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Włożę w tę pracę 
całe swoje serce – 

zapewnia czytelników 
„Dobrego Tygodnika 

Sadeckiego” Arkadio. 
Znany sądecki raper 

został Ambasadorem 
Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie.  
 str. 5

Tej zimy wszystkie drogi 
prowadzą do Krynicy! Obojętnie 
którędy – tradycyjnie przez 
Krzyżówkę, Doliną Popradu, 
albo ekstrawagancko przez 
góry – ale w Krynicy trzeba być. 
Mnóstwo się będzie tam działo 
w najbliższym czasie, a perła 
polskich uzdrowisk w chłodne 
styczniowe i lutowe dni ma 
się zamienić w gorący tygiel, 
gdzie wydarzenia kulturalne 
będą kipieć pełną parą, a będzie 
o nich głośno w całej Polsce. Już 
od najbliższego wydania DTS 
przenosi się na siedem tygodni 
pod Górę Parkową. Będziemy 
przy tym, i Wy bądźcie świadkami 
krynickiej zimy 2016 – jeśli nie 
osobiście, to za pośrednictwem 
DTS, portalu sacz.in oraz telewizji 
internetowej mtv24. Będzie się 
działo!
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Trwa XVI edycja plebiscytu 
Ziarnko Gorczycy 2016. Finało-
wa gala odbędzie się 23 stycznia 
w MCK Sokół. O tym, kto otrzyma 
statuetki, zadecyduje głosowanie. 
Już teraz nasi Czytelnicy na por-
talu sacz.in mogą oddać swój głos 
w każdej z kategorii.

Oto nominowani:

- w kategorii OSOBOWOŚĆ

• Angelika Kantor
• Mateusz Grzegorzek
• Małgorzata Belska
• Józef Pyzik
• Marcin Kałużny
• Krystyna Kronenberger
• Halina Haba
• Henryk Koział

Wejdź, żeby oddać głos:
 http://sacz.in/sonda,98.html

-  w kategorii FIRMA, 
STOWARZYSZENIE, INSTYTUCJA:

• Mariposa Med.-Spa Nowy Sącz
• Moto-Sącz (motomikołaje)
 •  Zakład Mięsny Małgorzata 

i Wiesław Leśniak
• RolbudInstal Gołkowice
• Fundacja Sądecka
• Stowarzyszenie Orion

• Fundacja Renovo
 •  Stowarzyszenie Gniazdo Sta-

ry Sącz
• Fabryka Marzeń
• Sądeckie Elektryk

Wejdź, aby oddać głos:
http://sacz.in/sonda,99.html

Sylwetki nominowanych osób 
oraz instytucji, stowarzyszeń 
i firm będziemy prezentować 
na sacz.in, profilu Facebookowym 
DTS i sacz.in.

- Warto oddać swój głos wy-
bierając ludzi, którzy czynią dla 
drugiego człowieka dobro – za-
chęca Mieczysław Kaczwiński, 
inicjator Ziarnka Gorczycy i dy-
rektor Sądeckiego Hospicjum.

(JOMB)

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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Z drugiej strony

7 stycznia, godz. 19., Sala Balowa Starego Domu 
Zdrojowego w Krynicy-Zdrój - koncert: „Oczy 
Czarne”
8 stycznia, godz. 17., Dom Gotycki – premiera 
filmu „Światłoczuły”, poświęconego Wojciechowi 
Migaczowi, rolnikowi z Gostwicy, który na począt-
ku XX wieku dokumentował życie wsi własnoręcz-
nie wykonanym aparatem fotograficznym
8 stycznia, godz. 19., Sala Balowa Starego Domu 
Zdrojowego w Krynicy-Zdrój - koncert: „Gala 
Strauss”
9 stycznia, godz. 18., MCK SOKÓŁ - Koncert 
Noworoczny Dla Sądeczan
9 stycznia,  godz. 19., kawiarnia Spóźniony Sło-
wik – koncert Jarząbek-Jurkiewicz piosenki Jaro-
mira Nohavicy
12 stycznia, godz. 17., Dom Polsko-Słowacki im. 
Dušana Jurkovia w Gorlicach – wernisaż połączo-
ny z pokazem slajdów Jacka Herman-Iżyckiego 
„Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej... Relacja z 
podróży w 1980 roku”
13 stycznia, Sala Widowiskowa Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Nowym Sączu - XVII Nowosądecki 
Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych
 (JB)

Już teraz oddaj swój głos

REKLAMA

WARTO WIEDZIEĆ

Od stycznia za darmo 
wypożyczysz czytniki 
e-booków 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym 
Sączu wprowadza nowości. Już niedługo bezpłatnie 
będzie można korzystać z czytników elektronicznych 
wydań książkowych  e-booków. Na jednym takim urzą-
dzeniu mieści się 700 książek. 

Na razie na czytnikach można znaleźć klasykę lite-
ratury i lektury szkolne. Stopniowo w ofercie będzie 
się pojawiać więcej pozycji. Czytnik książek elektro-
nicznych, który kosztuje około 600 zł, jest wyposażony 
w wi-fi, więc istnieje możliwość korzystania z internetu.  

