Piwniczna Zdrój; Stowarzyszenie
Nowosądecka Wspólnota – Nowy
Sącz; Zakład Karny – Nowy Sącz
Finał Ziarnka Gorczycy odbędzie się 2 lutego w MCK „Sokół”
w Nowym Sączu. Gwiazdą wieczoru będzie Janusz Radek z zespołem.
Po gali tradycyjny bal karnawałowy,
na którym gościom będzie przygrywał ponownie Marek Sierocki. Już
można rezerwować bilety. Wszystkie dodatkowe informacje o plebiscycie znajdziesz na stronie www.
ziarnkogorczycy.pl.

W Plebiscycie „Ziarnka Gorczycy” 2012 głosuję na:
Głosujący: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instytucja:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KUPON

B I Z N E S . Inwestycje na ponad 80
mln zł i miejsca pracy dla minimum
100 osób zyska Nowy Sącz dzięki powiększeniu krakowskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

Głosuj na dobro

A

www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

N A R O Z M OW Ę
o Mieczysławie Kaczwińskim
w końcu daje się namówić
jego żona MAŁGORZATA
KACZWIŃSKA, pielęgniarka.
– Przeciwieństwa się przyciągają. Jeśli mąż nie mówi, Pani musi to robić za
dwoje?
– Owszem to ja mówię, ale nie
chcę powiedzieć za dużo. Pani chce
rozmawiać o Mieciu, a ja wiem,
że nie będzie z tego zadowolony. Już
słyszę jak mówi: „Po co to wszystko. Daj spokój, to są normalne rzeczy, a Ty jakieś hallo z tego robisz”.
Pewnie tak jest. Może na tym powinnam skończyć?
– Otrzymał Grand Prix „Amicus Hominum” – za zwykłe rzeczy nie dostaje
się takiego wyróżnienia…
– Proszę mi wierzyć, on jest naprawdę skromny. Kiedy otrzymał list z zaproszeniem na uroczystość do Krakowa, nie powiedział
mi o tym w tym samym dniu. Musiał się z tym przespać, przemyśleć.
Choć widziałam, że dostał urzędową przesyłkę, nie wiedziałam, czego dotyczy – nie czytamy korespondencji drugiego. Zaproszenie
pokazał mi na drugi dzień, mając
już w głowie ułożony plan, że wyśle na uroczystość córkę, która jest
w Krakowie, bo tam studiuje. Musiałam mu przemówić do rozsądku,

FOT. MAŁOPOLSKIE.PL

Jego przyjaciele uprzedzają: „Mietek Pani nic nie powie. Po pierwsze,
mówca z niego kiepski, po drugie
o sobie i swoich działaniach nie rozpowiada”. Kiedy proszę, by zatem
oni opowiedzieli mi o nim, jak jeden
mąż rzucają jedno słowo: skromny.
Pociągnięci za język mówią o jego
niezwykłej miłości do ludzi, którzy
potrzebują pomocy, i zastanawiają się: Skąd w nim tyle spokoju i dobra? Mieczysław Kaczwiński inicjator
plebiscytu Ziarnko Gorczycy, dyrektor Sądeckiego Hospicjum odebrał
w grudniu najwyższe wyróżnienie
przyznawane przez samorząd województwa małopolskiego osobom
działającym na rzecz dobra innych
– Grand Prix „Amicus Hominum”.

Mieczysław Kaczwiński odbiera nagrodę Grand Prix „Amicus Hominum”
że to niepoważne, że należy uszanować osoby, które zgłosiły go do nagrody. W końcu dał się przekonać.
– Jak mąż zareagował na Grand Prix?
– Nie spodziewał się. Córka Madzia, która siedziała na gali obok
męża, zapytała: „Mamo, czy czułaś jak tato drży, wstając z krzesła”.
To dla niego były wielkie emocje.
Widziałam, że miał łzy w oczach, ale
trzymał się. Nie chciał okazać wzruszenia. Kiedy wracaliśmy samochodem do Nowego Sącza, po długim milczeniu w końcu powiedział
do nas: „Wiecie, że to ogromne zobowiązanie. Mam działać dalej. Choć
nigdy nie miałem zamiaru przestać.”
– Zawsze taki był?
– Odkąd go poznałam. Zawsze
pomagał ludziom. Często zastanawiałam się, kto go nauczył tej
bezgranicznej miłości? Przecież
on stracił matkę, mając trzy lata!
Ma niesamowity dar do wyszukiwania osób, które są w potrzebie. Ale
pomaga po cichu, nigdy nie oczekując wdzięczności. Kiedy działał w zarządzie osiedla Szujskiego, na którym mieszkamy, wszyscy
zwracali mi na to uwagę. Pytali, jak
się dowiedział, że tej czy tamtej rodzinie potrzebna jest pomoc. Nie
wiem, jak on to robi, ale tego samego

doświadczam jako żona. On po prostu widzi wszystko. Wystarczy słowo, jakiś gest i wie, co ma zrobić,
jak zadziałać, gdy rodzina oczekuje od niego pomocy. Nawet nie muszę go prosić. Choć często go nie ma
w domu, nigdy nie zawiódł mnie,
ani nikogo z bliskich. Utarło się nawet w naszej rodzinie powiedzenie:
Jeśli jest kłopot, Mieczysław zaradzi. Przy tych wszystkich działaniach jest bezgranicznie uczciwy. Jeśli organizuje jakąś akcję, to można
być pewnym, że nic z tego nie weźmie dla siebie. Ludzie mają do niego
zaufanie. Powierzają mu cenne rzeczy, pieniądze, bo wiedzą, że zrobi z nich właściwy użytek na rzecz
naprawdę potrzebujących.
– A sam nigdy nie był w potrzebie? Jak
reaguje, gdy jemu chcą pomóc?
– Przez lata mąż pracował jako
kierowca, najpierw w PKS, później u przyjaciela. Jeździł ogromną ciężarówką, co przy jego „słusznym” wzroście budziło co najmniej
zdziwienie. Był równy wysokości
kół pojazdu. To tak na marginesie.
Później mąż stracił pracę i długo nie
mógł znaleźć czegoś na stałe. Był
pod murem, cały czas ze świadomością, że na nim spoczywa obowiązek utrzymania rodziny. Imał

się każdego zajęcia. Wówczas jeden z sąsiadów zaproponował mu,
by skorzystał z zasiłku, dopłaty za
mieszkanie. Pamiętam jak mąż nie
tyle się oburzył, co ze zdziwieniem
popatrzył na sąsiada, mówiąc: „Jak
to? Przecież jest tylu ludzi potrzebujących, a ja mam dwie zdrowe
ręce”. Znalazł pracę przy powstającej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20. I, jak w każde inne
zajęcie, zaangażował się bezgranicznie. Potrafił na kolanach, wraz
z paniami sprzątającymi czyścić boisko, choć nie miał tego w swoich
obowiązkach. Zresztą to samo później było przy budowie hospicjum
i teraz, gdy placówka już działa.
– Zanim powstało hospicjum, zrodziła
się myśl organizacji plebiscytu Ziarnko Gorczycy…
– Z Mieciem to jest tak, że jak już
doprowadzi jakąś sprawę do końca,
widzi, że wszystko działa jak należy,
to zaczyna się nudzić i szuka nowych
wyzwań. Ziarnko było po trochu
następstwem jego pracy w szkole.
To tam zetknął się z niepełnosprawnością uczniów, młodych sportowców. Zastanawiał się, czy nie można
czegoś dla nich zrobić. Ktoś potrzebował implant do ucha, ktoś protezę. Miał pomysł na akcję i jak przez
R

Po elektrowni PiS chce wstrzymać prywatyzację PKL
Na piątkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych sądeccy posłowie Wiesław Janczyk
i Barbara Bartuś złożyli zapytanie o zaawansowanie spraw związanych z prywatyzacją Spółki Zespół Elektrowni
Wodnych Nidzica SA. Jeszcze tego samego dnia otrzymali odpowiedź o odstąpieniu przez rząd od prywatyzacji.
Wiesław Janczyk: – Sądzę, że to pod
presją tego pytania. Uzasadnienie dla
tej decyzji było następujące – nie dokonano prawidłowo wniesienia aportu nieruchomości i gruntów do spółki, a także nie wydzielono majątku,
na którym mogłaby działać sprzedana spółka w zakresie produkcji
energii elektrycznej. To wiadomość

doprawdy sensacyjna, zwłaszcza,
że proces trwał od dwóch lat. Wydłużano termin składania ofert. W końcu
wyłoniono jednego oferenta, z którym podpisano przedwstępną umowę
sprzedaży. Działania były mocno zaawansowane. Co więcej, w budżecie

na rok bieżący dochody z prywatyzacji mają wynieść pięć mld zł. Nidzica zajmowała bardzo ważną pozycję,
która mogła przynieść 10 procent tego
przychodu. Żadna jednak suma nie
odzwierciedlałaby nakładów, jakie
trzeba by dzisiaj ponieść, by wybudować taką inwestycję. Na szczęście
zostało to powstrzymane i w moim
odczuciu uratowane miejsca pracy.
ZEW to maszynka do robienia pieniędzy i beztroską byłoby sprzedawanie takich podmiotów. Mam nadzieję,
że wznowienie procesu prywatyzacji
nie nastąpi. To dobry prognostyk dla
tego, o co w tym roku zamierzamy
walczyć – wstrzymanie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych.
Not. (K)

E

K

L

A

M

całe swoje życie ogromne szczęście
do ludzi, którzy chcą pomóc mu
w takich działaniach. Bo to jego kolejny dar. Potrafi przyciągać do siebie dobrych ludzi. I tak w tym roku
odbędzie się już 13. edycja plebiscytu Ziarnka Gorczycy.
– I jeszcze mu się nie znudziło?
– Myślałam, że przy dziesiątej
edycji mąż powie dość. Ludzie ubożeją, trudno znaleźć sponsorów.
– Ale w tym czasie zrodził się nowy
plan – hospicjum. To – można przypuszczać – było motorem napędowym
do dalszego działania dla męża?
– O tak. Kiedy rodził się plan
budowy hospicjum, mąż potrafił
godzinami wpatrywać się w projekt i opowiadać mi, co, w którym miejscu będzie się mieścić,
a ja studziłam jego entuzjazm, mówiąc: „Jakie hospicjum? Przecież
na to potrzeba milionów. Zanim
powstanie, o ile w ogóle powstanie,
miną wieki”. Mieciu jest w przeciwieństwie do mnie wielkim optymistą i ma głęboką wiarę. Odpowiadał mi wtedy: „Hospicjum musi
powstać. To będzie żywy pomnik
dla Jana Pawła II”. Hospicjum już
działa, a mąż codziennie chodzi
do kaplicy, by porozmawiać z Ojcem Świętym i wraca z nowymi
pomysłami. Ostatnio myśli o stworzeniu oddziału rehabilitacyjnego.
Niczego nie byłoby, gdyby nie zapał
jego i wszystkich, którzy z równą
bezinteresownością poświęcili się
działaniu na rzecz innych.
Hmmm… Teraz to mąż mnie zastrzeli. Ukręci mi łeb, za to wszystko, co pani o nim powiedziałam. Ale
wiem, że sam nie potrafi, jak to się
mówi, sprzedać swoich działań, pochwalić się. Z jednej strony już żałuję tej rozmowy, z drugiej cieszę się,
że mogę opowiedzieć, jakiego mam
wspaniałego mężczyznę u swego
boku. Co prawda zawsze jest gdzieś
poza domem, wśród ludzi i dla ludzi.
Nigdy jednak nie miałam mu tego
za złe, bo wiedziałam, że inni potrzebują go bardziej. Jestem dumna
z mojego męża. Wiem, że robiąc to,
co robi, on też jest szczęśliwy. Może
zmęczony, ale szczęśliwy.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

A

Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 21,
tel. 18 443 64 37
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2,
tel. 18 448 83 72

SUPER PROMOCJA
KUPUJĄC OPRAWKĘ POWYŻEJ 300 ZŁ
KOMPLET SZKIEŁ Z ANTYREFLEKSEM GRATIS!
A POWYŻEJ 150 ZŁ KOMPLET SZKIEŁ
Z UTWARDZENIEM GRATIS!
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE RABAT 40%
INNE PROMOCJE
www.inter-optica.com
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Nowosądecka Amatorska Liga Futsalu

Kopać każdy może
z zawodnikami nawet o 30 lat młodszymi. Tak więc obok różnic zawodowych, futsal likwiduje (a na pewno minimalizuje) również różnice
wieku. Jak podkreśla prezes OZPN
Antoni Ogórek: – Urok tych rozgrywek polega na tym, że paru kumpli
zbiera się i grają taką piłkę jak lubią. To bardzo cenne. Każda minuta
spędzona na hali, a nie na ulicy albo
w barze, jest cenna.
Futsal to zabawa, czy raczej walka na śmierć i życie?
– Zabawa, którą traktujemy
niezwykle poważnie – przekonuje Janusz Brongiel, kapitan zespołu
Sony Vaio, jeden z najskuteczniejszych strzelców ligi, występujący
w niej od samego początku. – Traktujemy te rozgrywki bardzo prestiżowo, wyniki są analizowane
w sądeckim piłkarskim światku,
ale liga to nie tylko mecze, ale również – a może przede wszystkim
– relacje towarzyskie, a pewnie
nawet i przyjaźnie. Ludzie rywalizują tu z ogromnym zaangażowaniem, ale rywalizują bardzo zdrowo, bez poważnych fauli, bez afer
i bez złośliwości. Różnice w umiejętnościach poszczególnych graczy
są czasami ogromne, ale nikomu
nie przeszkadza to dobrze się bawić. Kiedyś na mecz towarzyski
przyjechał tu zdobywca Pucharu
Łącka, z którym wygraliśmy 37–
2, ale takie mecze i wyniki pamięta się raczej, jako anegdoty.
Tegoroczne rozgrywki po raz
pierwszy rozgrywane są pod egidą Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu. Od przyszłego sezonu organizatorzy planują
rozszerzyć rozgrywki o rywalizację dzieci i młodzieży, a także włączyć się do rozgrywek wojewódzkich i ogólnopolskich – zapowiada
przewodniczący Wydziału Futsalu
przy OZPN, Paweł Badura.
No i najważniejsze. Futsalowym
rozgrywkom od lat patronuje Jan
Kalarus – zmarły przed blisko 10
laty zawodnik, trener i działacz, bez
reszty oddany sądeckiej piłce halowej, bez którego zaangażowania
ta liga mogłaby nigdy nie powstać.
(MICZ)

