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Burmistrz Reśko To będą ważne Zapomniana
z drugiej
lata dla szpitala rocznica
strony
Śniadeckiego
„Solidarności”
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Zagłosuj na
Ziarnko Gorczycy
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Mają motocyklozę i nie zamierzają
jej leczyć
str. 15-17
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Wiola z talent
show wydaje płytę
L str.4-5

Rekord! 90 tys.
dla WOŚ L str.19

REKLAMA

Twój klient mieszka na Słowacji
Zanim do Ciebie przyjedzie,
Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!
“Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym
partnerem “Regionalnych Novin”
– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!

tel. 889 020 766,
b.ziemba@dts24.pl;
oraz
tel. 530 032 633,
k.magiera@dts24.pl;
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Druga strona

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Kasia z Playboya
Kasię Zielińską, aktorkę rodem ze
Starego Sącza, można zobaczyć na
okładce najnowszego, lutowego wydania magazynu „Playboy”. - Trudno
powiedzieć od jak dawna staraliśmy
się namówić Katarzynę Zielińską na
sesję. Nareszcie się udało - można
przeczytać na stronie internetowej
„Playboya”. - Dla kasy i sławy - skomentowała na swoim profilu na Facebooku Katarzyna Zielińska.
(AM)

KONKURS

A może by do SPA
Specjalny konkurs dla Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” – do wygrania zaproszenie
dla dwóch osób na weekend SPA
w Holelu Senator w Starachowicach. Szczegóły na naszym profilu
na Facebooku. Polubcie nasz profil
na FB, tylko tam konkursy i okazje
na zdobycie nagród.
(RED)
REKLAMA

CZYTELNICY WIERSZEM

Stanisława Widomska
SZCZĘŚLIWA
wczoraj kupiłam huśtawkę w ikei
widać z niej morze nieba wolno lecący samolot
wirujące drzewa ptaki i wierzchołki domów
kołyszę wszystkie moje zmartwienia
nazbierało się przez lata
najbardziej osobisty pamiętnik plany marzenia i
na razie przymykam oczy
słucham jak mruczy wszechświat
wydycham życie śmierć rozkosz ból
przecież wrócę
jeszcze tylko kilka minut kilka chwil
i choć znam prawa grawitacji
trzymam się z całej siły jest mi dobrze w powietrzu
w przestrzeni na peryferiach szczęścia

CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY
Imię i nazwisko: Dariusz Reśko.
Urodziłem się: mimo że jestem kryniczaninem, przyszedłem na świat
w Krakowie, a to dlatego, że u mojej mamy występował konflikt serologiczny i istniało ryzyko nieprawidłowości przy porodzie.
Moja rodzina: żona Maria i trzy córki: 20-letnie bliźniaczki Anna i Izabela oraz najstarsza 22-letnia Sylwia. Wszystkie obchodzą niedługo urodziny.
Zajmowane stanowisko: burmistrz Miasta i Gminy Krynica-Zdrój.
Przebieg kariery zawodowej: byłem pracownikiem Uzdrowiska Krynica-Żegiestów, wtedy nazywało się ono nieco inaczej. Trzy lata pełniłem funkcję wiceprezesa zarządu spółki produkującej wody mineralne. Przez okres
dwóch lat byłem dyrektorem sanatorium Witor w Żegiestowie-Zdroju.
Samorządową karierę zacząłem od stanowiska sekretarza Gminy Krynica-Zdrój. Pełniłem funkcję zastępcy burmistrza. Byłem także dziekanem
Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. W 2010 r. wygrałem wybory i zostałem burmistrzem Krynicy-Zdroju.
Moją pierwszą wypłatę wydałem na: w czasach licealnych pracowaliśmy
całą klasą w lesie. Braliśmy udział w pracach porządkowych przy wyrębie
drzew. Zarobione pieniądze przeznaczyliśmy na wycieczkę klasową. Natomiast już taką pierwszą indywidualną wypłatę przeznaczyłem na zakup
książek, które towarzyszą mi od zawsze. Bardzo lubiłem i nadal lubię czytać.
Lubię jeść: uwielbiam tatara, wszelkie ryby a zwłaszcza pstrągi. Lubię też
bardzo naszą regionalną zupę żurek. Jem także dużo owoców, a zwłaszcza cytrusów.
Po godzinach: dużo pracuję, więc czasu nie mam zbyt wiele. Cenię sobie jednak domowe zacisze, w którym spędzam czas z rodziną. Staram się też być
aktywny: regularnie gram w siatkówkę, zimą jeżdżę na nartach i na łyżwach. Często sięgam po dobrą książkę. Słucham też muzyki np. poważnej,
ale także rocka symfonicznego i hard rocka. Oglądam filmy, cenię dobre
produkcje, jedne z moich ulubionych to: „Gladiator”, „Skazani na Shawshank” oraz „Potop”.
Mój samochód: to Volvo XC90.
Ostatnio czytałem: przygotowując się na zajęcia ze studentami publikacje
z zakresu finansów przedsiębiorstw i samorządów.
Na bezludną wyspę zabrałbym: oczywiście moją żonę. Z przedmiotów, nie
będę w tym miejscu oryginalny i powiem, że laptop z dostępem do internetu.
Złości mnie: zawiść ludzka, nietolerancja, małostkowość i głupota.
Śmieszą mnie: dobre dowcipy i skecze kabaretowe a także dobre polskie
komedie.
Cieszy mnie: szczęście i sukcesy zarówno mojej rodziny jak i innych ludzi.
Cieszę się, gdy ludzie są dla siebie życzliwi i gdy omijają ich problemy i troski.
Uwagi DTS:19 stycznia startuje cykl wydarzeń „Krynica Źródłem Kultury”,
których współorganizatorem jest miasto Krynica-Zdrój. Na scenie wystąpią:
Perfect, Lady Pank, Kult, Dżem, Eney, IRA, Happysad, Hey, Sylwia Grzeszczak oraz kabarety: Paranienormalni, Kabaret Skeczów Męczących i Ani Mru
Mru.
(AM)

STANISŁAWA WIDOMSKA
Urodziła się i mieszka w Piwnicznej. Debiutowała wierszem w „Głosie
Sądeckim” w 1990 r. Wiersze i opowiadania publikowała w różnych czasopismach i antologiach. Wydała 4 tomiki wierszy.

POD PATRONATEM KLUBU LIETRACKIEGO „SĄDECCZYZNA”
I „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO”

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Z ŻYCIA GWIAZD
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FOT: MATEUSZ WIATER GOPR KRYNICA

Promujemy jazdę w kaskach i walkę ze znieczulicą

REKLAMA

„Bezpieczna Zima” to akcja, która ma przypominać zasady prawidłowej jazdy na stoku narciarskim.
Zaplanowano ją przez wszystkie
weekendy ferii na największych
stokach na południu Polski. Przedsięwzięcie zainaugurowano u stóp
Jaworzyny Krynickiej, gdzie w minioną sobotę rozstawiono specjalne namioty.
Powstało mini przedszkole narciarskie, dzieci mogły się pobawić

a dorośli zdobyć wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Instruktarz w sytuacji, kiedy narciarz
ulegnie wypadkowi na stoku, przeprowadzano na specjalnym fantomie.
- W przypadku zatrzymania akcji serca i oddechu, trzeba sprawdzić
oddech, powinno to trwać minimum
10 sekund, następnie trzeba udrożnić drogi oddechowe i przystąpić
do resuscytacji krążeniowo–oddechowej – instruuje Marcin Kądziołka
z Grupy Krynickiej GOPR.

W przypadku braku takich umiejętności i własnych obaw trzeba przynajmniej zainteresować się osobą poszkodowaną na stoku.
- W naszym kraju jest powszechna znieczulica, omijamy osoby, które wymagają pomocy. My chcemy pokazać, że nie potrzeba dużo,
wystarczy poszkodowanego wesprzeć psychicznie i w tym czasie
wezwać profesjonalną pomoc - dodaje krynicki ratownik górski Łukasz Smetana.
Najważniejszym jednak celem akcji jest propagowanie bezpiecznych
zachowań na stoku narciarskim i szacunku do innych użytkowników tras.
- W ramach akcji chcemy nauczyć zasad bezpiecznej jazdy,
wszystko po to, aby narciarze nie
byli dla siebie nawzajem zagrożeniem. Przypominamy dekalog narciarski. Podobnie jak w ruchu drogowym, musimy obserwować, co się
dzieje wokół nas. Na przykład jeśli
wykonujemy manewr skrętu to tak,
abyśmy nie zajechali nikomu drogi.
Tak wybieramy drogę zjazdu, aby
nie zderzyć się z osobą, która jest
niżej od nas, bo ona nas nie widzi
- tłumaczy Łukasz Smetana. - Promujemy też jazdę w kaskach, które
chronią przed poważnymi urazami
głowy a nawet przed utratą życia.
Wypadków z udziałem narciarzy
i snowboardzistów co roku nie brakuje. Dziennie jest od kilku do nawet
kilkunastu interwencji. Według statystyk krynickich ratowników górskich, od połowy grudnia do tej pory
doszło na sądeckich stokach już do
ponad 130 wypadków, trzydzieści
procent z nich było z udziałem dzieci.
Głównie wynikały one z braku przygotowania, brawury, przecenienia
swoich możliwości. Były też takie,
które zostały spowodowane wadliwością sprzętu lub złymi warunkami śniegowymi.
- Liczymy, że akcja przyniesie
pożądany efekt. Chcemy, aby każdy wrócił ze stoku do domu cały
i zdrowy - podsumowuje Marcin
Kądziołka.
W ramach dwudniowej akcji
w Krynicy-Zdroju można było
też poznać pracę ratowników górskich. Zaprezentowano również pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Po
Jaworzynie Krynickiej akcję zaplanowano jeszcze między innymi
w Szklarskiej Porębie, w Wiśle czy
Zakopanem.
MONIKA CHROBAK

Wystarczy
poszkodowanego
wesprzeć
psychicznie
i w tym czasie
wezwać
profesjonalną
pomoc
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Kryniczanka
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Już wiem, że trzeba robić swoją muzykę