Urządzenia będzie można wypożyczyć na okres jed-
nego miesiąca na zasadzie umowy użyczenia. Pedago-
giczna Biblioteka Wojewódzka ma na razie 5 czytników, 
docelowo planowany jest zakup 20 - 30 sztuk. 

(AM)

POD PATRONATEMM
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Boiska osiedlowe wygrały 
w głosowaniu na budżet obywatelski
Projekt 34 „Aktywny Nowy Sącz” 
zwyciężył w głosowaniu na pierw-
szy w historii Nowego Sącza budżet 
obywatelski. W jego ramach mają 
powstać boiska osiedlowe i obiekty 
sportowe. Nie brak jednak głosów, 
że w regulaminie budżetu obywa-
telskiego były nieścisłości.

Na zwycięski pomysł głos od-
dało 4479 osób. Na drugim miej-
scu uplasowały się „Świato-
we Dni Młodzieży - przystanek 
Nowy Sącz”, na który zagłoso-
wało 2369 osób. Trzecie miej-
sce zajął projekt nr 4 - budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy 
Gimnazjum Nr 3 – z 764 głosami. 
Do wykonania przeszedł tylko 
zwycięski projekt nr 34, ponie-
waż koszt jego realizacji to pra-
wie 2 mln zł, czyli cała pula, jaką 
przewidziano w tym roku na bu-
dżet obywatelski. Za te pienią-
dze, zgodnie z założeniami po-
mysłodawców, mają zostać zbu-
dowane i zmodernizowane bo-
iska osiedlowe przy ulicach Pira-
mowicza, Towarowej, Bora-Ko-
morowskiego, Korzeniowskie-
go, Partyzantów oraz obiekty 
sportowe przy ul. Mała Poręba, 
i na terenie Zespołu Placówek 

Opiekuńczo Wychowawczych 
przy ul. Lenartowicza.

Od początku projekt cieszył 
się poparciem radnych, którzy 
byli członkami komisji weryfi-
kującej projekty: Tomasza Ciso-
nia, Przemysława Gawłowskie-
go, Michała Kądziołki, Andrzeja 
Bodzionego, Patryka Wichra. Na 
profilu projektu na Facebooku 
można było też znaleźć zdjęcia 
nauczycieli, piłkarzy Sandecji, 
członków Rad Osiedlowych, któ-
rzy otwarcie popierali projekt.

- Mimo że na poprzednich Se-
sjach Rady Miasta zarzucano 
mi, że jestem przeciwko temu 
projektowi, czy samemu budże-
towi, cieszę się, że w ramach 
pierwszego w historii budże-
tu obywatelskiego Nowego Są-
cza uda się zrealizować jeden 
ze zgłoszonych pomysłów. Było 
wiele innych ciekawych pro-
jektów, na przykład ten związa-
ny ze Światowymi Dniami Mło-
dzieży, ścieżkami rowerowy-
mi itd. One także uzyskały duże 
poparcie społeczne i bardzo do-
brze. To znak, że obywatele wy-
razili swoje potrzeby - komen-
tuje radny Grzegorz Fecko. - Je-
śli chodzi o przyszły rok, mam 

nadzieję, że prezydent Nowe-
go Sącza będzie otwarty tak-
że na inne propozycje. Projekt 
22, czyli budowa ścieżek rowe-
rowych, na który ja sam głoso-
wałem, zdobył ponad 400 gło-
sów. Jest więc sygnał, że jest na 
to zapotrzebowanie. Oby tylko 
w przyszłym roku nie doszło do 
rywalizacji radnych i mieszkań-
ców miasta. Budżet obywatelski 
nie powinien różnić obywateli, 
tylko ich łączyć. Zachęcam jed-
nocześnie mieszkańców, aby się 
nie zniechęcali i jeżeli mają ja-
kiekolwiek pomysły, zgłaszali je 
– apeluje Fecko.

- Głosy spokojnie można było 
zbierać przez miesiąc, a nie 
przez tydzień – komentuje  Bar-
tłomiej Orzeł z Ośrodka Studiów 
o Mieście. Jego zdaniem w regu-
laminie budżetu obywatelskie-
go było wiele nieprawidłowo-
ści i błędów formalnych. W sa-
mym fakcie, iż zwyciężył pro-
jekt otwarcie popierany przez 
radnych, Orzeł nie dopatruje się 
problemu. - W innych miastach, 
na przykład w Krakowie, rad-
ni swobodnie zgłaszają projek-
ty, które nie zawsze rzecz jasna 
zwyciężają. Tym niemniej, raj-
cy mają większe możliwości, 
aby jakieś zadanie przeprowa-
dzić. My chcemy zaproponować 
pewne usprawnienia, poprawić 
pewne rzeczy, dlatego urucho-
mimy internetowy formularz, 
aby każdy mógł wyrazić swo-
ją opinię na temat głosowania – 
dodaje Orzeł.

Aby głosowanie było ważne, 
głos musiało oddać minimum 
3 tys. osób. Łącznie zagłosowa-
ło 16 205 osób, w tym 12 835 to 
głosy ważne. Podczas sesji Rady 
Miasta 29 grudnia prezydent Ry-
szard Nowak podpisał zarządze-
nie dotyczące zatwierdzenia wy-
ników głosowania nad budżetem 
obywatelskim.