W Nowym Sączu w halową piłkę nożną grać każdy może! Jedni trochę lepiej, inni nieco gorzej. Umiejętności piłkarskie nie są tu akurat
najważniejsze, grunt to dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Wystarczy
w kilka zimowych wieczorów odwiedzić halę Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, by zobaczyć, jak z byłymi
gwiazdami polskich boisk konkurują
czynni piłkarze i absolutni amatorzy.
Sądecka Amatorska Liga Futbolowa, to bez wątpienia najliczniejsze rozgrywki sportowe w naszym
regionie, skupiające zawodników
w celach rekreacyjnych. Urokiem
rozgrywek, czymś co dodaje im
dodatkowego smaczku i adrenaliny jest możliwość zmierzenia
się amatorów z byłymi i obecnymi zawodowcami. Jedna z futsalowych sądeckich lig rozgrywana
jest w formule open. Oznacza to,
że – gdyby tylko zechciał – mógłby w niej występować np. Christiano Ronaldo. Ronaldo jeszcze w tym
roku w sądeckiej halówce nie zagra, ale przeglądając składy drużyn w naszym futsalowym dodatku sami Państwo zobaczą, ile tam
można znaleźć nazwisk znanych
jeszcze niedawno z ligowych boisk.
Sylwetki niektórych niemal takie
same, jak w czasach piłkarskiej kariery. Na sądeckim parkiecie podglądać można prawdziwe gwiazdy.
Pierwszy z brzegu przykład – Sebastian Krupa, obecnie wieczorami kopiący piłkę przy ul. Nadbrzeżnej, to nie tak dawno jeszcze
zawodnik zdobywający bramki dla
Wisły Kraków.
Futsal – oprócz sportowej i rekreacyjnej – pełni też rolę integracyjną. Na boisku spotykają się ludzie z różnych środowisk i branż,
a w jednej drużynie grają właściciele firm, prezesi i szeregowi pracownicy. Na parkiecie znikają wszelkie
różnice i podziały, wszystkich łączy piłka nożna. Piłka nieco inna niż
ta używana na boiskach trawiastych,
nieco mniejsza i słabiej napompowana, ale tego wymaga specyfika gry w hali. Tu najważniejsza jest
technika, piłkarski spryt i myślenie,
więc kondycyjnie problemów nie
mają nawet panowie po pięćdziesiątce, którzy skutecznie rywalizują
R
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Więcej czytaj – str. 10.
Składy drużyn – str. 8, 9, 12, 13.

A

Samochód zastępczy/w razie szkody

Twój samochód został uszkodzony w wyniku stłuczki lub wypadku?
Jeżeli stało się to z nie twojej winy możesz otrzymać samochód zastępczy za darmo.
W myśl przepisów obowiązujących w naszym kraju, jeżeli kolizja nie była z twojej winy masz prawo do wypożyczenia samochodu zastępczego z OC sprawcy do czasu naprawy Twojego auta, bądź do czasu
wypłaty całej należnej kwoty odszkodowania. Jeśli użytkujesz samochodu do celów zarobkowych (dojazdy do pracy), nauki (dojazdy do szkoły), leczenia lub innego celu należy Ci się auto zastępcze. Pokrycie
kosztów wynajmu pojazdu zastępczego i naprawy samochodu , to jedynie podstawowe roszczenia jakie można zgłosić. Po podpisaniu przez Ciebie dokumentów zgłaszamy się do ubezpieczyciela po zwrot
kosztów poniesionych w ramach wypożyczenia samochodu zastępczego.

Ty jako klient nie płacisz zupełnie nic.
Tel: 18 442 64 66, 694 325 299
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ARES Wypożyczalnia Samochodów: Jacek Kociołek, Łukasz
Kociołek, Krystian Konopka, Kamil Rajski, Tomasz Błaszczyk,
Bartłomiej Jabłoński, Vitalii Karkach.

AUTOKOMIS MAX: Maksymilian Marcisz, Łukasz Fałowski,
Krzysztof Wilczyński, Tomasz Ciastoń, Piotr Gąsiorowski, Michał
Kulig, Janusz Nosal, Janusz Brongiel, Grzegorz Woźniak, Maciej
Pałac, Sebastian Krupa.

BEER TEAM: Jacek Trybuch, Rafał Sromek, Piotr Pajda, Mateusz
Potoczek, Mariusz Sromek, Adam Tumidaj, Grzegorz Świerad, Artur
Małek, Mariusz Krawczyk.

ELEKTRYK: Krzysztof Jaworski, Grzegorz Durałek, Łukasz Budnik,
Marcin Bochniarz, Łukasz Jarząb, Krzysztof Izworski, Andrzej Kumor,
Łukasz Michalik, Łukasz Gocal.

COMP NOVITUS: Jacek Trybuch, Mirosław Drożdż, Wojciech
Maliga, Rafał Sromek, Jakub Lizoń, Grzegorz Świerad, Jacek
Konieczny, Jarosław Dyrek, Grzegorz Dyrek.

FC KORT MORDARKA: Hubert Bieda, Grzegorz Waśko, Dawid
Sułkowski, Bartłomiej Hudecki, Mateusz Ryś, Sylwester Bulanda,
Krzysztof Mąka, Kamil Hudecki, Tomasz Śmierciak, Bartłomiej
Król, Marcin Wojcieszak, Sławomir Bulanda, Krzysztof Babroń.

FITNESS CLUB: Ireneusz Gryboś, Dawid Basta, Mateusz
Orzechowski, Maciej Polański, Paweł Szczepanik, Łukasz Krupa,
Maciej Pałac, Krzysztof Pyskaty.

ITC POLSKA: Grzegorz Kret, Karol Rolka, Piotr Pietruch, Jakub
Nowak, Łukasz Biernacki, Mariusz Merklinger, Piotr Zachariasz,
Patryk Kontewicz, Sławomir Olszewski, Bartłomiej Golonka,
Daniel Śliwa, Arkadiusz Śliwa, Damian Poręba, Grzegorz Nowak.

LINDO TEAM: Jan Basta, Łukasz Chochorowski, Karol
Chochorowski, Jacek Kuś, Kamil Borek, Piotr Hajduk, Piotr
Jabłoński, Łukasz Schreiner.

NORLYS: Waldemar Griński, Paweł Sikorski, Mariusz Szczurek,
Krzysztof Tomczak, Łukasz Koczenasz, Mateusz Szewczyk,
Wojciech Popiela, Maciej Sroka, Jakub Griński, Rafał Pieńko,
Patryk Dumana, Przemysław Jurek.

POLMEX: Bartłomiej Gryzło, Łukasz Leśniak, Grzegorz
Maciaszek, Sebastian Fryzowicz, Tadeusz Olchawa, Marcin
Chronowski, Tomasz Stafin, Piotr Nieć, Rafał Niemiec, Jakub
Bieniek, Bartłomiej Darowski.

QGRAF: Paweł Kocemba, Robert Migacz, Mariusz Oracz, Jerzy
Świechowski, Sylwester Matyaszek, Tomek Zgrzeblak, Przemek
Zieliński, Marek Majerski, Marek Fiut, Tomek Szczurek.
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RATUSZ: Józef Kantor, Mateusz Wańczyk, Sławomir Olszewski,
Jerzy Skrzypiec, Adrian Dąbrowski, Mateusz Szafraniec, Rafał
Smoleń, Adam Kamiński, Krzysztof Szczepański, Rafał Danek,
Grzegorz Olszewski, Marek Zagórski.

SONY VAIO: Janusz Brongiel, Łukasz Fałowski, Andrzej Olbrycht,
Paweł Kocemba, Łukasz Hedwig, Robert Mikołajczyk, Marek
Krzemień, Michał Kulig, Marcin Brongiel.
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STRAŻ GRANICZNA: Dariusz Żabiński, Paweł Salamon, Igor
Kalinowski, Jarosław Korzybski, Łukasz Zwoliński, Piotr Zieliński,
Marcin Bochenek, Łukasz Kij, Andrzej Pawlik, Robert Kałuziński,
Rafał Serafin, Tomasz Bochenek.

W każdy czwartek
w sądeckiej restauracji

McDonald’s
McDonald’s
wraz z zamówionym
zestawem otrzymasz
„Dobry Tygodnik
Sądecki”.
SZEWCZYK-GAZETA KRAKOWSKA: Michał Janus, Rafał Pieńko,
Jan Zieliński, Jakub Griński, Wojciech Fritz, Andrzej Małek,
Tomasz Owsianka, Damian Szczerba, Mateusz Szafraniec,
Krzysztof Kogut, Mateusz Szeląg.

KUCHNIE WYSOWSKI: Mateusz Borzęcki, Rafał Smoleń, Robert
Wysowski, Sebastian Krupa, Dariusz Łukasik, Tomasz Ciastoń,
Andrzej Bogdański, Rafał Wójcik, Krzysztof Bajdel, Jarosław
Kandyfer, Andrzej Uludzki.

Zafunduj sobie
podwójną
przyjemność!

12 i 13 stycznia dni otwarte w salonie Toyoty Nowy Sącz ul. Tarnowska 130. My już sprawdziliśmy, jak prowadzi się najnowszy model Toyoty…

Auris. Nowa odsłona

Najgorętszą premierą Toyoty
w 2013 roku będzie zupełnie nowy
Auris. W drugiej generacji tego
modelu, poza nazwą, zmienia się
niemal wszystko. Całkowicie nowy
wygląd nadwozia, zaprojektowane
od podstaw wnętrze, nowa konstrukcja zawieszenia, komfort podróży jak w większych modelach,
lepsze wyposażenie i niższe ceny.
W tej chwili Auris będzie jednym
z najniższych samochodów w swoim
segmencie, przez co zyska na atrakcyjności wyglądu zewnętrznego,
a dzięki przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym nie straci nic
z przestronności wnętrza. Obniżenie
nadwozia skutkuje wyraźną poprawą aerodynamiki, mniejszym zużyciem paliwa i bardziej dynamicznym
prowadzeniem.
Z zewnątrz wyróżniają się ostrzejsze kształty przednich i tylnych lamp,
a sama przednia część nadwozia nawiązuje do ostatnio debiutujących
modeli Toyoty: Yarisa i Avensisa. Pokrywa silnika poprowadzona jest niżej niż dotychczas, nadając całemu
nadwoziu charakterystyczny, klinowaty kształt .
– Olbrzymie zmiany zaszły także we wnętrzu Aurisa. Projektantom
przyświecały dwa podstawowe założenia: stworzyć kierowcy idealne
miejsce pracy oraz zadbać o wykończenie w najmniejszych detalach, nie

rezygnując ze znanej z poprzednika
wszechstronności i przestronności.
W rezultacie, deska rozdzielcza otrzymała zupełnie nowy wygląd, o charakterystycznym, pionowym układzie, nawiązującym do akcentów
stylistycznych ze sportowej Toyoty
GT86 – mówi Adam Bulzak, kierownik
Działu Sprzedaży Samochodów Toyota Kobos w Nowym Sączu.
„Dobry Tygodnik Sądecki” miał
już okazję sprawdzić, jak jeździ się
nowym modelem Toyoty Auris. Wydelegowana przez redakcję do jazdy próbnej Bożena Baran, kierowca z wieloletnim doświadczeniem,
w pierwszej kolejności podkreśla
wysoki komfort jazdy: – Zawieszenie

jest bardzo sprężyste, nierówności na drodze pokonywane są płynnie, cicho i niemal niezauważalnie
– mówi. – Przy większej prędkości
panuje doskonałe wyciszenie kabiny od szumu powietrza opływającego samochód – dodaje Pani Bożena.
Pod maską nowego Aurisa znajdą się do wyboru: dwa silniki benzynowe (1.33 o mocy 99 KM i 1.6
o mocy 132 KM), dwie jednostki Diesla (1.4 D–4D o mocy 90 KM i 2.0
D–4D o mocy 124 KM) oraz w późniejszym okresie, pełny napęd hybrydowy (silnik benzynowy i elektryczny, o łącznej mocy 136 KM).
Kompaktowa Toyota będzie jedynym
pojazdem w segmencie europejskich

hatchbacków, oferującym aż trzy
źródła napędu.
– Nowinką techniczną, wpływającą zarówno na bezpieczeństwo, jak
i na komfort jazdy, będzie system automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych. Nowy Auris,
dzięki wbudowanej kamerze, sam rozpozna w nocy, czy przed nami lub
z naprzeciwka jedzie inny samochód,
przez samodzielne sterowanie światłami drogowymi. Dzięki temu w każdym
momencie kierowca ma jak najlepiej
oświetloną drogę – mówi Adam Bulzak,
kierownik Działu Sprzedaży Samochodów Toyota Kobos w Nowym Sączu.
– Nowa Toyota Auris w pięciodrzwiowym nadwoziu hatchback

pojawi się w polskich salonach
od początku 2013 roku, natomiast
w kolejnych miesiącach będą debiutowały jej następne modele – mówi
Krzysztof Kobos, Dyrektor Zarządzający, Toyota Kobos w Nowym Sączu.
– Już w kwietniu będzie dostępny
Auris z pełnym napędem hybrydowym, wyróżniający się rekordowo
niskim zużyciem paliwa i najwyższym komfortem jazdy, a na jesieni
długo oczekiwane nadwozie kombi o nazwie Touring Sports. Zachęcamy do odwiedzenia salonu Toyoty
i zobaczenia, jak wiele ma do zaoferowania nowy Auris – zaprasza Dyrektor Kobos.
(IR)
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Lepiej na hali niż na ulicy
R O Z M OWA z ANTONIM
OGÓRKIEM prezesem
Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Nowym Sączu
– Skąd taka popularność futsalu
w Nowym Sączu?
– Myślę, że to chęć utrzymania formy i kontynuowania treningu przez piłkarzy wszelkich lig.
To po prostu doskonała okazja dla
wszystkich, dla których rozbrat
z piłką byłby w zimie zbyt długi.
Futsal jest zresztą popularny nie
tylko w Nowym Sączu, ale w wielu miejscach Polski.
– W futsalowych ligach roi się
jednak również od tych, którzy