- Masz w sobie coś chuligańskiego?
- Tak powiedziała o mnie Kora
w programie Must be the Music.
Minęło pięć lat, miałam wtedy 17
lat, trochę dojrzałam, ale to chuligaństwo zostało. Mam w sobie coś
takiego, ale to widać chyba dopiero, gdy wchodzę na scenę i zaczynam śpiewać. Na co dzień jestem
bardzo grzeczna, ale na scenie trochę się zmieniam, wychodzi moja
osobowość.
- Niedawno w programie The Voice of
Poland widzieliśmy Cię z czerwonymi włosami.
- Program The Voice of Poland świetną przygodą, choć bardzo trudno było się tam dostać, bo
tyle uzdolnionych, fajnych ludzi
przychodzi na castingi. Najcięższy był precasting, później dużym
wyzwaniem były dla mnie przesłuchania w ciemno, emitowane
na antenie. To twórcy programu
REKLAMA

wybierają repertuar. My. niestety
musimy się dostosować. Piosenka Edyty Bartosiewicz nie do końca mi pasowała, nie byłam z tego
występu zadowolona. Ale przeszłam, Andrzej Piaseczny się odwrócił i trafiłam do jego drużyny.
A później w bitwach wystąpiłyśmy w trio. W telewizji to krótki występ, a ile razy byłyśmy w
Warszawie na próbach, tego nikt
nie wie. Dobrze sobie poradziłam,
a że przegrałam… loteria, miałyśmy utrudnione zadanie, bo reszta
była w duetach, my w trójkę, więc
aż dwie musiały odpaść. Dziewczyny z mojego trio były starsze,
z większym doświadczeniem.
- Twoim opiekunem w programie został Andrzej Piaseczny, tak chciałaś?
- Zawsze chciałam iść do chłopaków – Tomsona i Barona. Jak
później oglądałam program, widziałam, że podobało im się, ale
jednak się nie odwrócili. Odwrócił się jedynie Andrzej Piaseczny, więc nie miałam wyboru i do
niego trafiłam. Bardzo mu zresztą dziękuję, bo gdyby nie on, moja
przygoda w programie skończyłaby się na tym etapie. Andrzej
jest bardzo krytycznym jurorem,
w programie powiedział mi parę
gorzkich słów na wizji, ale poza

kamerami jest bardzo sympatyczną osobą, naprawdę wiele nas nauczył. Cieszyłam się, że do niego trafiłam, bo to jednak legenda
polskiej muzyki. Przygoda z programem się skończyła, choć właściwie nie skończyła…
- Nie skończyła, bo pracujesz nad
płytą?
- Trochę mnie ten program
zmotywował. To nie tak, że poza
wizją sypały się tylko pochwały. Było sporo krytycznych słów,
uwag, co trzeba zmienić. To dało
mi ogromną motywację. Poznałam Romana Wiśniaka z Nowego
Sącza. Zaczęliśmy nagrywać płytę.
Pierwszy singiel jest już gotowy,
czeka tylko na teledysk. Drugi jest
już nagrywany. Na płycie znajdzie
się 10 utworów. To nie tylko wynik współpracy z Romanem Wiśniakiem, robię też projekt akustyczny z gitarzystą, skrzypaczką
i instrumentami perkusyjnymi.
Każdy na płycie znajdzie coś dla
siebie, bo będzie i elektro-pop,
i ballady z moimi tekstami, i trochę emocjonalnych utworów,
i wesołych. Mam nadzieję, że do
roku ją skończę.
- Oprócz muzyki potrzebny jest też
sponsor?

FOT. Z ARCH. WIOLI MARCINKIEWICZ

Rozmowa z WIOLĄ
MARCINKIEWICZ,
kryniczanką, młodą
piosenkarką znaną
z programów talent
show
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Programy talent show uczą
pokory, ale też motywują,
pomagają uwierzyć w siebie, dają
możliwość rozwoju i promocji
- Rzeczywiście, nie mam głównego sponsora. Gdyby nie to pewnie płyta nagrana byłaby w pół
roku. Gdy nagram już pierwsze
cztery numery, będę miała materiał do pokazania. Wtedy będę szukać sponsorów, zwłaszcza do nagrań teledysków.
- Jesteś kojarzona z Krynicą?
- Tak, łatka „Wiola z Krynicy”
się do mnie przypięła. Tak mnie zapamiętano z programu Must be the
Music. Jeszcze teraz zdarza się, że
ktoś mnie rozpoznaje i mówi: A to

ty z tej Krynicy i gór. I bardzo się
z tego cieszę.
- Pokazujesz, że Krynica rozśpiewana jest nie tylko Kiepurą, mocniejsze
dźwięki też się tam rodzą?
- Jasne! Zawsze reklamuję Krynicę, mówię, że jestem z Krynicy,
mimo że teraz mieszkam w Nowym Sączu.
- Z czym Ci się Krynica przede wszystkim kojarzy?
- Z domem, rodziną, przyjaciółmi, z muzycznym rozwojem,
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z Pijalnią Główną, w której przez
lata występowałam.
- Ty z kolei kojarzysz się z kolejnymi programami: X Factor, Szansa na
sukces, Zostań gwiazdą, wspomniany Must be the Music, niedawno The
Voice od Poland. Który z nich najlepiej
wspominasz?
- Jednak drugą edycję Must be
the Music sprzed pięciu lat. Byłam
wtedy młodą dziewczyną i nagle
okazało się, że oni mnie tam chcą,
wszystko jest super. Tam najlepiej
się czułam, choć gdyby to było teraz, pewnie mój występ byłby lepszy. Choćby dlatego, że dojrzałam,
zmienił mi się głos, chodzę na lekcje wokalne.
- Warto w ogóle brać udział w programach talent show?
- Jak najbardziej! Mnie castingi i programy nauczyły przede
wszystkim pokory. Widząc tych
wszystkich utalentowanych

REKLAMA
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ludzi, można sobie zdać sprawę,
że takich osób jak ja jest mnóstwo, że konkurencja jest ogromna. Równocześnie te programy
motywują, bo jeśli ktoś ze znanych muzyków mówi, że jest
w tobie coś, masz szansę, to chce
się pracować. To pomaga uwierzyć, że można coś osiągnąć. Zamykanie się w małym świecie,
w którym wydaje się, że się jest
najlepszym, nie jest dobre, wtedy człowiek tylko się uwstecznia.
Programy motywują do stałego
rozwoju, do bycia lepszym, i lepszym w tym, co się robi. Równocześnie to dobra promocja, okazja
do kontaktów, bo po programie
odzywają się muzycy, producenci, tekściarze, organizatorzy koncertów. A to znów daje możliwość
rozwoju i motywację.
- Powiedziałaś kiedyś: póki mi się nie
uda i nie osiągnę, czego chcę, będę
chodzić na castingi.

- Wtedy byłam młodziutka. Teraz powiedziałabym, że dopóki nie
osiągnę tego, czego chcę, nie przestanę walczyć. Trzeba walczyć do
końca. Może się nie udać setki razy,
ale przyjdzie czas, gdy marzenia się
spełnią. A jeśli nawet się nie uda,
to nie będzie się żałować, że się nie
spróbowało.
- A co chce osiągnąć kryniczanka Wiola
Marcinkiewicz?
- Już nie bazuję na castingach,
widzę, że tam liczy się nie tylko talent. Bez układów trudno się przebić, choć ja ich nie miałam, a udało
się dojść dość daleko. Teraz dla mnie
najważniejsza jest płyta. Chcę nią pokazać siebie, wyrazić co czuję, udowodnić, że nie tylko śpiewam covery,
nie tylko odtwarzam, ale też potrafię
dać wiele z siebie. Musiałam dojść do
tego, że najważniejsze to robić swoją
muzykę. To mój plan na teraz.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

O G ŁO S Z E N I A
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Gmina Chełmiec
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
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„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Chełmiec – etap II
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji Chełmiec, co przyczyni się do
poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia
mieszkańców Gminy Chełmiec
Dofinansowanie projektu z UE: 14 432 480,90
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Krynica-Zdrój
ul. Reymonta 1

TWÓJ SUPERMARKET
Pieczywo

Własna wędzarnia

Wypiekamy
na miejscu w sklepie

Produkty wyrabiamy
i wędzimy w sklepie

Rozbiór mięsa

Owoce i warzywa

Fachowy rozbiór
mięsa w sklepie

Codziennie swieża
porcja zdrowia

Godziny otwarcia : pon.-sob.: 7.00 - 22.00, nd.: 10.00-20.00
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To będą dla szpitala ważne lata
Budowa nowego oddziału ginekologii położnictwa,
remont SOR-u i OIOM-u, modernizacja onkologii i
stworzenie ośrodka medycyny nuklearnej - to najważniejsze wyzwania, jakie w najbliższych latach czekają sądecką lecznicę.

Badania realizowane w ramach projektu pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz Powiecie Nowosądeckim realizowane w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2016:

O szczegółach opowiada Artur Puszko, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Nowym Sączu.

- No właśnie, budowa parkingu czeka nas po kluczowych dla szpitala modernizacjach. Opowiedzmy o nich.
- Po pierwsze wybudujemy nowy oddział ginekologii położnictwa. To jest dla nas priorytet.
Przenosimy się ze starego budynku przy Placu Kuźnice. Budynek wybudujemy na miejscu
starej pralni. Jesteśmy już po przetargu, mamy
także zrobiony projekt. Jeśli sprawy związane
z finansami szybko się rozstrzygną, to wybierzemy wykonawcę i ruszymy z budową. Korzystamy z funduszy europejskich, środków z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego a także wkładu własnego szpitala,
ok. 10-procentowego.
Po zakończonej budowie przeniesiemy ginekologię i położnictwo ze starego budynku do nowego. Stary budynek wyremontujemy w ciągu
kilku miesięcy. Umieścimy tam: pulmonologię,
psychiatrię, geriatrię i rehabilitację.

Do budynku obecnej psychiatrii przeniesiemy z Dąbrowej oddział zakaźny. Te kilka kilometrów, które trzeba pokonać, aby się tam dostać,
jest pewną barierą, utrudnia nam to działanie. W
dworku w Dąbrowej powstanie natomiast Instytut Kultury Niematerialnej. Wszystkie te działania mieszczą się w obszarze 2017-2018 r.
- To jednak nie wszystko. Będzie także remontowany
szpitalny oddział ratunkowy.
- Tak. Remont SOR-u i OIOM-u zacznie się
już niebawem. Myślę, że do końca czerwca bądź
lipca, uda się nam go zakończyć. W tym roku
chcemy również wyremontować szpitalne oddziały, dostosować je do wymogów ustawowych. Chodzi o chirurgię, pediatrię, laryngologię
i drugą część interny. Na OIOM-ie zamierzamy
dobić do 2 procent wymaganych przez ustawę
ilości łóżek. Dziś mamy 7, docelowo będziemy
mieć ich od 12 do 15. Tak planujemy. Ze wszystkim chcemy zdążyć do końca 2018 r. Potem
mamy jeszcze w planach rozbudowę onkologii.
- Jak to będzie wyglądało?
- Do obecnego budynku onkologii chcielibyśmy „przykleić” jeszcze dodatkowe

budynki, które są nam potrzebne na stworzenie dodatkowych oddziałów oraz budowę oddziału chemioterapii. Na dwóch
niższych poziomach stworzylibyśmy brachyterapię, czyli pewnego rodzaju radioterapię miejscową, a piętro wyżej byłby
ośrodek medycyny nuklearnej. Wstawilibyśmy tam gamma kamerę – najpopularniejsze urządzenie diagnostyczne służące do
badań narządów, w których nagromadzony jest radioizotop. Wchłania się on do różnych tkanek a gamma kamera rysuje mapę
jego wchłonięcia. Pokazuje nam w ten sposób zmiany zapalne, ale też nowotworowe.
Medycyna nuklearna jest bardzo potrzebna.
- Skoro już przy onkologii jesteśmy. Pacjenci chwalą czepki chłodzące używane przy
chemioterapii?
- Raczej tak. Ma to duże znaczenia
zwłaszcza dla pań. Czepki chłodzą cebulki,
przez co są mniej osłabione. Wypada znacznie mniej włosów. Nie planujemy zwiększenia ich ilości, gdyż nie ma takiej potrzeby.
Jednorazowo z czepków chłodzących może
skorzystać czterech pacjentów.