(AM)
GRAF. URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ

Ołtarz Papieski 
czeka na ŚDM
Diecezjalne Centrum Pielgrzymo-
wania imienia świętego Jana Pawła 
II w Starym Sączu intensywnie przy-
gotowuje się na Światowe Dni Mło-
dzieży. Stary Sącz będzie jednym 
z przystanków młodych ludzi pod-
czas wizyty papieża Franciszka 
w Krakowie. Specjalna uroczystość 
na starosądeckich błoniach zapla-
nowana jest na 23 lipca. Ma być to 
powiązane z odpustem ku czci św. 
Kingi, założycielki klasztoru klarysek.

Zgłoszonych jest już ponad 16 
tys. osób, które będą mieszkać 
w parafiach na terenie diecezji 
tarnowskiej. 

- Takie spotkanie wspólnoto-
we pod Ołtarzem Papieskim to 
ogromne przedsięwzięcie, dru-
gie tak wielkie, po wizycie Jana 
Pawła II. Dlatego intensywne 
przygotowujemy się do tej uro-
czystości - podkreśla dyrektor 
Diecezjalnego Centrum Pielgrzy-
mowania ks. Marcin Kokoszka. 
- Były już spotkania organiza-
cyjne z władzami gminy czy ze 
sztabem kryzysowym. Chcemy 
też zaprosić do współpracy Straż 
Pożarną i inne służby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo oraz 
wolontariuszy. 

Prace trwają też przy samym 
Ołtarzu Papieskim, który prze-
chodzi generalny remont. Prace 
konserwatorskie mają przywró-
cić jego dawny blask. W plamach 
jest też powstanie specjalnego 
Centrum Informacji koordynu-
jącego przyjazd i pobyt młodych 
na starosądeckich błoniach.

- Będzie to taki punkt spo-
tkań młodych pielgrzymów, 
gdzie będą udzielane praktycz-
ne wskazówki - wyjaśnia ks. 
Marcin Kokoszka. - Spotkanie na 
starosądeckich błoniach to bę-
dzie szczególna, wielogodzin-
na uroczystość, dlatego chcemy 
zapewnić jak najlepszą opiekę.

Uroczystość przy drewnianym 
Ołtarzu Papieskim będzie miała 
przede wszystkim wymiar sym-
boliczny. To jedyny taki obiekt 
w kraju, który nie został roze-
brany po wizycie papieża Pola-
ka. Jan Paweł II odwiedził Stary 
Sącz 16 czerwca 1999 r. podczas 
swojej pielgrzymki do kraju. Na 
starosądeckich błoniach odpra-
wił specjalną mszę kanonizacyj-
ną błogosławionej Kingi, funda-
torki starosądeckiego klaszto-
ru klarysek.

Mimo upływu lat od wizyty 
Ojca Świętego w Starym Sączu, 
starosądeckie błonie cały czas 
tętnią życiem. Tylko w ubiegłym 
roku Ołtarz Papieski odwiedziło 
prawie 150 tys. osób, w tym całe 
rodziny z dziećmi. Przyjeżdżają 
też grupy szkolne czy seniorzy. 
Najchętniej odwiedzanym miej-
scem było muzeum. Są tam licz-
ne pamiątki po Ojcu Świętym. 
Zbiór jest cały czas wzbogacany. 

- Cieszy nas to, że pamięć 
o naszym papieżu jest wciąż 
żywa. Dlatego chcemy jeszcze 
bardziej ubogacać muzeum. 
Mogę już zdradzić, że razem 
z architektem Ołtarza Papie-
skiego Zenonem Remi mamy ta-
kie plany, aby jeszcze w tym se-
zonie odtworzyć w przestrze-
niach muzeum papieską zakry-
stię. Są projekty, rysunki czy 
zdjęcia jak to dawniej wygląda-
ło, więc jest na czym bazować. 
Liczymy, że Ołtarz cały czas bę-
dzie tłumnie odwiedzany tak jak 
do tej pory. To jest taka ducho-
wa wartość tego miejsca, zachę-
ca do refleksji i zadumy. Przy-
pomina to, czym powinniśmy 
żyć na co dzień i co głosił Oj-
ciec Święty, abyśmy byli przede 
wszystkim otwartymi i dobrymi 
dla siebie nawzajem.

MONIKA CHROBAK
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Kwaśnica z jagnięciną

Duszona wołowina z grzybami 
leśnymi w jarzynach podawana 

z kopytkami i buraczkami

. Pieczona ćwiartka kaczki z jabłkami 
i żurawiną podawana z ziemniakami 

opiekanymi i kapustą modrą

Polędwiczki wieprzowe z rydzami 
w śmietanie podawane 

z ziemniakami i zestawem surówek

Jagnięcina duszona 
w jarzynach podawana z kaszą 

jęczmienną i zestawem surówek

Pierogi Beskidzkie podsmażane 
z kaszą gryczaną, serem i sosem 

czosnkowym

Opinie

Noworoczne wróżenie z fusów

Co nas czeka w tym nowym roku. 
Z pewnością dalszy ciąg dobrych 
zmian. W związku z tym, że mod-
ne stały się w naszym pięknym kra-
ju nocne posiady najwyższych władz, 
część jednej z nocy poświęciłem na 
studiowanie budżetów władz samo-
rządowych.

Tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia nowosądecki magistrat opu-
blikował sążnisty elaborat dotyczą-
cy strategii rozwoju miasta do 2020 
r. Czyli na raptem cztery lata. Sporo 
w nim ogólników i pytań, w jakim 
kierunku ma rozwijać się królew-
ski gród. Dowiedziałem się zatem, że 
z rozpoczęciem remontu ratusza suk-
cesywnie ma postępować rewitaliza-
cja starej części miasta. Kompletnej 
przebudowie poddany ma być ma-
ślany rynek, włącznie z budową pod-
ziemnych parkingów i chyba, jeśli do-
brze zrozumiałem, zburzeniem sta-
rej remizy strażackiej razem z wieżą 
do suszenia szlauchów pożarniczych. 

Kiedy to nastąpi? Daty konkretnej nie 
podano. Tak jak nie podano w strategii 
budowy Węgierskiej-bis. Zatem, jeśli 
chodzi o inwestycje drogowe, szału 
nie będzie. Na razie mają wystarczać 
obwodnica północna i obwodnica za-
chodnia. Od funduszy unijnych zale-
żeć będzie ewentualna rewitaliza-
cja Parku Strzeleckiego, gdyż termi-
nu Sądecka Wenecja władze przesta-
ły używać, by nie drażnić mieszkań-
ców miasta. O PiS-owskim pomyśle 
budowy drogi pn. „Sądeczanka” ja-
koś w budżecie miasta na ten rok nie 
wspomina się.

Podobnie o tej, jakże ważnej in-
westycji dla Sądecczyzny, nie wspo-
mniano w budżecie Małopolski na 
2016 r. Członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Leszek Zegzda 
napomknął coś o inwestycjach dro-
gowych na kwotę 700 mln złotych, 
dodając jednak, że będą to moder-
nizacje traktów drogowych zwią-
zane, jakże byłoby inaczej, z orga-
nizacją Światowych Dni Młodzie-
ży w Krakowie. Zatem w skali wo-
jewództwa o „Sądeczance” na razie 
cicho. Chyba że minister Adamczyk 
z Krakowa ma w Ministerstwie In-
frastruktury jakiegoś asa w rękawie 
związanego z tą inwestycją.

Sztandarowego projektu drogowe-
go PiS nie ma też w przyszłorocznym 
budżecie powiatu nowosądeckiego. 

Nawet grosza na wstępne prace choć-
by geodezyjne. Ale powiat nowosą-
decki jest zbyt ubogi, by porywać się 
z motyką na słońce, biorąc pod uwagę 
przychody budżetu powiatu na kwotę 
ponad 146 mln zł zaś wydatki na po-
nad 143 mln zł. Ta matematyka jest 
jednak zgoła myląca, gdyż planowa-
ny (!) deficyt powiatu na koniec 2016 
r. ma wynieść aż blisko 63 mln zł. Za-
tem jak w powyższego wynika wła-
dze największych samorządów Mało-
polski wypięły się, brzydko mówiąc, 
na „Sądeczankę”. Dlatego truizmem 
jest przypomnienie, że taka inwesty-
cja powinna być dziełem wielu samo-
rządów Małopolski przy wsparciu bu-
dżetu centralnego.

Wiceprezydent Nowego Sącza Je-
rzy Gwiżdż wyliczył, że „Sądeczan-
ka” może pochłonąć wg szacunko-
wych analiz około 3,5 mln zł. Ta kwo-
ta z pewnością oddala jej realizację 
w daleką przyszłość. No, chyba że 
pomogą wspólnie prezydent RP An-
drzej Duda i prezes PiS Jarosław Ka-
czyński. Sądecczyzna to umiłowany 
przez nich region w kraju, matecz-
nik i zaplecze PiS. Jeśli „Sądeczan-
ka” okaże się kiszką z wodą, to co tu-
taj mówić o projekcie życia senato-
ra Stanisława Koguta – budowie linii 
Kolejowej Kraków Podłęże – Piekieł-
ko. Wróżenie z fusów okazuje się, nie 
jest trudną rzeczą.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Cena pieniactwa cd.
Od pewnego czasu czytelnicy DTS są 

zaniepokojeni kondycją redaktora Je-
rzego Widła, który z sądeckiego „graj-
dołka” przeniósł się w krainę bajek.

W ostatnim numerze przeczytanego 
pisma z dnia 10 grudnia 2015 r. wrażli-
wy na krzywdę uciśnionych władców 
GSM w Nowym Sączu, redaktor Je-
rzy Wideł opowiedział nieprawdziwą 
„bajkę” (jak to zwykle z bajkami bywa) 
o wrednych trzech wilkach (chociaż 
wilków jest wiele), które chcą pożreć 
niewinne owieczki na koszt całej ludz-
kości.

Gdyby do akcji nie wkroczył obiek-
tywny, samotny i dzielny Anioł Stróż, 
który bardzo długo się trudził, by oca-
lić niewinne owieczki, wilki pożarłyby 
je z „kopytami”.