Dla zawodowców
i amatorów
PAWEŁ BADURA – dyrektor MOSiR–u w Nowym Sączu i przewodniczący
Wydziału Futsalu przy OZPN w Nowym
Sączu, współorganizator rozgrywek.
– Rozgrywki futsalowe cieszą się
dużą popularnością od lat, co roku
chęć gry zgłaszają nowe drużyny.
To forma rekreacji, ale i rywalizacji. Mamy formułę open, gdzie
nie ma obostrzeń co do statusu zawodników – mogą grać zawodowcy i amatorzy. To dla tych drugich
forma sprawdzenia swoich umiejętności i zmierzenia się z profesjonalistami. Czasem też naprzeciw
siebie stają byli zawodnicy, którzy
grali kiedyś przeciwko sobie na trawiastych boiskach. To wszystko rodzi dodatkowe emocje. W tym roku
OPZN przejęło rozgrywki i chcemy uporządkować pewne sprawy.
Od przyszłego sezonu planujemy
jednak włączyć nowosądecki futsal
w rozgrywki ogólnopolskie. Istnieje
system rozgrywek na szczeblach lokalnych, wojewódzkich i krajowych
w trzech kategoriach: dziecięcych,
powyżej 14 roku i oldbojów (+35).
Wtedy drużyna z naszej ligi może
nie tylko zdobyć tytuł najlepszych
futsalowców w regionie, ale i tytuł
amatorskiego mistrza Polski. (KAM)

Chcesz mieć szybki
i wygodny dostęp
do „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”?
Ściągnij gazetę z naszej
strony internetowej lub
zarejestruj się, by otrzymywać
ją e–mailem:

www.dts24.pl
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na co dzień nie są zrzeszeni w żadnym klubie…
– To prawda. Myślę, że dodatkową motywacją dla młodych ludzi jest tutaj brak trenera, brak
taktyki – takie żywiołowe granie. Paru kumpli zbiera się i grają taką piłkę jak lubią. To bardzo
cenne. Każda minuta spędzona
na hali, a nie na ulicy albo w barze, jest cenna.
– Futsal to już od kilkudziesięciu lat
nie tylko zabawa, ale poważne rozgrywki z pieniędzmi, profesjonalnymi ligami i mistrzostwami świata włącznie. Ta zabawa wygląda więc
poważnie…
– Polski Związek Piłki Nożnej podchodzi do futsalu bardzo

poważnie. Jak do pełnoprawnej
dyscypliny sportu. Dlatego też
przy OZPN w Nowym Sączu już
w 2006 roku powstała komisja futsalu i OZPN zaczął organizować
rozgrywki. W tym roku w rywalizacji biorą udział 32 drużyny, czyli kilkaset osób.
– Po kilku latach ligi halowe wróciły znów pod egidę naszego OZPN–u. Jest pomysł by je rozwinąć
i urozmaicić?
– W tym sezonie rewolucji spodziewać się nie należy. W lecie poprowadzimy również rozgrywki
amatorskie na trawie. W następnym sezonie będziemy się starali
ligi uatrakcyjnić.
Rozmawiał (RAF)

Legenda sądeckiego futsalu
Gdyby nie Jan Kalarus ligi amatorskie miałyby w Nowym Sączu
znacznie krótszą tradycję.
Był wychowawcą, szkoleniowcem, społecznikiem i organizatorem życia sportowego
w Nowym Sączu, nauczycielem wychowania fizycznego
i pracownikiem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Zanim bez reszty oddał się pracy
na rzecz sportu był piłkarzem
nowosądeckiego Startu i symbolem przywiązania do barw klubowych. Dla Startu zagrał ponad 500 razy i strzelił prawie
100 goli. Organizował turnieje
dzikich drużyn, gdzie wyłowiono talenty m.in. późniejszych

olimpijczyków – Piotra Świerczewskiego Aleksandra Kłaka.
Był pomysłodawcą różnych zawodów od lekkoatletycznych
po narciarskie, ale najważniejszym jego dziełem było zorganizowanie amatorskiej ligi oldbojów i lig zakładowych, które
w zmienionej nieco formie – dzisiaj jako ligi futsalu – cieszą się
niezmiennie wielką popularnością. W pierwszych rozgrywkach (nauczycielskich) wzięły
udział cztery drużyny. Jan Kalarus zmarł w roku 2003 jako mężczyzna ledwie 53 –letni. Żegnały go tłumy sądeczan. Dziś jego
imieniem nazwane są amatorskie halowe rozgrywki w Nowym Sączu.

Zmiany w przepisach
Międzynarodowa Federacja Piłkarska FIFA wprowadziła zmiany w przepisach gry w futsal. Najistotniejsze są dwie poprawki.
Pierwsza z nich mówi o tym,
że połowa lub koniec spotkania nie
kończy się z początkiem syreny,
a dopiero gdy piłka zakończy swój
lot przez jakikolwiek kontakt lub
po prostu wyjdzie za linię. Jeśli piłka kopnięta przed syreną wpadnie
do bramki w trakcie jej trwania lub
po niej, to bramka zostaje uznana. Każdy kontakt piłki w trakcie
jej lotu z zawodnikiem lub bramką
kończy połowę i bramka nie zostaje uznana. Kolejna zmiana dotyczy

gry bramkarza. Nie wystarczy juz
po wznowieniu gry przez bramkarza przejść połowy, aby móc zagrać mu piłkę z powrotem. Teraz,
aby to było możliwe, piłkę musi
dotknąć przeciwnik. Co ważne
przepis ten nie obowiązuje na połowie przeciwnika, gdzie bramkarz może wymieniać tyle podań
ile zechce. Zmiana ta komplikuje
sytuację, gdy drużyna zdecyduje się grać z wycofanym bramkarzem, ponieważ był on przeważnie ustawiony jako rozgrywający.
Teraz lotny bramkarz będzie musiał grać w głębi połowy przeciwnika, a ryzyko straty w grze 5 na 4
znacznie się zwiększy.

A

UBEZPIECZAJĄC SIĘ U NAS WSPIERASZ

STOWARZYSZENIE GNIAZDO

Kancelaria Ubezpieczeń Marek Sekuła

tel. 18 547 60 88, 18 442 30 41 www.ubezpieczenia.sacz.pl

ul. Zielona 45,
Nowy Sącz,
Budynek HEJAN
tel. 18 449 00 68,
www.blu.com.pl
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Komfort akustyczny z bramami WIŚNIOWSKI

Dariusz Złocki, Dyrektor Biura Konstrukcyjnego i IT w firmie WIŚNIOWSKI
Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI
zaliczane są do ciepłych. Współczynnik przenikania ciepła to 1,07
W/m2K co pozwala na ich stosowanie w budownictwie energooszczędnym. Teraz zostały poddane
badaniom izolacyjności akustycznej. Oznacza to, że WIŚNIOWSKI
jest jedynym polskim producentem bram, który może zagwarantować izolację akustyczną o określonych wartościach, potwierdzoną
Deklaracją Zgodności.
Hałasy docierają do nas z każdej
strony. Jesteśmy nimi nieustannie bombardowani, co w znacznym stopniu obniża komfort pracy,
a także odpoczynku. Dlatego izolacja od hałasu staje się coraz ważniejszym parametrem określającym materiały wykorzystywane
w budownictwie.

Hałas szkodzi
Obecnie z systemami wyciszającymi można się spotkać praktycznie wszędzie. W budownictwie
indywidualnym inwestorzy stawiają na materiały o wysokich parametrach izolacyjności termicznej,
a co za tym idzie również akustycznej. Izolacyjność akustyczna
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nabiera niezwykle ważnego znaczenia również w miejscach pracy.
Zbyt intensywne dźwięki obniżają
efektywność pracowników, a nadmierny kontakt z hałasem może
nie tylko zmniejszyć komfort danego lokalu, ale wpływa także negatywnie na zdrowie osób w nim
przebywających.
Co należy rozumieć przez szkodliwe działanie na organizm? Dla
przykładu, ciągły kontakt z dźwiękami o natężeniu 35 dB (decybeli)
może jedynie wzbudzić niepokój,
rozdrażnić. Co innego, kiedy mamy
do czynienia, na co dzień z hałasami o natężeniu ponad 80 dB – mogą
one skutkować m.in. uszkodzeniem słuchu.
Wobec tego niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniej
izolacyjności akustycznej. Będzie
to niewątpliwie atut danego lokalu. Wpłynie bowiem na komfort
użytkowania, a także na zdrowie.
Aby jednak zamienić dane miejsce
w oazę spokoju najlepiej dokładnie
sprawdzić poszczególne parametry materiałów i produktów, które zastosujemy.

Izolacja potwierdzona badaniami
Skąd można mieć pewność,
że dany produkt skutecznie chroni
przed hałasem? Należy dowiedzieć
się, czy został poddany specjalnym
badaniom, dzięki którym producent może posługiwać się określeniem współczynnika Rw – mówiąc
potocznie parametr określający tłumienie. Współczynnik ten wyrażany jest w decybelach. Im wyższa wartość Rw, tym lepsza ochrona
przed hałasem.
– Jeśli chodzi o izolacje akustyczną i cieplną, brama jest jednym z bardziej newralgicznych
elementów budynku, a my udowodniliśmy, że nasze bramy
sprawdzają się także pod tym
względem. To kolejny krok na drodze do podniesienia standardu

naszych wyrobów. Jako producent możemy zadeklarować swoim odbiorcom świetne parametry
zarówno izolacji termicznej jak
i akustycznej – mówi Dariusz Złocki z firmy Wiśniowski.
Badaniom zostały poddane bramy o przeznaczeniu przemysłowym
oraz bramy garażowe do obiektów
mieszkalnych. Uzyskały one wartości na poziomie między 23 a 25
dB, czyli spełniają wymagania izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach zgodnie
z normą PN–EN ISO 717–1:1999.
– O taką wartość będą pomniejszone dźwięki przedostające się
do budynku i z niego wychodzące
– mówi Dariusz Złocki.

Cicho i ciepło w garażu
Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI stanowią barierę izolacyjną
dla dźwięków zewnętrznych jak
również powstających wewnątrz
pomieszczenia. Jest to możliwe

dzięki odpowiedniej budowie paneli i wykończeń w postaci systemów uszczelnień.
– Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI składają się z sekcji tzw. paneli, które wypełnione
są pianką o odpowiedniej gęstości. Pianka szczelnie wypełniająca stalowy panel jest podstawą
do zapewnienia bramie optymalnych parametrów izolacyjnych
– mówi Dariusz Złocki z firmy Wiśniowski. Pianka tworzy jednolitą i twardą powłokę izolacyjną.
– Pianka poliuretanowa całkowicie wypełnia panel dostosowując
się do jego kształtu, dzięki czemu
wypełnienie jest pozbawione łączeń i przerw co w efekcie ogranicza do minimum występowanie mostków termicznych, a także
świetnie izoluje od hałasu – podkreśla Dariusz Złocki.
Pianka to jednak nie wszystko. By zapewnić właściwy poziom izolacji firma WIŚNIOWSKI

stosuje również systemy uszczelnień. – Bramy segmentowe naszej
produkcji są uszczelnione na całym obwodzie skrzydła, również
panel posiada uszczelkę w miejscu łączenia – mówi Dariusz Złocki.
Połączenie wymienionych elementów zapewnia producentowi
uzyskanie parametrów izolacyjności cieplnej i akustycznej, które najwięcej zyskują w trakcie codziennej
eksploatacji. Dlatego stając przed
wyborem bramy, warto zwrócić uwagę na wszystkie parametry, które wpłyną na komfort ich
użytkowania.

A

Bramy

i ogrodzenia

www.wisniowski.pl
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IPA: Robert Pacholarz, Maciej Ogórek, Rafał Maciak, Jacek
Żabecki, Paweł Mrówka, Rafał Rejentowicz, Jakub Bobak, Wiesław
Poręba, Dariusz Zieliński, Józef Łatka, Daniel Sekuła, Zbigniew
Sobczak, Paweł Drzyzga, Władysław Sroka.

TYGODNIK SĄDECKI

AMPER: Marek Zieliński, Bogdan Zaczyk, Andrzej Plata, Mateusz
Plata, Tomasz Kędzior, Krzysztof Gurgul, Sebastian Mamala,
Krzysztof Wojsław, Grzegorz Grygiel, Marek Jabłoński, Adrian Leśniak,
Rafał Sierota, Michał Pacyga, Tomasz Jurkowski, Mateusz Gadzina.

BASZTOWA: Janusz Sikorski, Piotr Matras, Michał Zakrzewski,
Michał Kamiński, Łukasz Zakrzewski, Piotr Hejmej, Andrzej Pajur,
Marcin Janikowski, Dariusz Jasiński, Tadeusz Fałowski, Dariusz
Łukasik, Robert Kalarus, Edward Osiński, Tomasz Sikorski.

CEHAMOT: Tomasz Gwóźdź, Bartłomiej Chmielowski, Marcin Bodziony,
Marek Ogórek, Damian Południak, Paweł Job, Karol Nowak, Krzysztof
Migacz, Stanisław Orzeł, Tomasz Lipiński, Paweł Sadowski, Andrzej
Hebda, Wiesław Mrozowski, Piotr Faron, Marcin Hebda.

FLEXERGIS: Andrzej Tokarczyk, Patryk Zygmunt, Adam Halibart,
Arkadiusz Kulpa, Andrzej Korwin, Janusz Wąchała, Przemysław
Zygmunt, Michał Suchodolski, Andrzej Pazdyk.

GOSDROB: Jakub Poremba, Wojciech Rączkowski, Janusz
Poręba, Karol Majoch, Grzegorz Nowak, Marcin Rogowski, Artur
Dulak, Artur Leśniak, Piotr Burek, Mirosław Job, Robert Bulzak.

ITC POLSKA: Karol Rolka, Piotr Pietruch, Patryk Kontewicz, Grzegorz
Nowak, Dawid Gargula, Grzegorz Szewczyk, Damian Poręba,
Arkadiusz Śliwa, Piotr Chełmiecki, Arkadiusz Robak, Grzegorz Kret,
Paweł Olszewski, Grzegorz Wojsław

KONSPOL: Dariusz Kłębczyk, Andrzej Kłębczyk, Artur Wójtowicz,
Mateusz Pazgan, Marcin Popiela, Kordian Pazgan, Łukasz
Pazgan, Tadeusz Kotlarz, Marcin Kubicki, Michał Dobosz.

MIRCARS: Łukasz Oleksy, Łukasz Mirek, Robert Mirek, Marcin
Gryzło, Piotr Rydwański, Daniel Szufryn, Jakub Sadłoń, Piotr
Fałowski, Paweł Rydwański.