Sprzęt specjalistyczny, jaki zakupił w ostatnim czasie szpital:
- Videogastroskop GIF-H190
- Videogastroskop dwukanałowy GIF-2TH180
- Videokolonoskop długi CF-H190L
- Aparat RTG przewoźny - ramię "C" BV Endur
- Aparat do aspiracji ultradźwiękowej z oprzyrządowaniem
- Videobronchoskop diagnostyczny BF-1TH19
Ogólna kwota, jaką wydał szpital wydał na sprzęt, to 6 mln. zł

- Czyli pomysł trafiony. Biorąc pod uwagę całość
inwestycji, czeka Państwa w najbliższych dwóch
latach ogrom pracy.
- O tak! Przed nami wiele trudów, ale
wierzę, że z efektów wszyscy będą zadowoleni, przede wszystkim nasi pacjenci.
Zbudowaliśmy onkologię, to i z pozostałymi inwestycjami damy sobie radę. Ktoś
może zapytać, po co wam nowa ginekologia? Czy jest taka potrzeba? Czy jesteście
pewni, że będą porody? Jest przecież Medikor. I tak dalej, i tak dalej. W zeszłym roku
urodziło się nam sporo dzieci. Uważam, że
porody nadal będą. Nie wiadomo, co będzie
z Medikorem, wchodzą nowe regulacje. A
może się zdarzy, że przejmiemy całość porodów? Kto wie?
- Na to, czy program 500 + przyczynił się do
wzrostu urodzeń trzeba jeszcze poczekać.
- No, przynajmniej rok. Generalnie
poziom życia nieco się zwiększył. A dobrobyt sprzyja posiadaniu dzieci. Jestem
w dobrej myśli.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

2016 r.

Liczba

1.

Liczba pacjentów hospitalizowanych w szpitalu

29 933

2.

Liczba porad ambulatoryjnych SOR

43 066

3.

Liczba porodów

1 025

4.

Liczba pacjentów hospitalizowanych w oddziałach o profilu onkologicznym (5)

5 125

5.

Liczba porad udzielonych we wszystkich poradniach (20)

130 603

6.

Liczba porad w poradniach o profilu onkologicznym (4)

17 169

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

- Szpital czeka rewolucja? Od dawna słyszymy o zapowiadanych zmianach. Początki już wkrótce.
- Cały szereg naszych przedsięwzięć
inwestycyjnych będziemy realizowali w latach 2017/2018. Najważniejsza z
nich to budowa ośrodka onkologii. Pojawił się także pomysł budowy parkingu. Byłoby świetnie, gdyby nam się to
udało, ale nie jest to taka prosta sprawa. Planujemy uruchomić dwupoziomowy parking, taki jakie są w sklepach wielkopowierzchniowych. Mamy na to miejsce
z tyłu, koło ciepłowni. Dużo nas kosztują wjazdy i wyjazdy do parkingów. Natomiast jeśli parking byłby na skarpie, moglibyśmy go podzielić: górę przeznaczyć dla
pracowników, dół dla ludzi z zewnątrz, lub
odwrotnie. Znacznie obniżylibyśmy koszty
dojazdów. To jest jednak daleka przyszłość.

Badania mammograficzne
Badania cytologiczne
Badania USG piersi
Szczepienie dziewczynek (przeciwko rakowi szyjki macicy)
Konsultacje lekarskie (chirurgia onkologiczna)
Konsultacje ginekologiczne dziewczynek przed szczepieniem
Konsultacje lekarskie (onkologia ginekologiczna)
Gastroskopia
Badania skóry w kierunku czerniaka
Kolonoskopia
Testy na krew utajaną
Badania PSA
Badania PSA wolne
Badania USG ginekologiczne
Badania RTG płuc
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Nowy skuter śnieżny dla goprowców
Kryniccy ratownicy GOPR mają do
dyspozycji nowoczesny skuter śnieżny. Zakup sprzętu o wartości 25 tys.
zł kwotą 8 tys. dofinansowało Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
5 tys. dołożył Urząd Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju.

OGŁOSZENIE
Sączu ogłasza przetarg na roboty budowlane w postaci
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku
świetlicy na budynek administracyjno-oświatowo-usługowy
wraz z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Kołłątaja 13
w Zespole Administracji Budynków Nr 2 Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw.
Specyﬁkacja Istotnych Warunków Zamówienia) można
odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p.
codziennie w godz. od 7.00 - 15.00.
Oferty należy składać do dnia 06.02.2017 r. do godz. 14.00
w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym
Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. /sekretariat/.

- Często musimy dotrzeć z pomocą do miejsc położonych w
trudno dostępnym, górskim terenie - mówi naczelnik Krynickiej Grupy GOPR Michał Słaboń. Ten skuter jest w stanie dowieźć
ratowników wszędzie tam, gdzie
ktoś oczekuje pomocy.
Krynicka Grupa GOPR obejmuje zasięgiem działania powiaty nowosądecki, gorlicki i
część powiatu jasielskiego. Nad
bezpieczeństwem mieszkańców i turystów czuwa ponad 170
ratowników.
(AM)

Numery ratunkowe
w górach:

601 100 300,
985

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2017 r. o godz. 10.00

FOT: MATEUSZ WIATER

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym

Ratownicy GOPR przypominają jak zachować, gdy
jesteśmy świadkami wypadku na stoku:
- powinniśmy zatrzymać się i zabezpieczyć miejsce zdarzenia
- najlepiej jest wbić narty tworząc z nich znak krzyża, ma to być informacja ostrzegawcza dla wszystkich zjeżdżających że coś się w tym miejscu
wydarzyło.
- błyskawicznie wzywamy służby ratownicze
- sami w miarę możliwości staramy się udzielić pierwszej pomocy- możemy odpiąć narty osobie poszkodowanej, zapewnić komfort termiczny
oraz wsparcie psychiczne.
- po dotarciu służb ratowniczych powinniśmy przekazać posiadane
przez nas informację oraz zapytać czy nasza pomoc może być jeszcze
potrzebna.
Powinniśmy pamiętać, że moralnym i prawnym obowiązkiem każdego z
nas jest udzielanie pierwszej pomocy, wezwanie pomocy też jest takim
obowiązkiem.

REKLAMA

Schudnij z Naturhouse w Krynicy- Zdrój! Sukces – Pan Marek schudł 23 kg!
Nowy Rok to doskonała okazja do zmian! Pozbycie się nadmiernych kilogramów obok rzucenia palenia to chyba najczęstsze
z noworocznych postanowień. Cel jest słuszny, ponieważ w zgrabnej sylwetce czujemy się bardziej atrakcyjni i pewni siebie.
Zmianie ulega samopoczucie fizyczne oraz stan zdrowia, więc bez dwóch zdań odchudzać się warto!

Przed kuracją

Po kuracji

Przykładem do naśladowania może być Pan Marek, który
schudła 23kg, obniżając tym samym wskaźnik BMI o 8 stopni i tracąc 26cm w obwodzie brzucha.
1. Dlaczego zdecydował się Pan przyjść i zacząć kurację w
Naturhouse?
Do podjęcia kuracji skłonił mnie przede wszystkim stan
mojego zdrowia- wiele razy słyszałem od lekarzy, że muszę zrzucić moją dotychczasową wage aby móc cieszyć
się lepszym, wydajniejszym i dłuższym życiem. Mój wygląd, również pozostawiał wiele do życzenia. Postanowiłem więc przyjść do Naturhouse aby poprawić swoje zdrowie a co za tym idzie również wygląd.
2. Bał się Pan pierwszej wizyty w Naturhouse?

Nie bałem się pierwszej wizyty w Naturhouse. Byłem bardzo zmotywowany do zmian, chciałem jak najszybciej zadbać o moje zdrowie i samopoczucie. Po pierwszym tygodniu już widziałem efekty, co było bardzo zachęcające
do dalszej pracy nad sobą.
3. Kiedy kilogramy zaczęły Panu przeszkadzać?
Dawniej grałem w hokeja zawodowo, teraz gram
z pasji do tego sportu, niestety moja waga zaczeła mi przeszkadzać w swobodnej i szybkiej grze. W pracy szybko się
męczyłem, a każda górka sprawiała mi trudność.
4. Czego nauczyła Pana kuracja w Naturhouse?
Kuracja nauczyła mnie samozaparcia, systematyczności i cierpliwości, teraz już wiem, że potrafię
i napewno pędę nadal dążył do osiągania swoich założonych celów.
5. Czy dieta zmieniła coś w Pana życiu?
Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Jestem nie tylko lżejszy ale też bardziej szczęśliwy, moje samopoczucie wzrosło i bardzo dobrze mi jest z myślą, że udało mi się osiągnąć taki wynik.
6. Jak otoczenie reaguje na zmianę Pana wyglądu?
Wszyscy moi bliscy są zaskoczeni i zdziwieni. Ciągle pytają jak to zrobiłem, bo przecież jeszcze 3 miesiące temu
byłem bardzo otyły. Znajomi również cieszą się z mojego
sukcesu tak jak i ja.

8. Czy nie było żadnych jednorazowych grzeszków podczas
kuracji?
Zdarzały się, lecz nie miały one wielkiego wpływu na moje rezultaty. Pani Asia ciągle mnie wspierała,
a kilogramy które spadały co tydzień były dla mnie najlepszą motywacją do tego aby nie ulegać pokusom.
9. Co Pan zyskał dzięki odchudzaniu w Naturhouse?
Teraz nareszcie jestem szczęśliwy. Dostałem nowe życie! Nowy wygląd, a przede wszystkim lepsze zdrowie i samopoczucie.Jestem z siebie bardzo dumny!
Nie zwlekaj, zegar tyka!
Już dziś umów się na bezpłatną konsultację z dietetykiem Naturhouse Joanną Maciuszek. Podczas spotkania
dietetyk przeprowadzi z Tobą wywiad dietetyczny, aby móc
ustalić przyczynę problemów z wagą i zaproponować odpowiednią kurację by cały proces zachodził w zdrowy i racjonalny sposób. Pomożemy Ci spełnić marzenia o szczupłej sylwetce!