Historia tej bajki jest wyjątkowa, 
otóż jeszcze nie całkiem stare owiecz-
ki, długo pracujące nad wnioskiem 
i planem docieplenia „gniazd wrednych 
wilków”, przypadkowo z powodu nie-
świadomości zapomniały, że podpisa-
ły pakt z bobrami na budowę gniazd.

Skazane na wyjątkowe katusze, 
niewinne owieczki, które tym razem 
z rozmysłem musiały pominąć wszyst-
kie wymogi dotyczące budowy, rzeko-
mo nie zrobiły nic złego. Jeżeli nawet 
swoim działaniem zaszkodziły zdrowiu 

wrednych wilków, to na pewno koszta-
mi nie obciążyły całej ludzkości.

Ostatecznie wysiłki poniesione przez 
szlachetne owieczki, które musiały wal-
czyć z niekorzystnymi i obciążającymi 
je opiniami, także wyrokiem krakow-
skiego autorytetu, opłacił się, ponieważ 
Anioł Stróż uniewinnił je z powodu bra-
ku świadomości.

Wydawałoby się, że bajka zakończy-
ła się dla owieczek szczęśliwie, ten kto 
tak myśli – myli się. Skrzywdzonym 
owieczkom pordzewiały auta, stojące 
w ich własnych garażach.

Na koniec w ostatecznym rozra-
chunku to łagodne owieczki skrzyw-
dziły wredne wilki.

Morał:
„Jeśli masz na sumieniu czyjąś 

krzywdę, wiedz, że bardziej pokrzyw-
dzonym jesteś Ty. To tylko kwestia cza-
su, kiedy się o tym przekonasz.”

„Fortuna kołem się toczy”.
Na koniec pytanie: jakie samopoczu-

cie ma Pan Jerzy Wideł, który napisał 
stronniczy artykuł niepoparty dowoda-
mi i mijający się z prawdą, który świa-
domie, czy też nieświadomie wyciągnął 
ze starego kapelusza bajki a nie fakty.

IMIĘ I NAZWISKO 
DO WIADOMOŚCI REDAKCJI

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI
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Włożę w tę pracę całe swoje serce – za-
pewnia czytelników „Dobrego Tygodni-
ka Sadeckiego” Arkadio. Znany sądecki 
raper został Ambasadorem Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. Tylko trzydzie-
ści jeden osób w całej Polsce może się 
pochwalić takim wyróżnieniem. Zada-
niem każdej z nich jest promowanie ŚDM 
w mediach, a także inspirowanie mło-
dych swoją życiową postawą. 

- To dla Ciebie duże wyróżnienie?
- To mega wyróżnienie. Człowiek 

tworzy, stara się robić swoje rzeczy 
jak najlepiej, wyciskać ostatnie poty, 
siły przelewać na papier i jak najlepiej 
działać. A tu pojawia się takie wyróż-
nienie, które daje możliwość odbicia 
się od pewnego poziomu i szansę na 
współpracę z innymi ludźmi. Jestem 
tym bardzo usatysfakcjonowany.   
- Powód do dumy jest pewnie tym więk-
szy, że jesteś jedynym ambasadorem 
z naszego regionu?

- Genialnie! Mogę się tym tylko 
cieszyć. Pozostaje mi działać. Musi 
się dużo dziać, a ta praca musi mieć 
sens. Ze swojej strony mogę zapew-
nić, że włożę w nią całe swoje serce.
- Na czym będzie polegać Twoja rola?

- Z pewnością będziemy prowa-
dzić spotkania przygotowujące am-
basadorów do ŚDM. Realizowaliśmy 
je już wcześniej w ramach „Rób to 

co kochasz”. Współpraca idzie dwo-
ma torami, bo na pewno pojawię 
się na płycie, która będzie tworzo-
na przez Darka Mejonka na Świato-
we Dni Młodzieży. Oprócz tego już 
teraz powstawały filmiki ze wszyst-
kimi ambasadorami. Na przedświą-
tecznym spotkaniu w Filharmonii 
Krakowskiej zobaczyliśmy pierwszą 
taką realizację z Patrycją Markow-
ską i jej tatą. Kolejne będą publiko-
wane na bieżąco. Ta, w której ja wy-
stępuję, niebawem się ukaże. Będzie 
oprócz tego także kilka mniejszych 
projektów i koncerty. Mam nadzie-
ję, że praca będzie bardzo owocna 
i przyniesie pozytywny efekt.

- Dużo tej pracy przed Twoją. Niedługo 
przecież premiera nowej płyty…

- Jestem właśnie na etapie two-
rzenia i poszerzania swojego studia. 
12 lutego premiera mojej najnowszej 
płyty, a  już teraz serdecznie zapra-
szam, żeby zobaczyć pierwszy tele-
dysk. Wszystko można znaleźć na 
stronie arkadio.pl. 
- Czym tym razem zaskoczysz swoich 
fanów? 