REAL: Stanisław Ptaszkowski, Jacek Klok, Michał Mól, Patryk
Sokołowski, Konrad Baran, Sebastian Krupa, Adrian Michalik.

STRAŻ MIEJSKA: Henryk Szkaradek, Rafał Kosal, Krzysztof Mirek,
Rafał Noga, Władysław Janusz, Paweł Ogórek, Michał Słaboń, Michał
Maślanka, Michał Scheuer, Grzegorz Głuc, Krzysztof Kruk, Wojciech
Tyrkiel, Marcin Górnicki, Damian Skrzypiec, Mateusz Basta.

ŚWIAT WĘDKARZA: Maciej Styczyński, Filip Myrlak, Krzysztof
Sołtys, Radosław Stawiarz, Paweł Brożak, Wojciech Słomka,
Damian Ligas, Rafał Kogut, Dawid Wróbel, Józef Gieniec, Stanisław
Sołtys, Piotr Piechówka, Wojciech Dąbrowski, Kamil Ryś.

8 stycznia zespół
wycofał się z rozgrywek
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TAX CARE: Dariusz Michalski, Stanisław Lis, Marek Krzemień,
Tadeusz Olchawa, Łukasz Hedwig, Jarosław Zoń, Marcin Obrzut,
Mateusz Michalski.
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ZAKŁAD KARNY: Grzegorz Bisaga, Sławomir Rutkowski, Marcin
Sromek, Łukasz Zieliński, Rafał Baran, Mateusz Potoczek, Józef
Orzeł, Marek Gruca, Krzysztof Żuchowicz.
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WIŚNIOWSKI: Grzegorz Kmak, Czesław Matląg, Szczepan Rosiek,
Łukasz Chochorowski, Jacek Wolak, Paweł Krok, Grzegorz Mruk,
Daniel Odrzywolski, Krzysztof Hajduk, Andrzej Szabla, Krystian
Teresiński, Marcin Strzelec, Marcin Raczyński, Sławomir Zięcina,
Miłosz Michalik, Gilbert Filipek, Paweł Cieślikowski.
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rodzajów

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

Pełen

asortyment

wysokiej

jakości

produktów, fachowe i pewne doradztwo
oraz odpowiedzialność czynią z firmy
Greinplast
partnera,

niezawodnego
tworzącego

i

solidną

pewnego
markę

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

800 415 999
Godziny pracy infolinii w dni powszednie od 7:00 do 15:00.
Koszt połączenia bezpłatny.

Wojciech Molendowicz

ç£¹
Najbardziej plotkarska ksiąĪka w 720-letniej historii Nowego Sącza

Tylu zabawnych opowieści o współczesnym Nowym Sączu
i jego mieszkańcach jeszcze nikt nie zgromadził w jednym miejscu.
Mniej i bardziej znani sądeczanie, od strony z jakiej
ich dotychczas nie znałeś. Żartobliwie i nostalgicznie,
pikantnie i w sosie własnym. 200 stron lektury,
od której nie będziesz się mógł oderwać.
Szukaj m.in. w Empiku w Centrum Handlowym Europa II.
O G ŁO S Z E N I E W Ł A S N E W Y DAWC Y
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Druga młodość Konspolu
R O Z M OWA z KAZIMIERZEM PAZGANEM założycielem i właścicielem
holdingu Konspol
– Pod koniec minionego roku niemal we
wszystkich kanałach telewizyjnych zajmujących się biznesem podawano przykład nowosądeckiego Konspolu, jako
jednej z największych w Polsce firm
o charakterze globalnym. W krakowskiej
telewizji Ryszard Petru, przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wychwalał pod niebiosa ekonomiczne
sukcesy pańskiej firmy. Ukoronowaniem
tych zachwytów na dokładkę niejako
był artykuł w tygodniku „Polityka” o sądeckich milionerach, ludziach sukcesu
z Panem na czele, jako bohaterem gospodarczych przemian w ostatnich kilkudziesięciu latach. Skąd nagle tyle pozytywnego hałasu się narobiło wokół
Konspolu?
– Zapewne jest to wynikiem
ostatnich naszych międzynarodowych sukcesów w Europie, ale
przede wszystkim tego, że mocno wchodzimy na rynek azjatycki. Obecnie Konspol buduje ogromną z 2–tysięczną załogą wytwórnię
wędlin z kurczaków w Indonezji,
największym kraju muzułmańskim
na świecie. Będziemy je wytwarzać
z miejscowych kurczaków podobnie jak to będziemy robić w Chinach
gdzie mamy już swoje firmy. Dlaczego Azja? Korzystamy z ulg inwestycyjnych, których nie ma w Polsce. Ba, mógłbym też podatki płacić
w innych krajach, ale jestem Polakiem, mieszkam i żyję tutaj na pięknej Sądecczyźnie, więc płacenie podatków gdzie indziej jest dla mnie nie
do pomyślenia.
– Ile razy już Pan był w Indonezji?
– Doglądałem rozpoczęcia budowy zakładu w Dżakarcie. Wypoczywałem na plażach Bali. Leci się tam
z Polski 14 godzin. Panuje wspaniały klimat. Na wyspie Bali jest prawdziwy raj.
– Czym zachwycił Konspol muzułmanów nie tylko w Azji, ale i krajach
europejskich.
– Muzułmanom religia nie pozwala jeść wieprzowiny, a Konspol,
jako jedyny na świecie ma technologię na łączenie kurzego mięsa ze sobą
bez wieprzowiny i bez dodatków niekorzystnie wpływających na smak.
Więc jestem pewien, że zbyt na wyroby z kurczaka w Indonezji jest
murowany.
– W minionym roku bez specjalnej fety
Konspol obchodził swoje 30–lecie istnienia. Powołał go Pan jako spółkę joint venture 16 lipca 1982 roku. No i wtedy się zaczęło…
– Na półkach sklepowych był
wówczas tylko ocet. W sklepach mięsnych puste haki. Więc kiedy ruszyliśmy z naszą produkcją, popyt na wyroby był ogromny. Ale na rynku nie
było nawet podgardla, które moglibyśmy stosować jako lepiszcze łączące kurze mięso ponieważ wszystkie mięsa w tym czasie w Polsce były
na kartki, które to przydzielało Państwo. Wtedy po raz pierwszy zajrzało nam w oczy widmo bankructwa.
– Bankructwo było realne, ale związane powiedzmy z technologią produkcji

wędlin. Ja natomiast pamiętam, że doktrynerzy partyjni nie mogli znieść, iż prywaciarzowi tak się świetnie powodzi
i demoralizuje tym bogactwem uczciwie
pracującą klasę robotniczą.
– Tak niestety było. Zaczęły się
domiary Urzędu Skarbowego. Kontrolerzy nie wychodzili z zakładu
produkcyjnego w Nowym Sączu,
a bywało, że kontrolerów w zakładzie było czasami więcej niż pracowników. Józef Brożek ówczesny
I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w styczniu 1982 roku podczas plenum tego gremium głośno
powiedział, że w województwie nowosądeckim nie będzie miejsca dla
prywaciarzy. Potem przyszedł rozkaz, że trzeba skończyć z Konspolem.
Obronił mnie wtedy wojewoda Antoni Rączka, bo ówczesny wicewojewoda ze Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego – Zbigniew Barylak podpisał decyzję o cofnięciu zezwolenia
na działalność gospodarczą dla Konspolu na wniosek egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W obronę
wzięła mnie też prasa lokalna. Te wydarzenia okupiłem pierwszymi dwoma zawałami. Kolejne zawały dopadły
mnie za czasów wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza,
kiedy nagle z dnia na dzień skokowo
wzrosło oprocentowanie kredytów.
Muszę dodać, że w tych trudnych
dla mnie czasach wiele słów otuchy
i wsparcia otrzymałem od wspaniałego człowieka – generała Wojciecha
Jaruzelskiego.
– Minęło 30 lat działalności Konspolu. W jakim miejscu swojego rozwoju znajduje się dzisiaj firma? W fazie drugiej młodości?
– Kryzys nas nie dotyczy. Jest dobrze, a prawdę mówiąc bardzo dobrze. W ofercie handlowej mamy 100
różnego rodzaju wyrobów. Główny kierunek eksportu to Zachodnia
Europa, ale również Japonia, nie lekceważymy też Wschodu. Nasze wyroby trafiają do międzynarodowych
sieci handlowych McDonalds, Tesco,

Biedronka, Żabka, Gerber, British
Petroleum, Lotos. Świetną szczególnie pozycję zajęliśmy w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech.
Szczególnie cenię sobie współpracę
z Biedronką. Jej laboratoria wykonują 3–4 audyty w miesiącu w naszym zakładzie pod względem jakości produktów. Kwartalne raporty
z tych kontroli jakości naszych wyrobów wysyłają do centrali i do naszej konkurencji. Dodam, że mimo
iż stawiamy na eksport, to przecież
Konspol jest obecny również w tych
sieciach handlowych w kraju.
– Jakim obecnie potencjałem produkcyjnym dysponuje Konspol, pamiętając,
że jego początki zaczęły się od wytwórni
w Nowym Sączu, a wcześniej w Kamionce Wielkiej.
– Konspol to dzisiaj bardzo nowocześnie zarządzany holding składający się z czterech dużych spółek.
W miejscowości Nekla w Wielkopolsce spółka Pasz–Konspol produkuje w ciągu godziny 30 ton paszy z kukurydzy niemodyfikowanej
genetycznie. Pasza dostarczana jest
do pobliskich 82 ferm kurzych, a jednorazowy wsad to ok. 3.000.000 szt
kurczaków do tych ferm. W Słupcy
też w Wielkopolsce jest spółka Konspol–Bis. W tamtejszej ubojni dokonuje się uboju i rozbiórki 12 tys. sztuk
kurczaków na godzinę. Stamtąd pracownicy kolejnej spółki Trans–Konspol przewożą surowiec do produkcji
w Nowym Sączu. Zresztą Trans–Konspol obok tego zajmuje się logistyką, transportem wyrobów nie tylko
między Nowym Sączem a Wielkopolską, ale wozi nasze wyroby po całej Europie.
W Nowym Sączu na bazie najstarszego zakładu firmy powstała spółka Konspol–holding. Przetwórnia
kurczaków miesięcznie produkuje
4 tys. ton wyrobów, jak wspomniałem wcześniej w 100 asortymentach. Są to wyroby bez grama chemii
i konserwantów. Holding Konspol
zatrudnia w tych czterech spółkach
ok.2,5 tysiąca osób. Łączny potencjał produkcyjny wyrobów gotowych wynosi obecnie 12 tys. Ton
miesięcznie.
– Oczyma wyobraźni widzę Pana na rajskich plażach indonezyjskich. I to przynajmniej przez pół roku polskich chłodów. Pan już chyba zasłużył sobie
na dobrą emeryturę...
– Formalnie kończąc w tym roku
65 lat osiągnę wiek emerytalny. Oczywiście, że zwalniam tempo i intensywność życia. Jestem o tyle spokojny,
że już od dłuższego czasu stery firmy
przejmuje syn Konrad. Ma 31 lat jest
absolwentem WSB–NLU. Uzupełniał
w minionych latach wykształcenie
za granicą. Terminował w najlepszych
europejskich i amerykańskich korporacjach. Nabył stosowne doświadczenie. Kontrakt w Indonezji właściwie
on pilotował. Więc da sobie radę. A ja?
No cóż zachwyciłem się Bali i z pewnością będę tam co roku.
Rozmawiał JERZY WIDEŁ
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Zostawiamy
konkurencję w tyle
R O Z M OWA z JANEM KUPCZAKIEM, dyrektorem
firmy TELBESKID w Nowym Sączu

– TELBESKID działa na rynku opanowanym przez firmy telekomunikacyjne z wielkim zapleczem technicznym i kapitałem. Jak udaje się z nimi
konkurować?
– Niezależne i małe firmy,
takie jak nasza, zaczęły działać
na terenach zapomnianych przez
„wielkich graczy” takich jak TP.
Na tych terenach sieci kablowe
jeszcze nie wkroczyły, a usługi TP do niedawna pozostawiały
wiele do życzenia. Tak powstało
miejsce dla TELBESKIDU.
– Jaki jest dziś zasięg TELBESKIDU?
– Zasięgiem telefonu i Internetu obejmujemy okręg: nowosądecki, limanowski, gorlicki
oraz grybowski – łącznie około 170 miejscowości, kilka tysięcy klientów indywidualnych
oraz firmy, które stanowią coraz
liczniejszą grupę naszych odbiorców. Infrastrukturalnie jesteśmy
przygotowani również do objęcia Podhala. Świadczymy usługi
dostępu do Internetu w oparciu
o własną sieć teletransmisyjną. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, a doświadczenie wykwalifikowanych
specjalistów i wdrażanie coraz
to nowszych technologii pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
– Jakie są zatem nowości w ofercie
i plany firmy na najbliższe lata?
– Chcąc zaspokoić indywidualne potrzeby klientów i sprostać wymaganiom stawianym
przez rynek poszerzamy gamę
naszych usług poprzez możliwość instalacji Cyfrowej Telewizji Naziemnej, jak również będąc
Autoryzowanym Dystrybutorem
Cyfry+. Główny nasz cel jest ten
sam od wielu lat, a mianowicie
ciągły wzrost konkurencyjności
naszej firmy, który osiągamy poprzez rozbudowę i modernizacje
posiadanych nadajników oraz
budowę nowych stacji dostępowych. Telbeskid aktualnie wykorzystuje jedną z najnowszych

technologii stacjonarnego dostępu do Internetu, jaką jest
WiMax. Jest on uzupełnieniem
infrastruktury stacjonarnego dostępu do Internetu tam,
gdzie trudno dotrzeć z siecią kablową. W pierwszym kwartale
2013 roku zostaną uruchomione
nowe stacje dostępowe mobilnego WiMax–a, które zapewnią
naszym abonentom korzystanie z bardzo szybkiego Internetu i – co najważniejsze – bez
limitów transferu, jaka występuje u operatorów komórkowych w technologii LTE. Jakość
usług świadczonych za pomocą
najnowszej technologii WiMax
mobilny będzie znacznie wyższa
od innych sieci bezprzewodowych działających w naszym regionie. Nowa oferta TELBESKID
spowoduje, że konkurencja bezprzewodowa Wifi lub limitowany dostęp do Internetu LTE pozostaną daleko w tyle. Staniemy
się również konkurencją dla sieci kablowych.
Rozmawiała (FON)