Zapraszamy na bezpłatną konsultację!

Dietetyk
Joanna Maciuszek

Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Kraszewskiego 38
33-380 Krynica Zdrój
tel. 791711776
email: krynica.zdroj@naturhouse-polska.com
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To Ty decydujesz, komu przyznać statuetkę
To jeden z najbardziej znanych w naszym regionie plebiscytów, promujących osoby bezinteresownie pomagające drugiemu człowiekowi. Statuetka „Ziarnka Gorczycy” to najwyższe uznanie
dla ludzi wielkiego serca, którzy wspierają potrzebujących czy niepełnosprawnych, oddając
im swój czas, ofiarując dobry gest albo pomagając finansowo. „Dobry Tygodnik Sądecki” od samego początku patronuje plebiscytowi. A nasi
Czytelnicy decydują, do kogo trafia to prestiżowe wyróżnienie.

Tegoroczni nominowani:
KATEGORIA: FIRMA, INSTYTUCJA,
ORGANIZACJA
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
NOWY SĄCZ - szkoła wiele działań wychowawczych poświęca akcjom wolontarystycznym i promowaniu dobroczynności. Działalność ta jest kompleksowa i różnorodna
– poczynając od spotkań motywacyjnych
i uświadamiających idee wolontariatu - po
konkretne akcje. Wśród licznych przykładów
można wymienić m.in. zbieranie darów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin, akcję „Mikołaj w szpitalu”, zabawy świąteczne
dla niepełnosprawnych dzieci, akcję „Zjedz
pączek na zdrowie”. Młodzież pod opieką nauczycieli czynnie wspiera także inne akcje,
np. „Szlachetną paczkę”, czy „Górę grosza”.
Szkoła czynnie współpracuje także z innymi organizacjami, takimi jak: Sursum Corda, Kana, czy Gniazdo.
CUKIERNIA JEZIOREK, STARY SĄCZ –
firma Krystyny Jeziorek i Marka Jeziorka jest
mecenasem kultury i wspiera hojnie wszystkie inicjatywy charytatywne i kulturalne
w Starym Sączu. Sponsoruje działalność Miejskiej Orkiestry, włącza się w sponsoring na
Dzień Dziecka, pikniki rodzinne, WOŚP, czy
inne, liczne wydarzenia kulturalne w mieście.
REKLAMA

FUNDACJA BĘDZIE DOBRZE, STARY SĄCZ
- to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowali szereg akcji różnego typu. Ich działania mają
na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy. Organizują szereg projektów, poprzez które zbierają potrzebne pieniądze na wybrany cel.
Wśród podopiecznych Fundacji są m.in. chory
na zespół Downa Michałek, chory na raka Bartek, niedosłysząca Nikola, czy Artur i Wojtek,
bracia chorzy na zanik mięśni.
FUNDACJA RENOVO, NOWY SĄCZ - jest
organizacją pożytku publicznego działającą na terenie Sądecczyzny, która powstała
w 2012 roku. Jej głównym celem jest pomoc
osobom ubogim, chorym, a także pokrzywdzonym przez los w poprawie ich warunków
bytowych i mieszkaniowych. Dzięki działalności Fundacji, w tak krótkim czasie, wyremontowane zostały domy i mieszkania wielu osób na terenie Nowego Sącza i powiatu
nowosądeckiego (m.in. w Cyganowicach,
Nawojowej, Korzennej). Ostatnią skuteczną
akcją Fundacji było wybudowanie domu dla
rodziny pani Kingi z Berestu.
FUNDACJA SĄDECKA, NOWY SĄCZ –
jest szeroko znana z wielu inicjatyw, których pozytywnych efektów doświadczyło
wielu mieszkańców Sądecczyzny, czy działających tu organizacji. Działające przy Fundacji od 1995 r. Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy to swoisty fenomen gospodarczy
i społeczny. Taki sam staż ma coroczna świąteczna akcja „Serce – Sercu” służąca zbiórce żywności dla najuboższych mieszkańców
Sądecczyzny. Bardzo wielu młodych ludzi
skorzystało także z kolonii organizowanych
w ramach akcji „Lato wiejskich dzieci”. Fundacja kładzie także duży nacisk na kultywowanie tradycji, dokumentowanie historii Sądecczyzny, lokalny patriotyzm. Narzędziem
dla tej działalności jest miesięcznik „Sądeczanin” oraz takie inicjatywy jak: plebiscyt „Sądeczanin Roku”, „Sądeckie spotkania z kulturą” czy też coroczne spotkania Sądeczan na

Starosądeckich Błoniach. Poprzez Fundusz
Stypendialny im. Braci Potoczków fundacja
wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Przez ponad 20 lat działalności Funduszu pomocą finansową objętych zostało ponad 5 tys. uzdolnionych dzieci.
KATOLICKIE CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY KANA, NOWY SĄCZ –
głównym celem założonego przez biskupa tarnowskiego w 2002 roku Centrum
jest prowadzenie i propagowanie takich
form edukacji młodzieży, które zmierzają
do wszechstronnego rozwoju duchowego i
intelektualnego, umożliwiając jej również
zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym,
rodzinnym i społecznym. Organizacja prowadzi liczne akcje edukacyjne, promocyjne
i konkursy wśród dzieci i młodzieży. Na szeroką skalę zakrojona jest darmowa pomoc
korepetycyjna, przygotowująca młodzież
np. do matury. Organizowane są kolonie
i zimowiska dla dzieci. Z centrum współpracuje liczna grupa wolontariuszy. Organizacja prowadzi też cieszącą się dużym zainteresowaniem akcję „Aktywny Senior”.
MARIPOSAMED-SPA, NOWY SĄCZ - to
jedna z tych firm, których celem i misją jest
nie tylko biznes, ale też aktywne i skuteczne
działanie na rzecz innych. Od trzech lat firma organizuje wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
akcję „Święty Mikołaj” polegającą na spełnianiu marzeń dzieci. Pragnienia wyrażone w listach realizowane są przy współpracy
z klientami firmy. W 2014 roku przygotowano w ten sposób 56 paczek, w 2015 roku obdarowano 101 dzieci, zaś w roku ubiegłym
już 143 małych Sądeczan. Firma brała udział
w akcji „Modnie pomagać”, w ramach której
wspólnie z Fundacją „Będzie Dobrze” zbierano sprzęt oraz gadżety dla osób potrzebujących. Motto firmy to: „Dobrze dbać o piękno
ciała, pięknie jest pomagać”.

NEWAG SA, NOWY SĄCZ – jedno z największych przedsiębiorstw w regionie od lat
wspiera, także finansowo, wiele organizacji społecznych i inicjatyw dobroczynnych.
Jest jednym z głównych sponsorów takich
wydarzeń jak: „Święto Dzieci Gór”, czy „Jesienny Festiwal
Teatralny”.. Nie zapomina też
al Teatralny
o tych mniejszych,
szych, skutecznie
wspierając liczne
zne stowarzyszenia, fundacje,
acje, zarządy
osiedli, czy po
o prostu ludzi w potrzebie.
ie. Jest organizatorem dużej
użej imprezy
sportowej pn.
n. „Sądecka
Dycha”.
SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEZECIEGO WIEKU, NOWY
SĄCZ – działająiałająca od kilkunastu
astu lat
organizacja jest
est jedną
z najprężniejszych
zych tego
typu w skali kraju.
raju. Dzięki energii i skuteczności
kuteczności
założyciela i prezesa stowarzyszenia - Wiesławy Borczyk
oraz licznego grona
współpracowniników, powstała bardzo
szeroka
i atrakcyjna oferta dla osób starszych, szukających nowych wyzwań, pragnących zachować aktywność i czynnie uczestniczyć
w życiu społecznym. Z oferty licznych wykładów, kursów, czy warsztatów skorzystało
już tysiące Sądeczan. Organizacja dba również
o sprawność fizyczną swoich podopiecznych,
organizując liczne imprezy rekreacyjne, turystyczne i integracyjne. Stowarzyszenie prowadzi też potrzebny i popularny „Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawego i Obywatelskiego”.
STOWARZYSZENIE GNIAZDO, STARY
SĄCZ - działa na terenie Starego Sącza i okolic
od 2006 roku, szybko zyskując liczne grono
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aktywnych członków i notując znaczące sukcesy w pracy społecznej. Pod kierunkiem
wieloletniej prezes Zofii Wcisło stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci. Najbardziej znanym
przejawem działalności stowarzyszenia jest
prowadzony przez nie Środowiskowy Dom
Samopomocy w Cyganowicach, do którego
uczęszcza kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle chorych
psychicznie. Od 7 lat prowadzi w Starym Sączu „Galerię Pod Gniazdem”.
Gniazdem . Ponadto organizuje szereg projektów o ch
charakterze kulturalnym, sportowym czy
cz rekreacyjnym.
STOWARZYSZENIE POMOSTOWARZY
ZWIERZĘTOM „MAM
CY ZWIER
SĄCZ - orGŁOS”, NOWY
N
ganizacja zajmuje się poganizacj
zwierzętom bezmocą zw
domnym lub trzymanym
w złych warunkach.
W miarę możliwości zapewnia podopiecznym
lekarską i niezbędopiekę le
ne zabiegi medyczne. Dzięczłonków stowarzyki staraniom czło
zwierzakom udało się
szenia wielu zwie
znaleźć nowy dom.
ZAKŁAD PIEKARSKI GRZYB,
GRZ
TĘGOBORZE
- ta działająca od ponad 20 lat rodzinna firma kojarzy się przede wszystkim
ze świetnym
wszyst
pieczywem
i wyrobami
pieczyw
cukierniczymi.
Ale
cuk
firma
też szczof
drze wspiera
różne inicjatywy charytatywne. Ich głównymi beneficjentami są Caritas oraz Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym
Sączu. Zakład wspomaga też liczne akcję patriotyczne oraz inicjatywy pomocowe.