- Nową płytę napisałem w pięć 
dni na rekolekcjach ignacjańskich pt. 
„Fundament” w Zakopanem. Pra-
ce techniczne nad nią trwały aż dwa 
lata. Pierwszy raz podjąłem współ-
pracę z Bartkiem Wawrzyniakiem. 
To człowiek, który jest jednocześnie 
producentem płyty i robi niesamowi-
te rzeczy. Stworzył coś, czego mam 
wrażenie jeszcze nie było na moich 
płytach. Jest też Damian SyjonFam. 
Zawsze marzyłem, żeby znalazł się 
na mojej płycie. Stworzyliśmy utwór 
na bazie kawałka „Tolerancja” Sta-
nisława Sojki. Jego premierę zapla-
nowaliśmy jeszcze przed 12 lutego.
Do tego Kinga Kielich, która już raz 

wystąpiła gościnnie na mojej płycie. 
Jak widać, jest dużo rzeczy, które za-
skoczą i mam nadzieję, że zostaną do-
brze przyjęte.
- Rozumiem, że Twoja obecność na ŚDM 
w Krakowie jest obowiązkowa?

- Mam zamiar tam być (śmiech) 
i cieszyć się z ludźmi, którzy przyja-
dą do Krakowa.  

ROZMAWIAŁA MARTA TYKA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ludzie

N.Sącz

Arkadio zagra dla papieża Franciszka
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AK Oficjalni Ambasadorzy ŚDM:

1.    Joanna Adamik (dziennikarka)
2.    Przemysław Babiarz (dziennikarz)
3.    ks. Jakub Bartczak
4.    Michał Chorosiński (aktor)
5.    Konrad Ciesiołkiewicz (coach, PR)
6.     Brygida Grysiak-Ciesiołkiewicz 

(dziennikarka)
7.    Ireneusz Dudek (bluesman)
8.    Jerzy Dudek (sportowiec)
9.    Dominika Figurska (aktorka)
10.    Magdalena Frączek (wokalistka)
11.    Łukasz Golec (muzyk)
12.    Paweł Golec (muzyk)
13.    ks. Jan Kaczkowski 
14.    Zbigniew Kaliszuk (dziennikarz)
15.    Marek Kamiński (podróżnik)
16.    Zofia Klepacka (sportowiec)
17.     Andrzej Lampert (artysta ope-

rowy)
18.    Mateusz Ligocki (sportowiec)
19.    Darek Malejonek (muzyk)
20.    Grzegorz Markowski (muzyk)
21.    Patrycja Markowska (wokalistka)
22.    bp Rafał Markowski
23.    Jan Mela (podróżnik) 
24.    Maciej Musiał (aktor)
25.    Mateusz Ochman (bloger)
26.    Radosław Pazura (aktor)
27.     Dorota Chotecka-Pazura (ak-

torka)
28.     Urszula Smok (działaczka spo-

łeczna)
29.    Muniek Staszczyk (wokalista)
30.     Krzysztof Trebunia-Tutka 

(muzyk)
31.    Arkadiusz Zbozień (raper)

Bezpłatne porady prawne
Od 1 stycznia w całej Polsce obo-

wiązuje system darmowej pomocy 
prawnej. Przez pięć dni w tygodniu 
w Nowym Sączu będą funkcjonować 
trzy punkty, gdzie adwokaci i radcy 
prawni udzielają bezpłatnych porad. 
Te miejsca to: dwa punkty zlokalizo-
wany przy ul. Nawojowskiej 17a (daw-
na siedziba Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej na osiedlu 
Milenium) oraz punkt w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 
Żywieckiej 13.  (AM)

SACZ.IN

WIĘCEJ NA

LICZBA TYGODNIA

WARTO WIEDZIEĆ

82 bezdomnych przeby-
wa obecnie w schro-
nisku działającym przy 
Domu św. Brata Alber-

ta w Nowym Sączu. W tym tygodniu 
temperatura powietrza na zewnątrz 
spadła w nocy do – 20 st. C. Policja 
apeluje o wrażliwość i informowanie 
o osobach bezdomnych i nietrzeźwych 
przebywających na otwartej przestrze-
ni. Wystarczy jeden telefon pod numer 
112 lub 997 uchronić kogoś od zamarz-
nięcia i uratować czyjeś życie.

Tylko w ostatnich dniach sądeccy 
policjanci uratowali trzy osoby, któ-
rych życie było zagrożone. - Służ-
by działają dynamicznie i dowiozły 
nam tych kilka osób w czasie silnych 
mrozów - potwierdza Leszek Lizoń, 
z-ca dyrektora ośrodka przy Domu 
św. Brata Alberta. Jak dodaje Lizoń, 
potrzebna jest pomoc w postaci do-
staw środków czystości, higieny czy 
odzieży dla mężczyzn.  – To są rzeczy, 
których nam ciągle brakuje. Rów-
nież dużo osób musimy żywić, dlate-
go jeśli są osoby czy firmy, które mo-
głyby wesprzeć nas w tym zakresie, 
to z wdzięcznością przyjmiemy każ-
dą pomoc.

Dom św. Brata Alberta przyjmuje 
tylko mężczyzn. Specjalne pomiesz-
czenia dla bezdomnych kobiet znaj-
dują się w Sądeckim Ośrodku Inter-
wencji Kryzysowej.