Firma TELBESKID powstała w 1992 r. Do 1998 r. jej działalność ograniczała się do starań o uzyskanie niezbędnych
w działalności telekomunikacyjnej koncesji i pozwoleń.
Wówczas właścicielem TELBESKID zostały Zakłady Kablowe TELE–FONIKA KABLE S.A.
z Myślenic. W 1999 r. rozpoczęto przyłączanie pierwszych
abonentów telefonicznych.
Od stycznia 2006 r. właścicielem TELBESKID jest Przemysłowa Agencja Inwestycyjna
Spółka z o.o. Główna siedziba
TELBESKID mieści się w Nowym
Sączu przy ul. Nowy Świat,
gdzie zlokalizowane jest Biuro Obsługi Klienta i Centrum
Techniczne.
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To nie był noworoczny sen Zła i dobra
wiadomość
Jerzy Wideł
Z kapelusza

W

ybudzałem się
powoli z lekkiego snu,
w jaki zapadłem po spożyciu półlitrowej kroplówki z solami
fizjologicznymi. Usłyszałem wtedy słowa wypowiedziane przez jedną z sióstr skierowane do młodego
człowieka, chyba studenta, który leżał obok pod kroplówką. Obie ręce
miał w gipsie, a prawą część twarzy
pooraną, jakby przejechała po niej
tarka do marchewki. Pod jego łóżkiem leżała para nart. Siostra mówiła
do niego – niech się pan nie krępuje, podzielę się z panem kanapkami, które wzięłam z domu na dyżur. On z kolei grzecznie odmawiał,
z uporem twierdząc, że nie jest głodny. Ta rozmowa była dla mnie szokiem. Student, owszem, miał sylwestrowy wypadek na nartach,
siostry podawały mu wodę do picia,

ale już dzielenie się z pacjentem własnym jedzeniem, to była rzecz niepojęta dla mnie. Być może wynikało
to z małego mojego szpitalnego doświadczenia, bo ostatni raz na kilka godzin znalazłem się w szpitalu
przed ośmiu laty.
Teraz nastąpiła powtórka w specyficzny dzień 1 stycznia. Tak się
złożyło, że grypę żołądkową w głupi
– jak się okazało – sposób chciałem
pokonać głodówką totalną, czyli bez
pobierania płynów. W efekcie tych
eksperymentów na własnym organizmie, tak go odwodniłem, że znalazłem się w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym nowosądeckiego Szpitala Specjalistycznego. Doktor Hycnar, kiedy rzucił okiem na wyniki
moich badań zmarszczył nieco brwi
i spokojnie powiedział: – Potasu pan
prawie nie ma.
Leżąc kilka godzin w SOR przyglądałem się pracy dyżurujących
sióstr – pielęgniarek. Ileż one miały
łagodności w sobie, cierpliwości dla
niektórych rozhisteryzowanych pacjentek. Czujnie obserwowały kilkunastu kroplówkowiczów, czy czegoś im nie potrzeba. Przyszło mi
na myśl, że tak powinny się zachowywać kiedyś samarytanki. Ale też
znacznie bardziej gorzkie refleksje
mnie naszły. Leżąc tak na oddziale
ratunkowym przypomniałem sobie

lata protestów sądeckich pielęgniarek z błaganiem o choćby skromne
podwyżki płac. Ówcześni urzędnicy
Kasy Chorych w Nowym Sączu, kiedy zobaczyli demonstrujące pielęgniarki mieli krótko skomentować:
„Czego te głupie baby chcą?” Z kolei
Jarosław Kaczyński, wówczas premier, w sposób arogancki pacyfikował strajkowe białe miasteczko pod
oknami swojego urzędu. W nowosądeckim i gorlickim szpitalu jedyną
możliwością domagania się swoich
praw i podwyżek pielęgniarki miały na ulicach obok szpitali, gdzie blokowały ruch samochodowy.
Czas skończyć z haniebnym mitem i stereotypem leniwej, aroganckiej pielęgniarki. Ja przez kilkanaście godzin w sądeckim SOR
widziałem coś, co absolutnie obala ten narosły przez lata stereotyp.
Dzięki siostrom: Oli, Oldze, Małgorzacie czułem się jak na noworocznych wczasach. Bardzo krótkich.
Zbliżał się już wieczór. Po połamanego studenta przyjechali koledzy.
Po raz kolejny jedna z sióstr zaproponowała mu swoje kanapki, dodając, że kończy dyżur, a oni mają
jeszcze przed sobą długą podróż.
Student podziękował bąkając, że zje
coś z kolegami na stacji benzynowej. To nie był sen. Ta historia się
naprawdę wydarzyła.

Magiczne interesy PKP. Kto trzyma asy?

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

W

20 minut będzie można dojechać
z Piwnicznej
do Szczawnicy! Umożliwić to ma budowa kolei górskiej między uzdrowiskami.
Dziś bowiem jedyna trasa z Piwnicznej pod Palenicę wiedzie przez Stary Sącz i Łącko i ma długość prawie 60 kilometrów. A teraz miałby
je łączyć 23–kilometrowy tor, z elementami kolei zębatej na stromych
podjazdach, po którym jeździć ma
szynobus na gaz ziemny. To był ekstra news. Pomysłodawcy, czyli naukowcy z Politechniki Krakowskiej,
są przekonani, że pieniądze wyłoży Unia Europejska, bo chodzi o niebagatelną kwotę – nawet 250 mln zł.
Pod koniec stycznia ma zostać powołane konsorcjum do budowy i zarządzania koleją. Prócz politechniki i samorządów obu uzdrowisk
mają do niego wejść… Polskie Koleje Państwowe. I tu moje zachwycenie się kończy. Interesy PKP
są co najmniej dziwne. Są zainteresowane jedną małą koleją górską, a sprzedają Polskie Koleje Linowe, czyli całą sieć dochodowych

kolejek m.in. na Kasprowy Wierch
i Gubałówkę w Zakopanem, na Górę
Parkową w Krynicy i na Palenicę
w Szczawnicy?
PKP tłumaczą, że nie ma pieniędzy na inwestycje w PKL, a środki z prywatyzacji posłużą do zmniejszenia zadłużenia Grupy PKP. Skoro
PKP mają długi, dlaczego chcą wejść
w inwestycję za 250 mln zł, bo coś
na ten interes zapewne odpali? I dlaczego wielką sieć PKL wyceniły tylko na 40 mln, skoro jedna kolej górska ma kosztować sześć razy tyle?
PKP nawet nie tłumaczą, dlaczego
wartość PKL tak nagle i tak bardzo
spadała, bo niedawno szacowano ją
na miliard, potem na 300 – 500 mln
zł, a przed ogłoszeniem sprzedaży
na 150 do 200 mln zł. Sprzedaż tak
„potaniałej” spółki z pewnością nie
wpłynie w istotny sposób na spłatę
4,3 mld zł długu PKP. W tej wycenie
dziwi mnie i to, że PKL przynoszą
zyski, już ponad 10 mln zł rocznie.
Skoro nie ma środków na modernizację kolejek, to dlaczego tak dochodowe PKL nie mogą wziąć nowych
urządzeń w leasing, jak zrobi to zapewne nowy, prywatny właściciel?
Ten, który kupi PKL za tyle, że mu
się to zwróci po paru latach. Ktoś
zrobi udany biznes przypadkowo?
PKP utrzymują wreszcie,
że sprzedają PKL, bo „nie świadczą usług turystycznych tego rodzaju”, jak kolejki górskie. Rozumiem,
że ta między Piwniczną a Szczawnicą ma być pasażerska. A kto będzie
ją utrzymywał? Mieszkańcy, ciągle wędrujący między uzdrowiskami
i płacący za bilet cenę odpowiednio

wysoką do kosztów budowy połączenia? Chyba jednak turyści, kuracjusze, narciarze, dla których to będzie atrakcja i którzy wydadzą sporo
na udany urlop. Zwłaszcza, że szybkie połączenie granicy Pienin z Beskidem Sądeckim otwiera drogę
do powstania zyskownego, szerszego kurortu uzdrowiskowo–narciarskiego. Jeśli ziszczą się w końcu
plany budowy w Piwnicznej stacji narciarskiej na Kicarzu i całego
kompleksu „Siedmiu Dolin”.
Włodarze Piwnicznej i Szczawnicy cieszą się ze współpracy z PKP,
bo państwowa firma może wykupywać pod budowę prywatne
grunty w ramach tzw. specustawy,
czyli nawet te, których właściciele
nie wyrażą na to zgody. Warto więc
samorządom przypomnieć, że kolej na Kasprowy Wierch też zbudowano w partnerstwie publiczno–prywatnym, obiecując góralom,
że zostanie publiczna. A obecnie ją
rząd sprzedaje. Jeszcze nie wiadomo komu, ale wypada pamiętać,
że PKL kupić chce m.in. słowacka Tatra Resort Mountain, z którą
konsorcjum tworzy właśnie samorząd Szczawnicy. I Krynicy, gdzie
Słowacy promują się na Forum
Ekonomicznym.
Nie jestem przeciwnikiem prywatyzacji, ale nie za wszelką cenę
i nie w dziwnych okolicznościach.
To jest nasz majątek i mamy prawo
żądać gry uczciwej, w otwarte karty, a nie chowania asów w rękawie.
Mam jednak wrażenie, że w tym interesie może nagle wyskoczyć jakiś
magik z asami.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.

Kilka lat temu przeczytałem w „Dzienniku Polskim” świetny tekst mojej
redakcyjnej koleżanki Majki Lisińskiej–Kozioł, w którym opisywała m.in. powody
przeprowadzki Stanisława Kmiecika z Nowego Sącza (a ściślej z Marcinkowic)
do Krakowa. Wszystkich
szczegółów już nie pamiętam, ale pamiętam doskonale główny motyw tego reportażu. Poraziło mnie wówczas
wyznanie Kmiecika, iż wyprowadził się z Nowego Sącza, ponieważ osobom niepełnosprawnym ciężko się
żyje w takich małych środowiskach jak sądeckie. Zapadło mi to w pamięć, bo słowa
były mocne, jak pięścią w nos.
No, bo jak to – my tolerancyjni, pobożni, pracowici, zaradni, wrażliwi itp. sądeczanie
sprawiliśmy, że niepełnosprawny człowiek musiał szukać lepszego miejsca do życia?
Przecież Stanisław Kmiecik
– artysta od urodzenia pozbawiony rąk, malujący stopami,
świetnie radzący sobie w życiu codziennym niespotykanie
dzielny człowiek – wyjeżdża,
bo czuje się źle wśród nas, takich przecież fajnych ludzi?
A może my po prostu nie jesteśmy tacy fajni, jak nam się
wydaje?
O Stanisławie Kmieciku
było cicho przez kilka lat, nie
wiem gdzie obecnie mieszka,
ale kiedy wrócił na czołówki
sądeckich mediów, to tamte
słowa, które kiedyś przeczytałem w „Dzienniku Polskim”
wróciły do mnie jak bumerang. I znowu przywaliły jak
bokserski cios w czaszkę. Nokautująco! Końcem grudnia
ochroniarz nie chciał wpuścić Kmiecika do klubu „Bohema” na koncert, a kiedy już
się łaskawie na wejście zgodził, kazał bezrękiemu artyście siąść na uboczu, żeby
– cytuję z pamięci – „nie straszył gości”. W zasadzie w tej
sprawie komentarz potrzebny
nie jest. Przecież już kilka lat
temu Stanisław Kmiecik powiedział, że ludziom takim jak

on, ciężko jest w Nowym Sączu żyć. Czy tylko jemu?
Całkiem niedawno głośno
mówiono, że nie jest tu także
łatwo żyć całkiem zdrowym
młodym ludziom, którzy masowo uciekają szukać szczęścia gdzie indziej, bo pracy
i perspektyw nie widzą na sądeckim horyzoncie. Pewnie
niebawem głośno będzie o jakiejś kolejnej grupie, której
trudno znaleźć w Nowym Sączu swoje miejsce do życia.
Za chwile niespodziewanie
(a może spodziewanie?) okaże się, że coraz trudniej żyć
tu każdemu, kto się choć trochę czymś wyróżnia w tłumie
na ulicy.

2.

Nie mogę się powstrzymać,
żeby nie napisać słów kilku
o nas, dziennikarzach. Tym
razem raczej dobrze, niż źle.
W styczniowym, branżowym
miesięczniku „Press” czytamy duży wywiad z Jerzym Jureckim, wydawcą i autorem
„Tygodnika Podhalańskiego”.
Dla porządku dodam, że jeszcze w grudniu Jurecki został
wybrany Dziennikarzem Roku
2012, w głosowaniu 51 redakcji. W czasach, które podobno
skazują zawód dziennikarza
na zagładę (bo w Internecie
każdy sobie coś może napisać i na dodatek jeszcze sam
skomentować) wywiad z Jureckim tchnie ogromnym
optymizmem i daje kopniaka świeżości zblazowanemu i skłóconemu środowisku dziennikarskiemu. Przede
wszystkim jednak Jurek Jurecki pokazuje, że dziennikarz z powiatowej gazety też
może być najlepszy w kraju.
Czyli u nas na prowincji również dzieją się ważne rzeczy,
a może nawet rzeczy ważniejsze niż tam u nich. Nie tylko to, co powiedział premier,
co sapnęła i mruknęła opozycja, co ktoś odburknął komentarzem na komentarz, ale
to, czym żyją zwykli ludzie
w małych miastach z daleka
od Warszawy też jest ważne
i zasługuje na uwagę. Świetny i potrzebny ten zastrzyk
optymizmu na początku nowego roku. Być może ta nagroda dla Jureckiego to jeden
z ważnych sygnałów potwierdzających tezę, że dziennikarstwo lokalne i regionalne będzie tym, które najlepiej
się obroni przed kryzysem pustoszącym nie tylko polskie media. W tym roku
to sprawdzimy.
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Trwa koncertowa ofensywa w starosądeckim Sokole
Zaledwie w ciągu 10 dni Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zaplanowało trzy koncerty „z klimatem”.
Na początek, w piątek 11 stycznia
wystąpi chrześcijańska formacja NEW
LIFE’M z koncertem „Kolędy jakich
mało”. Członkowie zespołu wywodzą
się z różnych środowisk muzycznych,
dlatego wypadkowa ich fascynacji jest
różnorodna i specyficzna. W aranżacjach słychać wpływy jazzu, rocka,
soulu, folku i latino.
– Teraz zaśpiewamy „Z narodzenia Pana”. Znacie melodię? Ta będzie inna! – najczęściej w ten sposób
zaskakuje publiczność basista Marcin
Pospieszalski.
W repertuarze koncertu obok kolęd znanych wszystkim, jak: Cicha
noc, Gdy się Chrystus rodzi, czy Anioł
pasterzom mówił, znalazły się również protestancka kolęda Słuchaj,
brzmi aniołów pieśń, czy prawosławna Radość dziś nastała.
W czwartek 17 stycznia w barcickiej Stodole w Odnozynie zagra Angela Gaber Trio. Ten projekt muzyczny
to efekt spotkania trzech osobowości:
Angeli Gaber, Łukasza Sabata i pochodzącego z Kazachstanu Alexandra