KATEGORIA: OSOBA
HALINA ADAMCZYK - młoda osoba,
uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w
Nowym Sączu, uczestniczy w wielu akcjach
dobroczynnych, aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Nasz Dom”. Koordynuje w swoim środowisku akcję „Szlachetna Paczka”.
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MARIUSZ BRODOWSKI – bardziej znany, jako Mgr Mors, ceniony sądecki artysta-malarz i autor licznych murali na terenie
Nowego Sącza. Autor m.in. akcji edukacyjnej „Lekcja”, w której za pomocą murali
uczy poprawnej polszczyzny. Prowadzi liczne warsztaty z malarstwa, graffiti i streetartu dla wszystkich grup wiekowych. W 2016
roku był pomysłodawcą, sponsorem i liderem
akcji zamalowywania ścian śmietników i garaży na Osiedlu Słoneczne w Starym Sączu.
BARBARA CETNAROWSKA - społecznik
o wielkim sercu, działaczka samorządowa
z Witowic, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich, radna Gminy Łososina Dolna. Jest osobą bezinteresownie niosącą pomoc innym, inicjatorką powstania
Gminnej Izby Pamięci z działami historii
i etnografii oraz promujących gminę i powiat
wyjazdów na Targi Turystyczne. Czynnie
zaangażowana w pracę społeczną na rzecz
biednych rodzin oraz miejscowych szkół.
Zebrała kilkadziesiąt ton żywności dla kilkuset potrzebujących rodzin.
ZDZISŁAWA CZUREK - prezes Stowarzyszenia dla zwierząt „Mam Głos” – działaczka na rzecz pomocy bezpańskim, zaniedbanym, często porzuconym zwierzętom
w Nowym Sączu. Jej działania koncentrują się
przede wszystkim na znalezieniu adopcji dla
psów i kotów, prowadzeniu interwencji, ale
i edukowaniu (jak mówi: „uczymy ludzi odpowiedzialnego zachowania wobec czworonogów”). W 2016 r. przeprowadziła wraz ze
współpracownikami ze stowarzyszenia kampanię na rzecz utworzenia schroniska dla
zwierząt w Nowym Sączu, w efekcie której
zebrano ponad 2 tys. podpisów pod petycją
do Prezydenta Miasta.
BOGUMIŁA KAŁUŻNY - przewodnicząca
Zarządu Osiedla Zabełcze, w przeszłości także radna Miasta Nowego Sącza, od 2010 społecznie przewodniczy komisji mieszkaniowej
Nowego Sącza. Od kilkudziesięciu lat mocno
zaangażowana w życie lokalnej społeczności.
Znana i ceniona przez mieszkańców swojej
Małej Ojczyzny. Zaangażowana w życie parafii oraz Szkoły Podstawowej Nr 6. Od kilkunastu lat opiekuje się wraz z mężem Grotą
Matki Bożej w Zabełczu.
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JAN KOS - znany sądecki przedsiębiorca,
z powodzeniem prowadzący zarówno firmy
budowlane, handlowe, jak i developerskie.
Z wielką ochotą wspiera liczne instytucje i organizacje (np. Caritas, Sądeckie Hospicjum).
Hojnie wsparł budowę hospicjum stacjonarnego, finansowo i rzeczowo wspomaga parafie sądeckie w zakresie ich działalności dobroczynnej. Jest sponsorem wielu festynów
i pikników organizowanych przez zarządy
osiedli i lokalne stowarzyszenia. Nieobcy jest
mu też los bezdomnych zwierząt.
LESZEK MACHETA - nauczyciel wychowania fizycznego w nowosądeckiej Szkole
Podstawowej nr 8, który doprowadził swych
siatkarskich wychowanków do finału mistrzostw Polski w kategorii klas szóstych.
Mocno oddany idei krzewienia kultury fizycznej. Uczestnik wielu działań społecznych,
szczególnie dla dzieci i młodzieży.
JACEK MAMALA - prezes Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Sądecki Karp Klub”, właściciel firmy Auto-Serwis, wspiera większość
charytatywnych działań oraz imprez kulturalnych na terenie Starego Sącza.
ŁUKASZ POŁOMSKi - sądecki nauczyciel
historii, społecznik, publicysta. Pomysłodawca i założyciel Sądeckiego Sztetlu, w ramach
którego w 2016 r. zorganizowane zostało wiele wydarzeń międzyreligijnych i akcji, m.in.
Sztetlowy Mikołajek, której efektem jest pomoc dla ubogich rodzin na Łemkowszczyźnie
oraz ofiar pożaru w Maszkowicach. Laureat nagrody „Chroniąc pamięć”, przeznaczonej dla Polaków dbających o dziedzictwo polskich Żydów.
ANNA PYCH - jest działaczką społeczną od
2008 roku, założycielką fundacji „Będzie Dobrze”, nauczycielem i wykładowcą. Zawsze
pomocna i wrażliwa na nieszczęście innych.
Organizuje imprezy charytatywne i akcje dobroczynne na terenie powiatu nowosądeckiego, w tym zbiórki pieniężne, koncerty itp.
W ramach działalności fundacji prowadzi wolontariat. Współpracuje z wieloma organizacjami i wraz z nimi realizuje liczne projekty.
Człowiek o wielkim sercu.
IWONA ROMANIAK - jest prezesem Zarządu Małopolskiej Fundacji Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej „Braterstwo”

z siedzibą w Krynicy-Zdrój. Bardzo angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia fundacji, często kosztem życia rodzinnego czy
też zawodowego. Jest organizatorką pobytu w Polsce dzieci z Ukrainy, czy też polsko-ukraińskich plenerów artystycznych. Organizuje wysyłki potrzebnych artykułów do
potrzebujących, nie tylko polskiego pochodzenia. Organizatorka akcji „Podziel się książką”,
w wyniku której do ukraińskich szkół, bibliotek
oraz parafii trafiło kilkanaście tysięcy książek.
SŁAWOMIR SZCZERKOWSKI – dowódca Jednostki Strzeleckiej Nowy Sącz, a od
grudnia 2016 r. Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej w Polsce. Pod jego
dowództwem i z jego inicjatywy ok. 200 młodych Sądeczan nie tylko realizuje cele statutowe organizacji, ale przede wszystkim aktywnie włącza się w wiele inicjatyw i akcji
pomocowych. Organizator pokazów wojskowych połączonych ze zbiórkami pieniędzy na
najbardziej potrzebujących. Otwarty na pomoc w licznych akcjach organizowanych zarówno przez lokalne władze, jak i organizacje.
Wspiera organizacyjnie wiele imprez, takich
jak: WOŚP, Tour de Pologne, większość uroczystości rocznicowych i patriotycznych.
Dba o pamięć o kombatantach i weteranach.
Wraz z okolicznymi nadleśnictwami prowadzi szereg akcji proekologicznych. Wspólnie ze swoimi podopiecznymi niesie pomoc
w przypadkach zagrożeń i klęsk żywiołowych. To nie tylko prawdziwy dowódca, ale
i autorytet dla wielu młodych Sądeczan.

Jak zagłosować?
Wejdź na profil „Dobrego Tygodnika Sądeckiego" na Facebooku, weź udział w wydarzeniu
"Głosowanie Ziarnko Gorczycy"
i oddaj swój głos w sondzie. Pamiętaj, możesz zagłosować tylko raz. Głosy Czytelników to 50
proc. punktów, drugą część stanowią głosy kapituły.
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14,9 mln odwiedzających – Małopolska znowu pobiła rekord

FOT.J.MYSIŃSKI

W Małopolsce znów padł rekord turystyczny – w zeszłym roku
nasz region odwiedziło 14,9 mln osób, czyli o milion więcej niż
w 2015 roku. Co ważne, w tej liczbie zdecydowanie przeważają ci,
którzy nocowały na terenie województwa przynajmniej jedną noc –
jest ich 11,5 mln.
Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego, nie kryje zadowolenia z takiego obrotu spraw.

- Inwestycje w turystykę, troska o zabytki czy rewitalizacja
naszych miast i wsi przynosi wymierne efekty – Małopolska
z każdym rokiem staje się coraz popularniejszym kierunkiem
podróży. I choć trend ten jest widoczny już od ośmiu lat,
w tym roku duże znaczenie dla zwiększenia ruchu turystycznego w Małopolsce miały Światowe Dni Młodzieży. Wierzę
głęboko, że przez te kilka dni młodzi pielgrzymi zachwycili się małopolską gościnnością, naszą przyrodą, zabytkami
i wspaniałą kuchnią i jeszcze do nas wrócą, zabierając ze
sobą swoich najbliższych. Zadowolony turysta to w końcu
najlepszy ambasador Małopolski - podkreśla Leszek Zegzda.
Wśród odwiedzających nasz region w minionym roku,
ponad 3,2 mln osób stanowili przyjezdni zza granicy. Najpopularniejszym miejscem, które w pierwszej kolejności wybierają turyści jest Kraków, a następnie Zakopane i Wieliczka.
Jeśli chodzi o polskich odwiedzających, to w 2016 roku
przeważali mieszkańcy Śląska, Mazowsza, Podkarpacia i samej Małopolski, natomiast wśród zagranicznych gości dominowali przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Niemiec, a w dalszej kolejności Francji i Włoch. Dzięki ich obecności, dochody
z turystyki wyniosły w minionym roku niemal 13 mld zł.

Czego szukają goście odwiedzający tak licznie Małopolskę? Przede wszystkim wypoczynku, także aktywnego, no
i oczywiście najbardziej znanych atrakcji turystycznych. Z raportu wynika, że turystyka aktywna jest istotna głównie dla turystów krajowych, podczas gdy osoby przyjeżdżające zza granicy stawiają głównie na zwiedzanie zabytków. Osobną grupę
stanowią osoby odwiedzające w Małopolsce swoich krewnych
i znajomych, a także przyjeżdżający w celach zdrowotnych, rozrywkowych i religijnych.
Jak pokazuje badanie, 99% odwiedzających Małopolskę deklaruje, że poleci ten region swoim krewnym i znajomym. Z najważniejszych atutów naszego województwa goście wymieniają przede wszystkim piękno przyrody, malownicze krajobrazy,
unikatowość i dobry stan zabytków, zróżnicowaną ofertę atrakcji oraz gościnność i życzliwość Małopolan.