(RED)
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Przyłącz się do akcji! 
Kup promocyjną bramę, drzwi lub ogrodzenie 
i pomóż zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZAFLARY
ul. Zakopiańska 18
tel. 18 275 40 64
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl
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STARY MOTOCYKL , stan obojętny - kupię. 
504 220 492 

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

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

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

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

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

TANIO sprzedam słoneczną działkę 

w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda, 
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811 .

Pożyczka elastyczna. 
Tel. 668 681 931.

Pożyczka  szybko i uczciwie 
Tel. 668 681 931.

Do 25.000 zł na dowolny cel 
Tel. 668 681 931.

Gotówka nawet do 25.000 zł! 
Tel. 668 681 931.

Pożyczka z dojazdem do klienta. 
Tel. 668 681 931.

Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 
Tel. 668 681 931.

Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł! 

Tel. 668 681 931.

Pożyczka nawet do 25 000 zł. 

Zadzwoń Tel. 668 681 931.

Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 

Sprawdź Tel. 668 681 931.

KASA  Potrzebujesz pieniędzy? 

ZADZWOŃ Tel. 668 681 931.

LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń 

Tel. 668 681 931.

OGŁOSZENIA DROBNE

Sport

Piłkarskie nadzieje ziemi sądeckiej w ekstraklasie
W minionym roku na boiskach ekstraklasy nie 
zabrakło wychowanków Sandecji Nowy Sącz. 
Największe postępy zrobił Bartosz Szeliga, któ-
ry jest podstawowym zawodnikiem lidera roz-
grywek. Natomiast największym pechowcem 
okazał się Adrian Basta, który niemal całą je-
sień leczył kontuzje. 

Wielki pozytywny przełom w piłkarskiej 
karierze zarówno miniony jak i obecny se-
zon przyniósł dla Bartosza Szeligi. 23-let-
ni pomocnik jest piłkarzem lidera ekstr-
kalasy Piasta Gliwice. Kilka lat temu na-
leżał do największych talentów ziemi są-
deckiej i jak na razie nie zawodzi. Jako na-
stolatek występował już w pierwszoligo-
wej Sandecji Nowy Sącz. Był w kręgu za-
interesowań kilku klubów z najwyższego 
poziomu rozgrywkowego w Polsce. Osta-
tecznie wiosnę 2013 r. został piłkarzem 
Piasta Gliwice. Niespodziewanie obecnie 
klub ze Śląska jest czołową drużyną ekstr-
kalasy, sensacyjnym liderem po 21 kolej-
kach. W minionym sezonie Szeliga wystą-
pił w 31 spotkaniach (w tym w 17 w pod-
stawowym składzie) i zdobył pięć goli. Od 
początku obecnego sezonu jest podstawo-
wym zawodnikiem ekstraklasowych roz-
grywek. Niestety w 6. kolejce w wyjaz-
dowym spotkaniu z Lechem Poznań do-
znał kontuzji, zerwania więzozrostu bar-
kowo-obojczykowego. Oznaczało to dwu-
miesięczną przerwę w grze. Wydawało się, 
że w ten pechowy sposób Bartosz Szeli-
ga stracił wielką szansę zadomowienia się 
w podstawowym składzie Piasta. Drużyna 
pod jego nieobecność utrzymywała wyso-
ką formę zajmując pozycję zdecydowane-
go lidera rozgrywek. Tymczasem po wy-
leczeniu kontuzji, czeski trener Radoslav 
Latal postawił na wychowanka Sandecji. 

Szeliga ponownie wywalczył sobie miejsce 
w wyjściowej jedenastce lidera ekstrakla-
sy. W ostatnim spotkaniu minionego roku 
Piast wygrał u siebie z Lechem Poznań 2-0, 
a Szeliga w 15 minucie wyprowadził swój 
zespół na prowadzenie.

Adrian Basta to w ostatnich latach bar-
dzo ceniony wychowanek Sandecji Nowy 
Sącz na ekstraklasowych boiskach. Stabil-
ną i solidną formę utrzymywał zwłaszcza 
w minionym sezonie. Ten 27-letni obroń-
ca swój macierzysty klub opuścił już 10 lat 
temu. Najpierw grał dla Kolejrza Stróże, a do 
ekstraklasy trafił w wieku zaledwie 20 lat w 
barwach Polonii Bytom, w której rozegrał 
7 spotkań. Jednak najbardziej znany jest 
z występów w GKS Bełchatów. W ubiegłym 
sezonie rozegrał 28 spotkań w barwach tego 
klubu zdobywając dwa gole. Niestety GKS 

Bełchatów po kiepskim sezonie spadł z eks-
traklasy. Jednak dla wychowanka Sandecji 
Nowy Sącz wkrótce pojawiła się oferta z ko-
lejnej ekstraklasowej drużyny. Kilka mie-
sięcy temu został piłkarzem Górnika Łęcz-
na. Niestety na początku obecnego sezonu 
doznał poważnej kontuzji. Zerwane wię-
zadło krzyżowe oznacza dłuższą przerwę 
w grze. Prawdopodobnie nie będzie mógł 
normalnie trenować jeszcze przez kilka ty-
godni. Jest szansa, że na boiskach ekstrakla-
sowych zobaczymy go w marcu lub kwiet-
niu. Jednak walka o podstawową jedenast-
kę będzie trudna, bowiem Górnik Łęczna 
spisuje się całkiem nieźle zajmując miejsce 
w środkowej strefie tabeli.