Chikmakova. Muzycy mieszkają w Bieszczadach, gdzie mieszkają i tworzą. Obracają się w różnych nurtach muzycznych, od folku
po brzmienia elektro akustyczne. Trio
podbija publiczność festiwali folkowych i klubów studenckich tworząc
spektakle muzyczne o niepowtarzalnym klimacie. Charakterystyczny styl
zespołu zapewniają wokalizy Angeli, zawodzenie Pawła na tradycyjnym
ormiańskim duduku i wirtuozowska
gitara Saszy. Krytycy wróżą zespołowi wielka karierę.
Ta niewątpliwie nabrała już wielkiego przyśpieszenia w przypadku

12 stycznia g.14,
w Sali Przemienienia Pańskiego
- Plac Kolegiacki 1, odbędzie się spotkanie
z Posłem Antonim Macierewiczem.
Przed spotkaniem wystąpi zespół
młodzieżowy ze Świdnika.

innego zespołu, który będziemy niebawem gościć na Sądecczyźnie. Daga
Gregorowicz, Dana Vynnytska oraz
Mikołaj Pospieszalski czyli trio DAGADANA to zdobywcy Fryderyka 2011 za
Album Roku w kategorii Folk / Muzyka
Świata. Kluczem do sukcesu Dagadany
jest oryginalność, brak jakiegokolwiek
patosu i luźne podejście do terminu
„muzyka folkowa”. Popularność zespołu wykroczyła poza Polskę i Ukrainę. W ciągu ostatnich miesięcy koncertowali m.in. w Czechach, Rumunii,
Mołdawii, Niemczech, Grecji, Chinach,
Singapurze, Indonezji. Ciepło o DAGADANiE wyraża się m.in. Adam Nowak
z zespołu „Raz, dwa, trzy”: „Poszukującym własnego miejsca we wszechogarniającym natłoku dźwięków gratuluję odwagi, spokoju przestrzeni,
dojrzałości, chęci poszukiwań i poczucia humoru. Młodzi, zdolni, z przyszłością, czyli – DAGADANA”. Koncert
Dagadany odbędzie się w niedzielę 20
stycznia w starosądeckim Sokole.
Wszystkie trzy koncerty rozpoczynają się o gdzie 19.00.
Bilety w cenie 20 zł – normalny/15
zł – ulgowy dostępne są w przedsprzedaży na stronie www.bilety.
wstarymsaczu.pl

Akcja będzie promować bezpieczne zachowania zimą na stokach oraz jazdę w kaskach. Ratownicy GOPR zachęcą narciarzy i snowboardzistów do jazdy
w kaskach oraz będą promować bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych. Całość wsparta będzie przez pokazy akcji ratowniczych na stokach, naukę
pierwszej pomocy, naukę i uświadamianie narciarzy oraz snowboardzistów czym
grozi nieodpowiednie wyposażenie i zachowanie na stoku. Akcja będzie miała
miejsce na 7najpopularniejszych stokach
w weekendy, gdzie zostaną przeprowadzone pokazy ratownictwa, rozdawanie kasków dzieciom, konkursy i zabawy. Terminy i miejsca akcji „Bezpieczna
zima”: 2–3 lutego Wierchomla, 9–10 lutego Jaworzyna Krynicka.

Z Bregencji prosto
do Nowego Sącza
MCK Sokół w ramach cyklu TRANS–
OPERA zaprasza na kolejny spektakl
operowy. 18 stycznia, g. 19. Tym razem obejrzymy retransmisję przedstawienia „André Chénier”, włoskiego twórcy Umberto Giordano.
Spektakl został przygotowany
w ramach Letniego Festiwalu Operowego Bregenzer Festspiele, odbywającego się co roku nad Jeziorem
Bodeńskim w Austrii. Jest to produkcja z wielkim rozmachem. Niezwykle
skomplikowana, ruchoma scenografia autorstwa Davida Fieldinga nawiązuje do słynnego obrazu Śmierć
Marata autorstwa Jasquesa–Louisa
Davida i sama w sobie jest widowiskiem na skalę europejską. Przedstawienie wyreżyserował Keith Warner,
twórca, który realizuje swoje wizje
w teatrach na całym świeci. Autorem
libretta jest Luigi Illica.
Dodajmy, że poczęstunek za każdym razem zapewnia sądecka Kawiarnia ETC… Ona też przygotowuje
stoisko z biżuterię firmy Kate&Kate,
które w czasie przerwy cieszy się sporym zainteresowaniem.

FOT. DABLJU

„Bezpieczna zima” z GOPR

Uczestnicy przedświątecznejwycieczki zorganizowanej przez PTT dla SUTW.
Na kolejną PTT zaprasza 13 stycznia. Cel Cyrla.
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Kąpiel w gorącej wodzie to żadna przyjemność
R O Z M OWA z ADAMEM
GAJDOSZEM, który
po przejściu na emeryturę
został… morsem

WA R TO W I E D Z I E Ć . Ostatnią zmianę służby na placu jednostki przy maślanym rynku strażacy odbyli jeszcze przed Nowym
Rokiem – 28 grudnia. Teraz urzędują już w strażnicy przy ul. Witosa. – Mało kto wie, ale w siedzibie
przy ul. Grybowskiej strażacy spędzili 100 lat – zauważa Antoni Bienias, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Nowym
Sączu, przypominając historię powstania zawodowej straży pożarnej
w mieście:

FOT. ARCH.

– Ot tak można zostać morsem?
– Ot tak. Nigdy wcześniej nie kąpałem się o tej porze roku.
– To dlaczego Pan zaczął właśnie
teraz?
– Po przejściu na emeryturę
w grudniu 2011r. chyba z samozadowolenia moja waga mocno
podskoczyła. W pół roku przytyłem 15 kg. Ważyłem 105 kilogramów! Kiedy w kwietniu zaczęły
się pierwsze upały, wybrałem się
na spacer nad Kamienicę. Zawsze
wakacje spędzałem nad rzeką. Nie
wiem, co mnie wtedy natchnęło,
że wszedłem do wody. Mimo 30
stopni ciepła na zewnątrz, woda
o tej porze ma niewiele ponad 5.
Od tego dnia chodziłem już kąpać
się codziennie. Do tego zacząłem
jeździć na rowerze. Pokonywałem
30 kilometrów dziennie na składaku. Tak do końca września. W kilka miesięcy, nie odmawiając sobie
jedzenia, wróciłem do swojej wagi
– 90 kilogramów.
– Cel osiągnięty, a Pana nadal można spotkać pływającego w rzece, choć
już styczeń…
– Założyłem z kolegą – który
jest morsem od 10 lat i dopingował mnie, gdy zaczynałem pływać
w kwietniu – że kończymy sezon 5
października. Tylko, że u mnie to się
przerodziło w nałóg, chodziłem dalej. Kolega zresztą też.
– Codziennie?
– Do września warunki atmosferyczne nie miały dla mnie znaczenia, teraz pływam tylko w słoneczne dni i przy temperaturze
do –10 stopni. Bo jaka to przyjemność wchodzić do wody w dżdżysty dzień?
– To ja zapytam, jaka to przyjemność
wchodzić do lodowatej wody?

100 lat przy
maślanym rynku

Kamienica na wysokości JUKI. 18 grudnia Adam Gajdosz, po kąpieli w rzece
świętował przy ognisku swoje 61. urodziny.
– Dopóki się samemu nie spróbuje, nikt pewnie nie jest nas
w stanie przekonać, że to może
być przyjemne. Blokuje nas strach
przed nieznanym. Dla mnie teraz
kąpiel w gorącej wodzie to żadna przyjemność. Mam wrażenie,
że pali mi skórę. Korzyść z tego
taka, że oszczędzam na ciepłej wodzie (śmiech).
– Jak przygotowuje się Pan do kąpieli o tej porze roku?
– Najważniejsza jest rozgrzewka.
Nad Kamienicę jeżdżę więc na rowerze. Później stopniowo rozbieram się, przygotowując ciało
do temperatury otoczenia. I wchodzę do wody. Czasem wcześniej
muszę kamieniami stłuc lód, by
mieć miejsce na kąpiel. Trwa ona
około dwóch minut. Po wyjściu
z rzeki przez nawet godzinę spaceruję boso po śniegu, nacieram się
nim i nie czuję zimna.
– Co na to Pański lekarz?

– Jeszcze mu nie mówiłem,
bo ostatnio nie mam powodów, by
go odwiedzać. Choć niektórzy, jak
mnie widzą o tej porze kąpiącego
się w Kamienicy, sugerują, że powinienem odwiedzić psychiatrę
(śmiech). Inni biją mi brawo. Szczególnie znajomi, którzy oczywiście
nie są w stanie uwierzyć, że zostałem morsem, dopóki nie zobaczą
na własne oczy.
– Namawia Pan ich do kąpieli?
– Mówię o korzyściach. Nie tylko
oszczędzam na ciepłej wodzie, ale
i lekarstwach. Nie przeziębiam się,
nie miałem w tym roku nawet kataru. Pływanie dobrze wpływa także
na kręgosłup. Nie odczuwam żadnych dolegliwości bólowych. I najważniejsze – jestem na dobrej drodze do rzucenia palenia. Wcześniej
paliłem nawet dwie paczki papierosów dziennie, teraz do 10 sztuk.
Odzyskałem spokój ducha.
Rozmawiał ANDRZEJ NICIŃSKI

– Uchwałą Rady Miasta w 1874 r.
powołano Płatną Straż Pożarną,
która dysponowała 16 etatami,
a swą siedzibę miała w ratuszu
do czasu, o ironio, jego… pożaru w 1894 r. Strażacy do 1897 r.
urzędowali na zgliszczach spalonego budynku, później lokowani
byli w różnych obiektach zastępczych, które jednak nie spełniały wymogów. W końcu, w 1913 r.
Rada Miasta zdecydowała o wykupieniu od pani Nowakowskiej
realności położonej przy ul. Grybowskiej na potrzeby nowej siedziby straży pożarnej za kwotę 67
tysięcy koron. Od tej pory warunki socjalne strażaków uległy
znacznej poprawie. Mieli miejsce na wypoczynek, było również mieszkanie dla komendanta
i pomieszczenie na wozy bojowe
oraz stajnię. Przez lata przybywało nowych sprzętów, a także etatów. Zaszła potrzeba poszerzenie
boksów garażowych, zwiększenia
liczby pomieszczeń – generalnie

budowy nowej strażnicy. I oto
zabiegałem odkąd zostałem komendantem Komendy Rejonowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu
– czyli od 1975 r. Niestety władze
miejskie i wojewódzkie dały mi
jasno do zrozumienia, że nie ma
na to szans. Zacząłem więc czynić
starania o rozbudowę i modernizację istniejącej strażnicy przy
Grybowskiej. Trwała siedem lat
– od 1980 do 1987 r. Z zazdrością
więc patrzyłem teraz, jak przebiega budowa nowej siedziby przy ul.
Witosa. Za moich czasów musiałem o każdą cegłę, każdą krokiew
długo walczyć, bo materiały budowlane były limitowane, a firmy prywatne, które wykonywały
remonty, miały również limity przerobu. Patrzyłem z zazdrością, ale i niekłamaną radością.
Strażacy zyskali bowiem w pełni komfortowe warunki do pracy, a mieszkańcy jeszcze większe
poczucie bezpieczeństwa. Skończył się konflikt z kupcami na maślanym rynku. To cud, że mimo
różnych sporów ze sprzedawcami, którzy – bywało – zagradzali
swoimi towarami bramę wyjazdową strażaków, nigdy nie doszło do żadnego wypadku. Cieszę
się, że doczekałem budowy nowej
strażnicy i co więcej mogę tam
jeszcze pourzędować. W 1996 r.
przeszedłem w stan spoczynku,
ale działałem cały czas w Związku OSP. Jego zarząd, którego prezesem jestem już trzecią kadencję, również znalazł swoje miejsce
w nowej strażnicy.
(PEK)

I N I C J AT Y WA . Byłym członkom NSZZ
„Solidarność”, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej, będzie
pomagać stowarzyszenie Sieć Solidarności. Założono je w Krakowie, ale oddziały powstaną w Nowym Sączu, Tarnowie i Oświęcimiu. Twórcy Sieci chcą
stworzyć „dom Solidarności” opiekujący się starymi działaczami związku.
– To słuszna inicjatywa, bo niektórzy starzeją się w niezbyt komfortowych warunkach. Na przemianach
w Polsce najwięcej stracili akurat
działacze „Solidarności”. Siedzieli
w więzieniach, a po 1989 roku i przemianach gospodarczych pierwsi tracili pracę, zwalniano ich w pierwszej
kolejności – mówi Andrzej Szkaradek, szef nowosądeckiej „S”. – Dziś
pojawił się problem ich rodzin, które
są w trudnej sytuacji. Oni są na emeryturze, a ich dzieci nie mają pracy.
Nie spotkałem natomiast bezrobotnego dziecka komuchów – dodaje.