FOT. D.ZARÓD

Spływ Dunajcem, Krynica – Zdrój, Zakopane to tylko kilka
z miejsc na mapie Małopolski oraz atrakcji, które w minionym
roku zanotowały rekordowy napływ turystów - zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Bez względu na porę roku, jedną
z największych atrakcji dla gości odwiedzających nasz region
stanowią góry. Od kliku lat ich pozycja w rankingach na najpopularniejsze miejsce wypoczynku systematycznie wzrasta.
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Zapomniana wstydliwa rocznica?
Jerzy Wideł
Z kapelusza

B

ez specjalnego rozgłosu, wspominkowych spotkań, w zeszłym tygodniu
11 stycznia minęła 33. rocznica
zakończenia strajku okupacyjnego sądeckiego ratusza.
W niedzielę 11 stycznia 1981 r.
po godzinie 20. funkcjonariusze
Milicji Obywatelskiej dowodzeni
przez kapitana Zenona Wereszkę
wyłamali tylne drzwi budynku
i siłą usunęli strajkujących. Pacyfikacja szerokim echem odbiła się
w kraju, gdyż po raz pierwszy od
wydarzeń sierpniowych 1980 r.
władza użyła siły wobec działaczy NSZZ „Solidarność”. Niemal
równocześnie podobną akcję milicjanci przprowadzili w Ustrzykach Dolnych, gdzie domagano
się rejestracji NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
W dzisiejszych czasach nowej
polityki historycznej podejmuje się próby pomniejszenia roli

ludzi tzw. „pierwszej Solidarności” w walce o wolną, demokratyczną Polskę. A Nowy Sącz zapisał w tej historii znaczącą kartę,
czego najdonioślejszym wydarzeniem był strajk okupacyjny
ratusza. Kiedy jesienią 1980 r.
zawiązały się struktury „Solidarności”, w grudniu tego roku
utworzono NSZZ „S” MKZ Małopolska Komisja w Nowym Sączu.
Na jej adres spływały liczne postulaty w większości z zakładów
pracy z ówczesnego województwa nowosądeckiego. Były one
z reguły opieszale, bądź wcale, podejmowane przez władze
partyjne i administracyjne województwa. Ranga tych postulatów była przeróżna, od np. skarg
na przypadki nadużywania stanowisk dla celów prywatnych
i osobistych przez kacyków partyjnych (dwupoziomowe mieszkanie sekretarza KW PZPR Jana
Kani w Nowym Sączu) po gwałtowne petycje budowy kościołana os. Milenium.
Kiedy działacze „S” na początku stycznia 1981 r. odeszli z kwitkiem po rozmowach w Komitecie
Wojewódzkim PZPR m.in. z I sekretarzem Henrykiem Kosteckim
i wojewodą Antonim Rączką, postanowili działać inaczej.

Gabriel Derkowski, Janina Gościej i Józef Jarecki w roli rzecznika prasowego. Przez kolejne
dni do sali ratuszowej zaczęły
przybywać coraz to nowe grupy
z różnych zakładów pracy z całego województwa. Na balkonie
magistrackim wywieszono dwa
hasła informujące mieszkańców
miasta o tym, co się dzieje w ratuszu i o co chodzi okupującym:
„Odnowa to piękny kwiat, który wyrośnie tylko na glebie o nazwie sprawiedliwość” i „Strajk
okupacyjny. Wzywamy komisję
rządową”.
W pierwszy i drugi dzień
w sali panowała atmosfera pikniku. Twórca kabaretu „Lach”
Andrzej Górszczyk grał na fortepianie a reszta śpiewała „Balladę o Tytanicu”. Mieszkańcy miasta przynosili do ratusza koce,
żywność, smakołyki. Strajkujący dostawali liczne słowa otuchy. Msze św. odprawiał późniejszy kapelan prezydencki ks.
Tadeusz Dłubacz. Mimo wszystko rosło napięcie, gdyż miejscowe
władze „podkuliły ogon”, a Warszawa usztywniła stanowisko - nie
chciała żadnych rozmów. W efekcie strajk spacyfikowano. Ale jeszcze w styczniu doszło do rozmów
z przedstawicielami rządu. Trwały

W czwartek, 8 stycznia 1982
r., w domu Jana Budnika spotkali
się oprócz gospodarza, m.in. Jerzy Gwiżdż, Jerzy Wyskiel, Stanisław Cichoński, Henryk Pawłowski i uradzili, że następnego
dnia wezwą komisję rządową do
rozmów w ratuszu. 9 stycznia
pod kościołem farnym zebrała się ponad 20-osobowa grupa
związkowców z największych sądeckich zakładów pracy – ZNTK,
SZEW, PKP, NKB oraz innych
i udała się do ratusza. Ówczesny
prezydent miasta Wiesław Oleksy przyjął ich w swoim gabinecie.
Kiedy usłyszał, że chcą natychmiast rozmawiać z sekretarzem
Kosteckim i wojewodą Rączką,
wpadł w popłoch i w zdenerwowaniu stwierdził: Panowie,
tego się nie da zrobić w godzinę.
Wtedy usłyszał: W takim razie
proszę otworzyć nam dużą salę
i w niej będziemy oczekiwać na
dalsze rozmowy z przedstawicielami władzy.
Było po godz. 9. rano, gdy
z grupy działaczy utworzono Komitet Strajkowy. Jego przewodniczacym został Jerzy Wyskiel,
a członkonkami: Jerzy Gwiżdż,
Jan Budnik, Stanisław Cichoński,
Henryk Pawłowski, Teresa Marciszewska, Czesław Dąbrowski,
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one w sześciu turach do czerwca 1981 r. A przyspieszyły, kiedy
w marcu 1981 r. przybył do Sącza
Lech Wałęsa.
Strajk okupacyjny ratusza odegrał znaczącą rolę, gdyż pokazał,
że można i należy rozmawiać, zaś
władza lokalna wykazała swoją bezsilność i bezradność. Festiwal solidarności zakończył się 13
grudnia 1981 r. A potem... No cóż
po 1989 r. rozeszły się drogi ludzi, którzy wspólnie organizowali strajk. Wielu z jego uczestników już nie żyje. Inni, będący
na związkowym świeczniku, zostali z niego strąceni przez archiwa Instytutu Pamięci Narodowej.
Popadli w rzekomą niepamięć historyczną. Jedynym wciąż aktywnym politykiem, który brał udział
w tym wydarzeniu, jest wiceprezydent Jerzy Gwiżdż. Do polityki
też od czasu do czasu włącza się
aktywny uczestnik strajku Andrzej Szkaradek. Reszta z tych
kilkudziesięciu osób, które miały odwagę okupować magistrat,
dała sobie z polityką raz na zawsze
spokój. Ale w ich sercach pozostały czasy tzw. „pierwszej Solidarności”. Dlatego warto czasami przypomnieć to wydarzenie,
które rozegrało się 9-11 stycznia 1981 r.
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„Kateheci” mają plan budowy mocnej drużyny
Minęło 78 lat od momentu, gdy
KTH Krynica zdobyło swoje jedyne
w historii Mistrzostwo Polski. Jednak
jeszcze kilkanaście lat temu hokeiści
spod Góry Parkowej należeli do ścisłej krajowej czołówki. Ostatnie wicemistrzostwo Polski zdobyli w 1999
roku, a brązowy medal w 2000 roku.
Potem przyszły chude lata. Wydawało się, że „Kateheci” wrócą w wielkim stylu na lodowiska ekstraklasy.
„Kateheci”, bo tak potocznie są nazywani od skrótu KTH (Krynickie
Towarzystwo Hokejowe). Budowano
silny zespół, który miał nawiązać do
najlepszych lat krynickiego hokeja.
Z różnych względów to przedsięwzięcie sprzed kilku lat nie powiodło się.
Jednak ubiegły rok wśród krynickich
kibiców ponownie rozbudził nadzieje.
Nowy projekt jest bardzo obiecujący.
Obecnie 1928 KTH Krynica-Zdrój
działa na dwóch frontach. Priorytetem jest drużyna akademicka, występująca w EUHL (European University Hockey League). Rywalizuje tam
z akademickimi zespołami ze Słowacji
i Czech. Być może w kolejnych latach
rozgrywki zostaną rozszerzone również o inne kraje. W EUHL krynicki
zespół jest jednym z kandydatów na

FOT. ARCHIWUM KLUBU

W ubiegłym roku na lodowiskach Europejskiej Uniwersyteckiej Ligi Hokeja pojawiła się drużyna z Krynicy. Działacze mają
bardzo ambitne plany. Czy krynicki hokej
ponownie stanie się jednym z najważniejszych ośrodków tej dyscypliny w Polsce?
Wszystko zmierza w tym kierunku, ale plan
działania rozłożony jest na wiele sezonów.

lidera ligi i w najbliższych miesiącach
rozegra dużo spotkań na krynickim
lodowisku. Drużynę szkoli były trener młodzieżowej reprezentacji Rosji, Andrej Parfenov. Skład oparty jest
głównie na zagranicznych zawodnikach. Na bardziej amatorskich warunkach działa natomiast drużyna,
która została zgłoszona do krajowych
rozgrywek i występuje w II lidze. Podobnie jak inny klub z uzdrowiskowego miasta, KH KTH Krynica.
- Kilkanaście lat temu hokeiści
z Krynicy zdobyli wicemistrzostwo
Polski dzięki długoletniemu procesowi szkolenia młodzieży – mówi Daniel
Kaszowski, prezes 1928 KTH Krynica.
– Obecnie obraliśmy taki sam kierunek. Interesuje nas mocny nacisk na
szkolenie młodzieży. Chcielibyśmy,
aby nasi wychowankowie nie musieli się błąkać po Polsce czy Europie
szukając dobrego klubu, tylko żeby
w Krynicy mieli jak najlepsze warunki sportowego rozwoju. Postawiliśmy

na drużynę akademicką, takie rozwiązania sprawdzają się na całym
świecie. Ambitni ludzie myślą o swojej przyszłości, chcą się kształcić, nie
można oczekiwać od zawodników, że
wszystko zaryzykują dla hokeja. Muszą mieć w rezerwie jakąś alternatywę. Akademicka drużyna daje takie
możliwości, może również zaprezentować się w międzynarodowych rozgrywkach. Większość zawodników
naszej drużyny to obcokrajowcy. Docelowo chcielibyśmy, aby w zespole
pojawiało się coraz więcej polskich
zawodników. Nasz projekt rozłożony jest na lata.
Być może już od następnego sezonu
1928 KTH Krynica zostanie zgłoszona
do I ligi. Wówczas na tym szczeblu rozgrywkowym pojawialiby się także zawodnicy z zespołu akademickiego. Czy
Krynica w kolejnych latach ponownie
pojawi się na ekstraklasowych lodowiskach? – Nasza drużyna akademicka
już w tej chwili należałaby do czołówki

ekstraklasy – przekonuje Daniel Kaszowski. – Jednak przede wszystkim
w pierwszej kolejności budujemy zespół, który będzie prezentował piękny i solidny hokej. A zawodnicy będą
mieli okazję do wypromowania się.
Dlatego jak na razie koncentrujemy
się na międzynarodowych rozgrywkach uniwersyteckich. Ewentualna
gra w ekstraklasie w perspektywie
kolejnych lat jest oczywiście brana
pod uwagę, ale nie chcemy tego osiągnąć za wszelką cenę, czy raczej za
wszelkie długi. Mamy stabilną sytuację budżetową, powoli realizujemy
swoje cele. Kibice oczekują od nas hokeja na wysokim poziomie, a Krynica jest takim miejscem, gdzie ludzie na
tej dyscyplinie bardzo dobrze się znają. Posiadamy naprawdę wyśmienitego trenera, który w przeszłości pracował przecież z reprezentacją Rosji a
także Polski. Jest mega profesjonalistą
i wie, na czym polega hokej na światowym poziomie, ustawia zawodników na każde spotkanie z najwyższą
starannością i stu procentowym zaangażowaniem. Takie mecze chcemy
oglądać w Krynicy.