Maciej Korzym rozpoczynał w Starcie 
Nowy Sącz, ale jeszcze jako junior prze-
niósł się do Sandecji. Do ekstraklasy trafił 

jesienią 2004 r. w wieku zaledwie 16 lat, do 
tego został zawodnikiem Legi Warszawa. 
Dzisiaj 27-letni napastnik jest już praw-
dziwym weteranem ekstraklasowych bo-
isk. Na najwyższym szczeblu rozgrywko-
wym w Polsce rozegrał już 227 spotkań 
i zdobył 38 goli. Jego kariera piłkarska nie 
potoczyła się aż tak bardzo błyskotliwie jak 
początkowo się zanosiło, gdy jako nastola-
tek grał dla Legi Warszawa. Najdłużej za-
domowił się w Koronie Kielce (4 sezony). 
W roku 2015 reprezentował dwa kluby. 
W pierwszym półroczu grał w Podbeski-
dziu Bielsko-Biała, a na początku obecne-
go sezonu przeniósł się do Górnika Zabrze. 
W jedenastu spotkaniach dla nowej druży-
ny strzelił dwa gole. W 16. kolejce w me-
czu z Wisłą Kraków doznał kontuzji, która 
wykluczyła go z gry do końca roku. Gór-
nik Zabrze zajmuje przedostatnie miejsce 
w ligowej tabeli.

Damian Zbozień do Sandecji trafił jako 
junior (wychowanek Zyndrama Łącko). 
W ekstraklasie zyskał sobie dobrą markę 
grając w GKS Bełchatów i Piaście Gliwi-
ce. W nagrodę podpisał kontrakt z Amkar 
Perm (Rosja). Niestety zagraniczny pobyt 
nie był udany, o czym pisaliśmy w ostat-
nim numerze DTS. W 2015 r. po powrocie 
do kraju próbował odbudować swoją for-
mę. W pierwszym półroczu był podsta-
wowym zawodnikiem GKS Bełchatów, ale 
jego drużyna spadła z ekstraklasy. Jesienią 
grał dla Zagłębia Lubin, gdzie jest zawodni-
kiem rezerwowym. Jednak w ostatnim te-
gorocznym spotkaniu zagrał w podstawo-
wym składzie. Zagłębie przegrało u siebie 
z Górnikiem Zabrze (2-4), a Zbozień zdobył 
gola w tym spotkaniu. 

JACEK BUGAJSKI

Na zdjęciu Bartosz Szeliga w barwach Sandecji
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Wiśniowski partnerem 
Reprezentacji Polski

Sądecka firma WIŚNIOWSKI prze-
dłużyła kontrakt z polską reprezen-
tacją w piłce nożnej na kolejne dwa 
lata. Umowa będzie obowiązywa-
ła do 31 lipca 2018 r. Przedsiębior-
stwo będzie partnerem reprezentacji 
podczas eliminacji mistrzostw świa-
ta 2018 oraz i w trakcie Mundialu. W 
ramach współpracy sponsoringowej 
firma WIŚNIOWSKI posiada prawo 
do posługiwania się tytułem „Ofi-
cjalnego Partnera Reprezentacji Pol-
ski w Piłce Nożnej” oraz do wykorzy-
stania we własnej działalności marke-
tingowej oficjalnego logotypu Repre-
zentacji Polski.

Będą korty w Krynicy
Gmina Krynica-Zdrój podpisała 

umowę na długoletnią dzierżawę te-
renów pod nowe korty tenisowe. In-
westor, firma Sport Halls, zobowią-
zał się do zbudowania hali teniso-
wej w ciągu 3 lat. Do tej pory Krynica 
posiadała korty wykorzystane tylko 
w okresie letnim, teraz dzięki zbudo-
waniu hali będzie można grać w teni-
sa cały rok. - Inwestycja skierowa-
na jest przede wszystkim do miesz-
kańców, a także zwiększa atrak-
cyjność turystyczną miasta. Wiele 
razy spotykaliśmy się z sygnałami 

od wypoczywających osób, że bra-
kuje całorocznego obiektu – mówi 
Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-
Zdroju. Inwestycja ma powstać przy 
hali MOSiR w miejscu obecnych kor-
tów tenisowych.

Lekarz może wystawić e-ZLA
 Wraz z początkiem nowego roku 

weszły w życie przepisy umożliwia-
jące lekarzom wystawianie elektro-
nicznych zwolnień – tak zwanych 
e-ZLA. Ma to być ułatwienie zarówno 
dla pacjentów jak i dla lekarzy.  - Le-
karze będą mogli zwolnienia wysta-
wiać elektronicznie i poprzez Internet 
przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Dzięki temu ZUS i pra-
codawca, który założył profil na Plat-
formie Usług Elektronicznych będzie 
miał od razu informację o chorobie 
pracownika, a także liczbie dni jego 
nieobecności. Tak będzie szybciej 
i wygodniej dla wszystkich – 
mówi Anna Mieczkowska, rzecz-
nik nowosądeckiego oddziału 
ZUS-u.
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