Prezesem Sieci jest Edward Edmund Nowak, od 1980 r. działacz
„S”, w stanie wojennym aresztowany
i skazany przez sąd wojskowy na 3,5
roku więzienia, w 1989 roku został
posłem Komitetu Obywatelskiego.
Pracował potem w pięciu rządach,
m.in. Jerzego Buzka.
Członkami organizacji mogą
być nie tylko osoby z Małopolski,
lecz również z innych województw
i z zagranicy. Mają pomagać byłym
członkom „S”, walczyć o przywrócenie im praw kombatanckich i rozszerzenie uprawnień emerytalno–
rentowych. Będą też organizować
spotkania integracyjne tego środowiska. – To ludzie honoru i nie wyciągną ręki po pomoc. My też nie
traktujemy naszej działalności jak
jałmużny, to koleżeńskie wsparcie
dla potrzebujących. Byliśmy przyjaciółmi nie tylko w latach 80., pozostaliśmy nimi do dzisiaj – mówił działacz „S” Andrzej Stawiarski

podczas konferencji prasowej ogłaszającej powstanie organizacji.
Oddziały
stowarzyszenia
są na razie w fazie planowania. Stowarzyszenie w grudniu zebrało 325
kg żywności dla potrzebujących
członków „S”. – Chcemy pozyskiwać fundusze na pomoc dla osób
w trudnej sytuacji, tworzyć przedsiębiorstwa społeczne dla bezrobotnych po 50. roku życia i utworzyć
coś w rodzaju „domu Solidarności”,
by na starość ludzie z naszego pokolenia mieli godną opiekę – tłumaczył
prezes Nowak.
Stowarzyszenie będzie kultywowało pamięć o czynach działaczy
„Solidarności” oraz opiekowało się
grobami zmarłych. Planuje powołać
kluby prawników, kultury, oświaty,
nauki, zdrowia, które mają pomagać
działaczom. Głównym świętem organizacji będzie 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności.
(BEN)

FOT. ARCH. PSP NOWY SĄCZ ORAZ MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU

Sieć Solidarności pomoże związkowcom

100 lat sądeckiej straży pożarnej przy Maślanym Rynku, najlepiej ilustrują
te dwa zdjęcia
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Potrzebne jest otwarcie okna i nieco świeżego powietrza
– Mam lekki kłopot jak Pana przedstawić, bo tyle różnych funkcji Pan pełni. Zwyczajowo więc chyba: Panie
marszałku.
– Skoro do przeszłości sięgamy,
to może też być panie prezydencie,
a teraz to najlepiej prezesie, bo taką
obecnie funkcję pełnię w Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
– O tych funkcjach może za chwilę porozmawiamy. Czyta Pan czasami komentarze w Internecie na swój temat?
– Nie.
– Dlaczego?
– Bo one są mało ciekawe. Generalnie komentowaniem zajmują
się ludzie, którzy się wyzłośliwiają,
albo mają negatywne emocje, więc
są to komentarze niezwykle prymitywne. Po co sobie tym zaśmiecać umysł?
– Ale wie Pan, że osoby publiczne, aktywne na wielu polach poddają się automatycznie takiemu osądowi?
– Ale ja nie wprowadzam cenzury, ani nie zabraniam wypowiadania się komukolwiek na mój temat, tylko po co ja mam to czytać?
Po co mam czytać, że ktoś podejrzewa mnie o taką czy inną nieuczciwość, skoro ja sam codziennie odpowiadam sobie, czy jestem uczciwy.
Złośliwości zostawiam tym, którzy
chcą być złośliwi.
– Nie doczytałem się komentarzy
o uczciwości bądź jej braku, natomiast widziałem takie, gdzie internauci dziwią się, po co Zegzdzie tyle
stanowisk? Jest prezesem MOT, prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”…
– Dokończę: prezesem Sądeckiego
Hospicjum, przewodniczącym Rady
Społecznej Szpitala, przewodniczącym konwentu PWSZ, przewodniczącym klubu radnych PO w Sejmiku Wojewódzkim…
– No więc streszczając te komentarze:
i po co to Panu?
– Ale ja się tam nie pcham!
– A ja czytam, że właśnie się Pan tam
pcha.
– Ale ja się nie pcham. Właśnie
dlatego nie czytam komentatorów.
Tak w życiu społecznym jest, że jeśli pełniło się jakieś ważne funkcje,
to ktoś chce spożytkować moje doświadczenie. Stąd biorą się różne
propozycje. Wszystko są to organizacje non profit.
– Nie bierze Pan w żadnej pieniędzy?
– Ani złotówki. Pewnie jeszcze
dokładam, bo nawet nie biorę delegacji. Bardzo tego pilnuję. Składam
zresztą, jako radny, oświadczenie
majątkowe. Każdy może zobaczyć,
jaki mam majątek.
– Z czego Pan się śmieje? Jest Pan zamożnym człowiekiem?
– Śmieję się z mojego majątku. Spokojnie, nie jestem zamożny.
Średnia klasa. Na marginesie: uważam, że to mocno irytujące.
– Co Pana irytuje?
– Że każda osoba publiczna musi
na wierzch wykładać stan swojego
majątku. To jest grzebanie w bardzo
prywatnych rzeczach.
– Ale ten obowiązek nie dotyczy tylko
Leszka Zegzdy.

FOT. ARCHIWUM

R O Z M OWA z LESZKIEM ZEGZDĄ, radnym wojewódzkim Platformy Obywatelskiej.

Pytał pan, jak często rozmawiam z prezydentem Nowakiem, więc podałem
przykład, jak rzadko rozmawiam.
– Ja tego nie odnoszę do siebie,
bo nie zgromadziłem nic ciekawego. Mam na myśli coś innego – rozumiem, że trzeba składać takie
oświadczenia, bo chodzi o pieniądze
publiczne. Bez uwag. Ale żeby to było
do wglądu w Internecie? Rozumiem,
że powinny mieć w to wgląd powołane do kontrolowania służby.
– A obywatele?
– Popatrzmy na to z punktu widzenia ludzi złej woli, złodziei czyhających na własność drugiego.
W tych oświadczeniach mają na talerzu wszystko! Rozliczanie osób korzystających z publicznych pieniędzy
– tak! Powszechny dostęp do tych
oświadczeń – nie.
– Wrócę do mojego pytania: po co Panu
ta ilość stanowisk?
– To nie są żadne stanowiska!
To jest służba! Piastuję pewne funkcje, bo uważam, że mogę pomóc ludziom lepiej żyć.
– Komentatorzy zaś uważają, że pomaga Pan lepiej żyć swoim kolegom, forsując ich na różne stanowiska.
– Na przykład kogo?
– Na przykład Marka Surowiaka, przykład
pierwszy z brzegu.
– No i jeszcze kogo? Może Pan
jeszcze kogoś wymienić?
– Czyli Marka Surowiaka Pan foruje?
– Marek jest moim przyjacielem
od lat, a jednocześnie bardzo wysoko
cenię jego umiejętności menedżerskie. I tyle, koniec. Marek odchodził
ze szpitala w Krynicy z opinią bardzo
dobrego dyrektora. Zaproponowałem Surowiaka na szefa znajdującego się w katastrofalnej sytuacji sądeckiego PKS. Miałem przekonanie,
że jako dobry menedżer pomoże poprawić jego kondycję, choć firma już
dzisiaj nie funkcjonuje. To m.in. efekt
tego, że nie pozwolono Markowi dokończyć reform, które rozpoczął.
– Komentatorzy przekonują, że raczej
dobił PKS.
– A cóż innego mogliby powiedzieć? Było dokładnie odwrotnie.
Uważam, że to był jedyny facet, który miał jakąś koncepcję i pomysły

na ratowanie firmy. Inna rzecz, iż nie
uważam, że firmy nie uratowaliśmy.
Fakt, że dworzec sądecki przeszedł
do Regionalnego Dworca Autobusowego, to dobra informacja, bo nad
dworcem nadal ma kontrolę samorząd wojewódzki. I to jest najlepsze rozwiązanie, bo mamy pewność,
że w tym miejscu nie stanie kolejny
hipermarket.
– Skoro nie czyta Pan komentarzy,
to pewnie nie wyczytał Pan również,
że w pewnym okresie, jako wicemarszałek, był Pan uznawany za osobę najbardziej wpływową, która może wszystko.
– Wszystko to może Pan Bóg. Mam
natomiast poczucie własnej wartości
i doświadczenia życiowego.
– Był Pan jako wicemarszałek osobą
bardzo wpływową?
– No dobrze, może i tak, ale
to są jakieś ulotne rzeczy.
– Nie tęskni Pan za marszałkowaniem?
– Raczej stawiam sobie pytanie,
jak sensownie spędzić ostatnie lata
swojego życia zawodowego.
– Nieźle zabrzmiało: ostatnie lata…
– No tak, ostatnie dziesięć lat zawodowej aktywności, licząc do emerytury. Nie należę do osób, które
muszą przedłużać czas swojej aktywności, bo obawiają się, co będą robić
na emeryturze?
– Powszechna jest jednak opinia,
że od czasu, kiedy Sądecczyzna nie ma
swojego wicemarszałka, straciła swój
głos w Krakowie.
– To nieprawda, że nie mamy żadnego przełożenia na decyzje w Krakowie. W klubie PO z Zygmuntem
Berdychowskim mamy dobre przełożenie na marszałka województwa.
Mam wrażenie, iż Marek Sowa dba
o to, żeby być obecnym w Nowym
Sączu.
– A pieniądze wojewódzkie też są w Nowym Sączu obecne?
– Bardzo! Nawet nie zdajemy sobie
sprawy, jak bardzo. Województwo
utrzymuje sądeckie Muzeum Okręgowe, Sokoła, szpital. W samą onkologię włożono w ub. roku 40 mln zł.
Województwo otworzyło obwodnicę

Podegrodzia, buduje obwodnicę Muszyny, mamy na koncie pieniądze
na obwodnicę zachodnią Nowego
Sącza.
– Ładnie. A nie frustruje Pana, że w nowej strażnicy puste pozostaną pomieszczania specjalnie przygotowane pod
dyspozytornię pogotowia?
– A co konkretnie władze powiatowe i miejskie zrobiły, żeby ją
tu zatrzymać?
– Głośno protestowały.
– Super, ale ta informacja były
znana już 2–3 lata temu. Zresztą
to nie jest sprawa najważniejsza. Ja
bym zapytał raczej, jakie Nowy Sącz
ma pomysły na swój rozwój? Ciągle
słyszę utyskiwania sądeckich decydentów, że coś nam jest zabierane.
Dobrze, ale jaki decydenci mają pomysł na to miasto, w jakim kierunku powinno pójść? W ogóle nie słyszę takiej debaty.
– Kto powinien być kandydatem
PO na prezydenta miasta?
– Myślę, że Platforma miałaby kilku ciekawych kandydatów.
– Nastawiam ciekawie ucha.
– Są dwie szkoły. Jedna mówi,
żeby postawić na doświadczonego
samorządowca i polityka.
– Nie zaspokoił Pan mojej ciekawości
tym ogólnikiem.
– Wiadomo przecież, że jest wieloletni prezydent prowadzący miasto z dużymi sukcesami – poseł Andrzej Czerwiński. Ja też mam takie
doświadczenie.
– No to mamy konkrety.
– Powoli, mówię tylko o pewnej
koncepcji stawiającej na doświadczonych. Równie dobrze można postawić na kogoś młodego, ambitnego i już rozpoznawalnego.
– Jak brzmi to nazwisko?
– Jest kilka takich nazwisk.
To radni miejscy. Ktoś z tego grona
może być dobrym kandydatem.
– Siebie Pan tu wymienił przypadkiem
czy z rozmysłem?
– Nie ma kreowania siebie, jako
kandydata na prezydenta. Tu nie
miejsca dla solistów, decyzje podejmuje partia. Powiem uczciwie, że nie
wykluczam takiej możliwości, choć
więcej widzę tu przeciw niż za. Jestem
mocno zadomowiony w Krakowie
i mam tam jeszcze sporo do zrobienia.
W Nowym Sączu natomiast Platforma powinna mieć mocnego kandydata, mogącego skutecznie powalczyć
o urząd, bo miasto tego potrzebuje.
– No dobrze, a gdyby Platforma była teraz u władzy w ratuszu, to co zrobiłaby
w mieście lepiej?
– Muszę zacząć oceniać, a bardzo
niechętnie to robię. Ale skoro jestem
przymuszony, to powiem: moim
zdaniem jest bardzo mało dynamiki
w działaniach władz miasta. To jest
takie bieżące zarządzanie, trochę
tuptanie w miejscu, trochę oskarżanie innych, nieobecność w życiu publicznym poza miastem. To niezwykle ważne, bo nie w Nowym Sączu
są środki finansowe na inwestycje.
Jest stagnacja. No więc co Platforma
zrobiłaby lepiej? Byłaby bardziej dynamiczna, bardziej obecna w świecie.
Trochę się dusimy we własnym sosie,

a potrzebne jest otwarcie okna i nieco świeżego powietrza.
– A rozmawiał Pan o tym z prezydentem
Nowakiem przy jakiejś okazji?
– Rzadko mam okazję do rozmowy z panem prezydentem.
– Jakoś tak smutno Pan to powiedział.
– Dobrze, rozwinę ten temat. Czytam gdzieś ostatnio, że pan prezydent
będzie rozmawiał z zarządem województwa na temat zmiany przeznaczenia środków finansowych z obwodnicy zachodniej na północną.
Pytam więc wicemarszałka, w którego gestii leżą te sprawy, czy prezydent rozmawiał, ale ten zaprzecza.
Myślę sobie tak: ma pan prezydent
pod ręką byłego wicemarszałka,
mógłby skorzystać z jego pośrednictwa w tej sprawie…
– Ma Pan na myśli Leszka Zegzdę?
– Leszka Zegzdę, albo Zygmunta Berdychowskiego, którzy mogliby być pośrednikami w sądeckich
sprawach, a pan prezydent mówi,
że będzie rozmawiał z zarządem województwa, z którym i tak nie rozmawiał. Mówię ze smutkiem, bo nie wykorzystujemy swoich potencjalnych
możliwości. Rezygnujemy z czegoś,
a potem mamy pretensje, że stajemy
z boku. Stajemy z boku, bo jesteśmy
nieobecni, a nieobecni nie mają racji.
– Czyli Pan czeka aż prezydent Nowak
do Pana zadzwoni?
– Na nic nie czekam. Pytał pan,
jak często rozmawiam z prezydentem Nowakiem, więc podałem przykład, jak rzadko rozmawiam. Powtarzam – moje pytanie brzmi, jaki jest
pomysł na Nowy Sącz i czy są takie
przestrzenie, które możemy zagospodarować, skutecznie konkurując z Tarnowem, Oświęcimiem czy
Chrzanowem. Mnie najbardziej brakuje dyskusji o tym, jakie są nasze
atuty, które spowodują, że nie będziemy zjeżdżali do pozycji jednego
z 30 miasteczek w Małopolsce.
– Powiedział Pan, że brakuje w Nowym
Sączu debaty. No to wrócę na koniec
do tych nieszczęsnych komentarzy. Odbyła się niedawno debata, z Pana udziałem, na temat wykluczenia komunikacyjnego Nowego Sącza.
– No, ale co?
– No to, że już w pierwszych komentarzach napisano: z gadania jeszcze nic nie
wyniknęło. Znowu gadają, a nie budują dróg.
– Irytacja moja sięga zenitu.
W ciągu ostatnich czterech lat wybudowaliśmy na Sądecczyźnie obwodnicę Starego Sącza wartą 60 mln
zł, obwodnicę Podegrodzia wartą 40
mln, mamy przyznane 40 mln zł czekające na obwodnicę zachodnią Nowego Sącza, budujemy obwodnicę
Muszyny. Proszę mi teraz powiedzieć, ile metrów nowych dróg wybudowało w tym czasie miasto Nowy
Sącz? Bo myśmy, jako województwo,
wybudowali 25 km nowych dróg i jesteśmy przygotowani, by budować
dalej! To właśnie wyniknęło z gadania. I to cały mój komentarz do tych
komentarzy.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
(Wykorzystano fragmenty wywiadu
dla Regionalnej Telewizji Kablowej.)
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Sylwestrowa szkoda

Sądeczanie Nowego Roku

W kleszczach przyczep

Uszkodzony zegar trójstronny
przy ul. Jagiellońskiej to jedyna
poważna strata, jaką odnotowano w mieście po nocy sylwestrowej. Sprawca – 34–letni wrocławianin – został złapany. Zegar
zamontowano w 2009 r., kosztował 30 tys. zł.