Próbkę wielkiego hokeja kryniccy
kibice mieli w niedawne sylwestrowe popołudnie. Drużyna spod Góry
Parkowej gościła na swoim lodowisku reprezentację amerykańskiej ligi
akademickiej. Już sam fakt, że drużyna reprezentująca USA pojawiła się
w Krynicy-Zdroju już wzbudziło duże
zainteresowanie. Spotkanie pokazało, że Krynica potrafi grać na najwyższym poziomie.
- Cieszy mnie bardzo, że w meczu jako zawodnicy Academy 1928
KTH zagościli nasi młodzieżowcy
Damian Tyczyński, Patryk Krężołek, Patryk Gosztyła – ocenia Daniel
Kaszowski. - Są to wychowankowie naszego klubu młodzieżowego KTH KM równocześnie reprezentanci Polski. Chłopcy zagrali
naprawdę bardzo dobre zawody.
Mam nadzieję, że już niedługo zagoszczą w naszej drużynie na stałe – w końcu to po to robimy szkolenie na najwyższym poziomie, bo
chcemy, aby nasi wychowankowie mogli rozwijać się w swoim
rodzinnym mieście.
JACEK BUGAJSKI

Academy 1928 KTH Krynica – Select D3 ACHA 7-3
(2-1,1-2,4-0)
Bramki dla zwycięzców: Polinin, Vorobiej (dwie ), Pestikov, Dudkiewicz,
Krokosz, Smirnov.
Academy 1928 KTH w tym spotkaniu wystąpiła w składzie: Bek, Sizov, Dudkiewicz, Pestikov, Grebla, Chikida, Krokosz, Lomayev, Bashirov, Krężołek,
Polinin, Muratov, Tyczyński, Galushka, Gosztyła, Smirnov, Alimovm Latiuk,
Pomorstevm, Vorobev

Bum na sędziowanie, czyli marciniakomania
Dawniej nielubiani i wyśmiewani – dzisiaj szanowani i podziwiani.
Zmieniło się postrzeganie sędziów
piłkarskich w Polsce.
Dzięki międzynarodowym
sukcesom m.in. Szymona Marciniaka, polscy sędziowie doceniani są na całym świecie, a przede
wszystkim także nad Wisłą. Pokazanie ludzkiej twarzy arbitrów

w licznych reportażach, sprawia,
że obraz złego i skorumpowanego
człowieka zmienia się, a do pracy
z gwizdkiem garnie się coraz
większa liczba młodych ludzi.
Przykładem tego jest Nowy
Sącz. Już teraz zainteresowanie
kursem na sędziego piłki nożnej przeszło wszelkie wyobrażenia. Swój akces zgłosiło prawie
trzydziestu chętnych, w tym aż

sześć kobiet. Wcześniej za wielki sukces uznawano dziesięciu
kandydatów. A ponieważ zapisy kończą się dopiero 27 stycznia, a najwięcej chętnych przybywa pod sam koniec rekrutacji,
więc ilość chętnych pewnie jeszcze wzrośnie.
Tutejszą Komisję Sędziowską
doceniła nawet piłkarska centrala z Warszawy, która chwali Nowy

Sącz za to, że wszystkie chętne panie robią tutaj uprawnienia piłkarskiego arbitra zupełnie za darmo.
Zatem zainteresowanie sędziowaniem może być zasługą nie tylko
poprawiającego się wizerunku arbitrów, ale również nowych władz
sędziowskich w Nowym Sączu,
które przeprowadziły nowatorską
kampanię marketingową.
(MW)

Jeżeli kochasz piłkę i nie
boisz się wyzwań, możesz
jeszcze się zgłosić. Dołącz
do sędziowskiej rodziny.
Wszelkie szczegóły dotyczące kursu można znaleźć
na stronie: sedziowiens.pl.

REKLAMA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krynicy-Zdroju zaprasza na
ślizgawki w okresie ferii zimowych
na lodowiska w Krynicy-Zdroju, Tyliczu,
Mochnaczce Wyżnej oraz Czarnym Potoku.
Na miejscu czynne wypożyczalnie łyżew.
Informacje pod numerem telefonu 18 472 38 24.
Zapraszamy
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Kierowcy i spawacze mają pewną pracę
Specjaliści branży budowlanej oraz
transportowo-spedycyjnej są poszukiwani w Nowym Sączu. Tak wynika z „Barometru zawodów” na
2017 roku. Na zatrudnienie mogą
liczyć miedzy innymi inżynierowie
budownictwa, spawacze, technolodzy robót wykończeniowych, kierowcy samochodów dostawczych i
ciężarowych czy diagnostycy samochodowi. Wśród poszukiwanych
fachowców są też szefowie kuchni, samodzielni księgowi czy graficy komputerowi.
W Nowym Sączu w ramach Barometru wytypowano ponad 50

zawodów deficytowych, czyli takich, na które w tym roku będzie
największe zapotrzebowanie. Są
to głównie fachowcy budowlani
czy związani z transportem.
- Mając na przykład zawód
kierowcy samochodu ciężarowego czy autobusu, możemy nie
martwić się o brak pracy. Problem mogą mieć natomiast pracodawcy, którzy poszukują specjalistów w tych dziedzinach. Bo
takich osób, które mają te umiejętności, jest niestety bardzo
mało - mówi Stanisława Skwarło, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy.

„Barometr zawodów” to
badanie, które ma być przede
wszystkim wskazówką, jak planować swoją karierę zawodową.
- To bardzo przydatna baza
do podejmowania różnorodnych
decyzji dotyczących rynku pracy, na przykład wyboru kierunków kształcenia, szkoleń czy
choćby działań związanych z
możliwością przekwalifikowania swoich umiejętności - dodaje Stanisława Skwarło.
„Barometr zawodów” prognozuje możliwość znalezienia
zatrudnienia w różnych branżach i pomaga w organizacji

planu szkoleń na rok 2017 rok,
w tych specjalnościach, których
wymagają pracodawcy.
W grudniu w Sądeckim Urzędzie Pracy było zarejestrowanych prawie trzy tysiące bezrobotnych. Od wielu lat w Nowym
Sączu najwięcej osób szuka pracy biurowej czy związanej z administracją publiczną. Rynek
jest już niestety nasycony. Pracy nie mogą znaleźć również
ekonomiści i inżynierowie środowiska. Nie ma tylu ofert, ilu
chętnych.

(MCH)

POD PARAGRAFEM

Afera paliwowa przed sądeckim sądem
W Sądzie Okręgowym w Nowym
Sączu ruszył proces w tzw. aferze
paliwowej na Podkarpaciu. Wśród
oskarżonych jest między innymi były
wiceminister infrastruktury i rozwoju w rządzie PO-PSL Zbigniew R.
Postawiono mu zarzuty dotyczące
m.in. przyjęcia łapówek w wysokości
120 tys. zł., paliwa i drogich wyrobów
alkoholowych w zamian za korzystne załatwienie spraw na rzecz szefa
spółki paliwowej z Leżajska.
Proces w tzw. aferze podkarpackiej dotyczy głównie korupcji i płatnej protekcji. Były poseł
PO Zbigniew R., powołując się na
swoje wpływy, pomagał Marianowi D., prezesowi spółki paliwowej z Leżajska w korzystnym
załatwieniu spraw w zamian za
REKLAMA

wysokie łapówki. Miało to mieć
miejsce od połowy 2011 roku do
lipca 2014 roku.
- Mężczyzna powołując się
na wpływy u dyrektora Lasów
Państwowych w Krośnie podjął
się załatwienia korzystnej dla
prezesa spółki paliwowej decyzji dotyczącej zamiany działek
z Lasami Państwowymi, ponadto
pomógł w załatwieniu znajomej
przedsiębiorcy delegacji do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości i nominacji sędziowskiej
- wyliczała podczas odczytywania aktu oskarżenia prokurator Monika Mazur z Prokuratury Krajowej.
Prokuratura oskarżyła też byłego posła PO Zbigniewa R. o to,
że co najmniej od początku maja

2014 roku do 2 lipca 2014 roku
podjął się w zamian za wysoką
łapówkę załatwienia dla leżajskiej spółki paliwowej kredytu
w wysokości 70 mln zł w Banku
Gospodarstwa Krajowego, zasiadając wówczas w radzie nadzorczej banku.
Na ławie oskarżonych w nowosądeckim sądzie zasiadł też szef
spółki paliwowej Marian D. Prokuratura postawiła mu dwanaście
zarzutów. Dotyczą one wręczania
łapówek wysokim urzędnikom
państwowym i prokuratorom
w zamian za pomoc w załatwieniu dla siebie korzystnych spraw,
w tym m.in. uniknięcia płacenia podatków. Były to pieniądze,
drogie alkohole oraz sztabki złota.
Oskarżony przyznał się do winy

i dobrowolnie poddał się karze.
Wyrok zapadł już w drugim dniu
procesu. Mężczyzna został skazany przez sąd na karę czterech
lat więzienia. Ma również zapłacić 120 tys. zł grzywny.
Afera podkarpacka dotyczy
szerokich kręgów. Są w nią zamieszani urzędnicy wysokiego
strzebla, politycy, biznesmeni
oraz rzeszowscy prokuratorzy.
Zarzuty postawiono m.in. szefowej prokuratury apelacyjnej
w Rzeszowie Annie H. Dotyczą
one m.in. przyjęcia łapówek i powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych. Została
dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Sprawa toczy się przed sądem
w Nowym Sączu.
(MCH)

19 stycznia, godz. 18.,
Galeria Alina Eskulap
i Muzy w Nowym Sączu
- Kostiumowy Bal Karnawałowy
19 stycznia, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju - występ kabaretu
Paranienormalni
21 stycznia, godz. 17.,
Hala Widowiskowo Sportowa w Łącku - Koncert
Noworoczny Orkiestry
Reprezentacyjnej Straży
Granicznej z Nowego Sącza
21 stycznia, godz. 18, Teatr Nowy w Nowym Sączu (wyjątkowo w siedzibie
dawnego kina Krokus) spektakl „Aktorzy”
21 stycznia, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju – koncert zespołu
Perfect
21 stycznia, godz. 20,
Klub Event w Nowym Sączu - Koncert Project X –
DJ Bolek
22 stycznia, godz. 10-17.,
Hala sportowa Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu –
VII Sądeckie Targi Ślubne
22 stycznia, godz. 15.30,
Kościół Parafialny pw.
Narodzenia NMP w Piwnicznej-Zdroju - 7. kolędowanie małemu bacy
w wykonani kapeli „Howerna” oraz Orkiestry
Mandolinowej Echo
(AM)
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam HTC one dual Sim, stan
dobry, pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500 zł.
Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja
1 rok, pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 1300 zł.
Tel. 791386513.