Jakub Zychowicz (3, 2 kg, 55
cm) jest pierwszym mieszkańcem Nowego Sącza urodzonym
w 2013 r., a zarazem pierwszym
synem Ewy i Mariusza. Przyszedł na świat w sądeckim szpitalu tuż po godz. 2 w Nowy Rok.
Tuż po północy urodziła się natomiast pierwsza starosądeczanka – Julka (4 kg, 56 cm).

3 stycznia. Mochnaczka Wyżna (droga z Krzyżówki w kierunku Tylicza). Kierowca ciężarówki renault prawdopodobnie
nie zachował należytej ostrożności przy omijaniu stojącej na poboczu przyczepy i zderzył się
z jadącym z naprzeciwka fordem
kuga. Życiu poszkodowanej prowadzącej samochód osobowy nie
zagraża niebezpieczeństwo.

W Święto Objawienia Pańskiego po raz pierwszy zorganizowano Nowosądecki Pokłon
Trzech Króli. Mieszkańcy miasta,
prowadzeni przez Trzech Króli,
przeszli, kolędując, pod sądecki ratusz, gdzie złożyli pokłon
Świętej Rodzinie, którą odegrało małżeństwo z półrocznym
dzieckiem.
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Policjanci na nartach
Do marca bezpieczeństwa
narciarzy na stokach będą pilnować sądeccy i krakowscy
policjanci. Patrole mają przeciwdziałać kradzieżom przedmiotów należących do osób
przebywających na stokach,
a także kontrolować stan trzeźwości narciarzy.

A

Bohema nie dla artysty

FOT. KWP W KRAKOWIE

Pokłon Trzech Króli

FOT. KAROLINA ŚWIERAD

360 głównie młodych osób
wzięło udział w castingu do filmu
„Anioł” Wojciecha Smarzowskiego. Kilka scen do nowej produkcji
ma powstać w sądeckim skansenie.
Reżyser potrzebuje w Nowym Sączu statystów, którzy wypełnią kościół, a także troje dzieci do zagrania
epizodu. Jak informuje Agencja Castingowa OUTSIDE, potrzeba więcej
osób w wieku 40–70 lat.

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

Statyści potrzebni
do wypełnienia kościoła

Nie żyje Marian Ludrowski.
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Szujskiego w Nowym Sączu zmarł 6
stycznia prawdopodobnie na skutek obrażeń odniesionych w wyniku pobicia. Do zdarzenia doszło przed Wigilią. Mimo licznych
urazów nie zgłosił sprawy na policję, która o zdarzeniu dowiedziała się dopiero po jego śmierci od dziennikarzy. Mieszkańcy
osiedla wstrząśnięci informacją
opowiadają, że Marian Ludrowski
często był narażony na zaczepki
chuliganów, którym zwracał uwagę, widząc jak niszczą plac zabaw
czy osiedlowe ławki. Czy to oni tak
dotkliwie pobili 73–latka? – Wszczęto dochodzenie w tej sprawie.
Na chwilę obecną brak jest informacji potwierdzających wątek
pobicia, aczkolwiek jest on również badany. Ostateczną przyczynę zgonu ustali zlecona przez Prokuraturę Rejonową sekcja zwłok
mężczyzny – informuje st. sierż.
Iwona Grzebyk–Dulak, oficer prasowy sądeckiej policji.

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

Pobity na śmierć?

Pochodzący z Klęczan Stanisław
Kmiecik, malarz bez rąk, nie posłuchał koncertu grupy Antidotum
w sądeckiej Bohemie. Ochroniarz
nie chciał wpuścić go do klubu,
bo Kmiecik odmówił ściągnięcia
kurtki. Kiedy żona malarza wyjaśniła powody, selekcjoner miał
pozwolić na wejście, ale zastrzegając, by mężczyzna usiadł na uboczu
i nie straszył wyglądem gości. Artysta odwrócił się więc na pięcie i wyszedł z Bohemy.

Miss bez korony
Miss Polski Katarzyna Krzeszowska przekazała koronę i szarfę z konkursu Miss Małopolski

podopiecznemu Fundacji Małopolskie Serce Maciejowi Pieniążkowi. Atrybuty władzy najpiękniejszej Małopolanki można zlicytować
na aukcji internetowej pod adresem: http://allegro.pl/show_item.
php?item=2931317351, a dochód
z niej w całości zostanie przekazany
na leczenie i rehabilitacje chłopca.

Listonoszy gryzą psy
Poczta Polska zwróciła się
do władz powiatowych z prośbą
o pomoc w apelowaniu do mieszkańców o staranniejsze zabezpieczanie psów znajdujących się
na posesjach, a także instalowanie na furtkach i bramach dzwonków oraz skrzynek do dostarczania
korespondencji zwykłej. „Każdego
roku na terenie województwa Małopolskiego ma miejsce kilkanaście przypadków pogryzień listonoszy przez psy” – czytamy w piśmie
Poczty Polskiej.

Nauczyciel–przyjaciel
Uczniowie Gimnazjum nr 2 im.
ks. Jana Twardowskiego w Nowym
Sączu w tajnym głosowaniu wybrali nauczyciela, którego obdarzyli mianem Nauczyciela–Przyjaciela. Ten najmilszy dla pedagoga tytuł
w roku szkolnym 2012/2013 przypadł polonistce Alicji Gałęziowskiej. Gimnazjaliści u zwyciężczyni docenili jej przyjazny stosunek
do ucznia, życzliwość i otwartość
na jego problemy.

Zatruci czadem
Trzy osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia czadem. 2
stycznia w mieszkaniu przy ul. Kościuszki w Nowym Sączu zatruł się
mężczyzna i dwuletnie dziecko.
Dzień później strażacy interweniowali w mieszkaniu przy ul. Królowej Jadwigi, gdzie zasłabł 25–letni
mężczyzna.

Śmiertelne potrącenie
Zmarła 81–letnia mieszkanka
Roztoki Wielkiej, którą 3 stycznia w Krynicy–Zdroju potrącił samochód. Staruszka przechodziła
w miejscu do tego niedozwolonym.
Przewieziona do szpitala z ciężkimi
obrażeniami ciała, zmarła na drugi dzień.
R

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwaliﬁkacja
wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.
W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców,
operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań
zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego.
ZAPRASZAMY!
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Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
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Kwestionariusz tygodniowy
sześćdziesiątce

Imię i nazwisko: Ryszard Fryc.
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: plażuję lub wędruję po górach. Lubię południe Europy, ale chętnie też jeżdżę nad polskie morze, a do wędrowania najlepszy jest Beskid Sądecki i Tatry.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: Aby dzień był szczęśliwy.
Boję się: złych ludzi.
Najbardziej w życiu żałuję: straconych szans. I tych dużych, i tych wielkich.
Gdybym nie był tym, kim jestem, to najchętniej byłbym: strażakiem lub restauratorem. Może nawet otworzyłbym restaurację specjalizującą się w polskiej kuchni i daniach regionalnych.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz je od razu na: Fundację MADA, która buduje „Wioskę
Życia dla Osób z Autyzmem”.
Chciałeś komuś o czymś powiedzieć, ale nie miałeś okazji: Oszczędzajcie z FritzExchange.pl.
Mój największy talent: kreatywność. Dodałbym jeszcze – radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
Do tego odrobina szczęścia i trafne biznesowe wybory.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: postępów w odchudzaniu. Na tym polu autentycznie nie mam
sukcesów i choć notowałem zwycięstwa w drobnych bitwach, to całą kampanię ciągle przegrywam.
W bezsenne noce rozmyślam o: rodzinie.
Do końca życia zapamiętam: miesięczny urlop z żoną i jeszcze zdrowymi synami spędzony w Chorwacji, Włoszech i Francji.
Codziennie poświęcam na telewizję, Internet, czytanie: ok. trzech godzin,
jednak coraz bardziej z przewagą Internetu i ttelewizji.
eellew
elew
wizzjiji.
Na kolację do domu zaprosiłbym:
Annę Dymną z Fundacji Mimo Wszystko.

RYSZARD FRYC (ur. 27.02.1959 r.) z zawodu strażak i kucharz, od ponad dwudziestu lat prowadzi własną działalność
gospodarczą, współzałożyciel m.in. sieci
kantorów „Borys”, Radia „Echo”, a obecnie Małopolskiego Towarzystwa Inwestycyjnego i stacji narciarskich. Niedawno zainicjował powstanie BeskidSkiPassu
– karnetu pozwalającego jeździć na nartach po 40 trasach 8 stacji narciarskich naszego regionu.

SMS

Kaja się znalazła!
W tej niezwykłej historii ważną rolę faktycznie odegrał jeden wysłany sms! Pamiętacie Państwo ogłoszenie zamieszczone 20 września na 3 stronie DTS? Nie pamiętacie, więc przypomnimy. Ze zdjęcia patrzy młodziutka suczka rasy beagle, wabiąca się Kaja, a zdesperowani właściciele apelują o pomoc w jej odnalezieniu. Kaja zaginęła 16 września ok. godz.
15 nad Kamienicą w Nowym Sączu. Właściciele zlecający nam ogłoszenie napisali w nim
m.in., że na pieska czeka 7 letnia dziewczynka, a na znalazcę nagroda. Poniżej numer telefonu. I właśnie na ten numer, po ponad trzech miesiącach od zaginięcia (!), w połowie grudnia przyszedł sms: „Pies jest za stacją dializ obok sądeckiego szpitala. Był w dobrych rękach.
Przepraszam!”. Tylko tyle i aż tyle. Pies faktycznie przywiązany był we wskazanym miejscu,
w dobrej formie i zadbany. Próby skontaktowania się z nadawcą smsa nie powiodły się,
więc właściciele Kai, za pośrednictwem DTS dziękują za oddanie psa.
(DOG)
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L U D Z I E . Jest prawdopodobnie nie tylko najstarszym na Sądecczyźnie
absolwentem uczelni wyższej, ale też gra
na najstarszej, bo ponadstuletniej, heligonce.
Gdy na łamach DTS
ukazał się wywiad z sądeckim radnym Antonim Rączkowskim, który pochwalił się, że jest
prawdopodobnie najstarszym studentem
w regionie, Tadeusz
Wielgus zaraz sprostował: – Ja zapisałem się
na studia magisterskie
w wieki 61 lat.
3 lipca ub. r. zdobył dyplom ukończenia, z oceną bardzo dobrą, kierunku ochrona
środowiska w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska
w Radomiu, specjalność: zarządzanie kryzysowe. I uzyskał tytuł magistra
inżyniera.
– Teraz mogę powiedzieć,
że przesiedziałem 25 lat w szkolnej ławce: podstawówka, Technikum Kolejowe w Nowym Sączu,
Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, Szkoła Główna
Służby Pożarniczej w Warszawie,
studium pedagogiczne – wylicza
z satysfakcją.
Bo dla własnej satysfakcji, ale
i podniesienia swoich kompetencji w zakresie obrony cywilnej zdecydował się i teraz podjąć naukę.
Tadeusz Wielgus jest już emerytowanym strażakiem oficerem, ale wciąż pracuje dla różnych firm, jako specjalista ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej. Pełni też funkcję prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
w Krakowie.
W ślady ojca strażaka poszli
jego dwaj synowie, z których
starszy jest oficerem. Ale Tadeuszowi Wielgusowi nie udało się
już zarazić ich inną swoją pasją
– grą na heligonce. Nieliczni dziś
nawet wiedzą, czym jest heligonka. To jeden z najtrudniejszych
i najstarszych typów akordeonów

diatonicznych. A ta, którą posiada Tadeusz Wielgus służy muzykom już ponad wiek.
– Muzyka fascynowała mnie
odkąd pamiętam. Chciałem grać
na akordeonie, ale rodziców nie
było stać na instrument i lekcje
dla mnie. W 1963 r. ojciec kupił mi heligonkę. Sam nauczyłem
się na niej grać. Później pomogli
w lepszym opanowaniu instrumentu moi mentorzy: świętej pamięci Marian Fryc i Jan Tabaszewski. Od Janka właśnie mam
heligonkę, na której teraz gram.
Ma ponad sto lat. Podarował mi
ją, ale zaznaczył, że nie mogę jej
sprzedać. I nie zrobię tego, choć
górale, z którymi spotykam się
na konkursach, proponują coraz większe stawki – zarzeka się
Tadeusz Wielgus.
Od 25 lat z wielkim powodzeniem bierze udział w podegrodzkiej Drużbacce, Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej
czy Limanowskiej Słazie.
– Tylko rok 2012 był pusty jeśli chodzi o moje występy. W poprzednim zająłem czołowe miejsca, więc na przykład w Bukowinie
nie dopuścili mnie do konkursu.
W końcu innym też trzeba dać
szansę. Żal tylko, że nie ma komu
przekazać swej muzycznej schedy
– martwi się Wielgus.
(PEK)
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• kolej krzesełkowa,
• zniżki i atrakcje dla dzieci
• snowpark
• trasy biegowe

www.cnazoty.pl

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a

KUPON

10%
zniżki