STARY motocykl, stan obojętny
kupię. Tel. 507-187-349.
Praca w Niemczech dla Pań
sprzątanie prywatnych mieszkań,domów oraz przedszkoli,biur
i restauracji. tel. 609 769 639,
668 522 954
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Inwestycje
Czteropasmowy most zastąpi heleński
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PRACAW NIEMCZECH
w systemie dwutygodniowym
Pilnie zatrudnimy Panie i Panów do pracy
na magazynach z:
-chemią gospodarczą
-wodą mineralną, chipsami
-tłumikami samochodowymi
Zatrudniamy również osoby bez znajomości j.niemieckiego!

Oferujemy:
-przejrzysty system wynagrodzeń
-opiekę polskojęzycznych koordynatorów
-możliwość stabilnego, całorocznego zatrudnienia
-transfer hotel-praca-hotel
-transport
-zakwaterowanie

Kontakt telefoniczny: 513 131 961

Sądeccy parlamentarzyści PiS na czele z wiceministrem finansów Wiesławem Janczykiem złożyli deklarację o
podjęciu starań w celu uzyskania potrzebnych miastu funduszy na budowę
mostu heleńskiego. Mowa o dofinansowaniu pokrywającym w 85 proc. koszt
całej inwestycji.
W poniedziałek zebrani w sądeckim ratuszu parlamentarzyści: wiceminister Wiesław Janczyk, senator
Stanisław Kogut oraz posłowie Józef
Leśniak, Jan Duda, Edward Siarka i
Arkadiusz Mularczyk mówili w tej
sprawie jednym głosem. Pieniądze
są potrzebne, bo choć miasto otrzymało z funduszy unijnych dotację
w wysokości 24,5 mln złotych, cała
inwestycja, czyli most wraz z układem komunikacyjnym po obu stronach Dunajca, pochłonie przeszło 90
mln złotych.
- Zaprosiłem wszystkich sądeckich parlamentarzystów z listy
PiS, gdyż przed nami bardzo ważne

zadanie, realizacja następnej po
Obwodnicy Północnej inwestycji,
która w znaczący sposób rozwiązuje problemy komunikacyjne, ważne dla całego regionu. Walczymy
o prawie 77 mln zł – mówił wiceminister finansów Wiesław Janczyk dodając, że to ważne, żeby miasto nie
zostało znacząco obciążone kosztami takiej inwestycji.
W sprawie dofinansowania wiceminister Wiesław Janczyk przeprowadził rozmowy w Ministerstwie
Finansów z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, który zapowiedział pełne wsparcie dla przedsięwzięcia przedstawionego przez
władze Nowego Sącza.
Zadowolenia z takiego obrotu sytuacji nie krył prezydent miasta Ryszard Nowak. – Projekt, o którym
mówimy, jest niezwykle istotny nie
tylko z perspektywy Nowego Sącza, ale całej Sądecczyzny, dlatego należy na niego patrzeć szerzej.
To, że inwestorem jest miasto Nowy

Sącz, nie znaczy, że tylko miastu ma
on służyć.
Zdaniem prezydenta, zaangażowanie zarówno samego wiceministra Janczyka, jak i innych parlamentarzystów może być gwarantem
pozytywnego załatwienia kwestii
dofinansowania.
Według planów most i dwa skrzyżowania z rondami mają zostać wykonane i odebrane do końca 2018
roku. Most miałby być wybudowany przy użyciu lekkiej stalowej konstrukcji, z jedną podporą w korycie
Dunajca. W trakcie prac nad budową nowego mostu piesi będą mogli
korzystać ze starego, który zostanie
rozcięty, cześć mostu będzie rozebrana, a nowa część będzie budowana obok. Następnie, po zakończeniu
budowy, nowy most zostanie nasunięty na wybudowane wcześniej
otwory. Most heleński będzie miał
cztery pasy ruchu, chodnik oraz
ścieżkę rowerową.
(TB)
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McDonald's
w Nowym Sączu:
ul. Piłsudskiego 6
ul. Lwowska 80
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FOT. MARCIN KUCHARSKI

Mają motocyklozę i nie zamierzają jej leczyć

Rozmowa z GRZEGORZEM
STROJNYM i MARCINEM
KUCHARSKIM, sądeckimi
pasjonatami turystyki
motocyklowej
-Podobno nierozłączny duet motocyklowy, chwilowo w separacji…
MK: -Tak, ale tylko chwilowo.
Jeździmy razem od trzech, czy czterech lat. Odbyliśmy już trzy duże

wyprawy i w planach mamy następne, ale może nie w tym roku.
- Jak to się dzieje, że człowiek wstaje
pewnego dnia rano z łóżka i mówi: kupię sobie motor i będę jeździł po świecie. Do tego się dojrzewa? Dochodzi
się etapami?
GS: - Chyba trudno odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób,
który byłby jakąś jedną wspólną historią. Myślę, że do motocyklizmu się dochodzi z czasem
i na różne sposoby. Można pielęgnować swoje marzenia dziecięce

i dopiero realizować je wtedy,
gdy pozwala na to czas, rodzina,
odchowane dzieci, środki finansowe. Motocyklizm może towarzyszyć przez całe życie. W moim
przypadku było tak, że wróciłem
do marzeń z młodości.
- I kupiłem sobie motocykl?
GS: -W zasadzie to został
w spadku po moim ojcu. Ojciec
zmarł kilka lat temu i w garażu
został motocykl, to było impulsem do tego, by spróbować jakoś
wrócić do swoich marzeń.
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KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW

(z wyłączeniem blacharki i malowania)

S O L I D N I E OD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a
tel. kom 502 144 016

ZAPRASZAMY

- A Pan jak dochodził do tego momentu, w którym jest obecnie?
MK: -Dojrzewałem długo do tej
decyzji. To były jakieś marzenia
sprzed wielu, wielu lat. Pojawił się
taki moment w życiu, że stwierdziłem, iż już jestem na tyle dojrzały,
by móc wsiąść na motocykl i bezpiecznie się poruszać. Moim zdaniem ważne jest, aby zacząć jeżdżenie na motocyklu późno.
- Co to znaczy późno?
MK: - Jest jakiś przedział wiekowy, w którym uważam, że nie
powinno się wsiadać na motocykl.
Myślę, że tak po trzydziestce można zacząć jeździć. Kiedy człowiek
już się troszeczkę ustabilizuje, ma
przejechane trochę kilometrów samochodem, jakoś ustabilizuje się
emocjonalnie. Wtedy można rozsądnie jeździć.
- W tej pasji to chyba nie jest norma.
Widzimy często na drogach motocyklistów, którzy nie sprawiają wrażenia, że
do tego dojrzeli.
MK: - Jest ich wielu. Sami to widzimy i też nas to oburza.
- Panowie dojrzeli. Rozumiem, że to
jest tak, że coraz dalej się tym motocyklem jedzie, aż sobie człowiek mówi
w pewnym momencie: to teraz pojedźmy bardzo daleko.
MK: - Tak jest. Zaczyna się,
jak to mówimy, od jeżdżenia wokół komina, później się wyjeżdża
REKLAMA

trochę dalej np. w Bieszczady. To
już jest jakieś pierwsze wyzwanie
i pokonywanie pierwszych granic.
Coraz dalej, coraz dalej i w pewnym
momencie dochodzimy do wniosku, że można wyjechać na jakiś
inny kontynent, bo już jesteśmy
tak obyci z motocyklem, że możemy sobie na to pozwolić. I wtedy
zaczynają się różne pomysły, różne plany.
- Ale zanim przenieśliście się z motocyklami na inny kontynent, jeździliście
po Europie?
GS: - Głównie to była Europa,
Europa Wschodnia, Europa Południowa. Spotkaliśmy się w tych naszych wyobrażeniach i pragnieniach
motocyklowych, w takim poszukiwaniu dzikości i miejsc odludnych.
Miejsc takich, które nie są jeszcze jakoś nadmiernie skażone przez cywilizację. Te pierwsze podróże były, jak
pamiętam, do krajów bałkańskich,
Albania, Turcja, Rumunia, Ukraina, od tamtych rejonów się w ogóle zaczęło. Zaczął się ten specyficzny
sposób podróżowania motocyklem,
gdzie wiele rzeczy jest wcześniej niezaplanowanych, gdzie zdajemy się
trochę na to, co przyniesie nam kolejny dzień. W tym sposobie podróżowania najbardziej nas ujmuje to, że
nie wiadomo co będzie jutro.

Dokończenie strona 16
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Dokończenie ze strony 15
- Podróżowanie motocyklem jest proste?
Bo wiemy, jakie jest podróżowanie samochodem. Mamy dach nad głową, jeśli
nas zaskoczy pogoda to najwyżej staniemy na poboczu, zwolnimy. Na motocyklu
jest chyba troszeczkę inaczej?
MK: - Zupełnie inaczej. Może nie
ma tego komfortu w pełnym tego
słowa znaczeniu, takie podróżowanie natomiast daje nam możliwość
poznania ludzi, z którymi się przebywa, i miejsca, w którym się jest.
Motocykl niewątpliwie zbliża nas do
ludzi. Zawsze wywołuje jakąś sensację, zainteresowanie, zaciekawienie, to nas zmusza do kontaktowania się. Sami sobie organizujemy ten
wyjazd, nie stoi za nami żadne biuro turystyczne i żaden przewodnik,
mamy mapę, mamy nawigację i to
wszystko.
- Nie dzwonicie do biura turystycznego:
zarezerwujcie nam bilety do…?
GS: - Nie. Tak sobie myślę, że to
nie jest tylko i wyłącznie poznanie
nowej kultury, kraju, ludzi, zwyczajów, ale to jest też poznanie w pewnym sensie naszych własnych granic i możliwości. Podobnie jak każdy
sport, ten też stwarza możliwość,
żeby zobaczyć, gdzie jest ta granica naszej wytrzymałości, odporności na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, wysiłek i zmęczenie,
odmienność, inną kuchnię i dietę.
To jest właśnie coś, co pozwala na
taki rodzaj podróżowania, pozwala na taką eksplorację, zobaczenie,
gdzie ja mam tę granicę, ile jeszcze
potrafię i ile dam radę.
REKLAMA

Grzegorz Strojny
- Po Europie Panowie, to już ustaliliśmy, potraficie. Tutaj Was chyba nic nie
zaskoczy?
GS: - Europa Zachodnia jest bardzo łatwa.
- Nie wymieniliście jej w ogóle.
GS: - Bo tam nie jeździmy.
- Dlaczego nikt nie jeździ motocyklami do
Niemiec, Francji, Holandii?
MK: - Jeżeli pojedzie się do Albanii wysoko w góry, pozna się tych
ludzi, zjedzie się w ogóle z asfaltu, to
ta cywilizacja zachodnia, przestaje

mnie kompletnie interesować. Do
tego stopnia, że przebywając gdzieś
daleko, w jakimś ubogim kraju,
mam problemy z powrotem do cywilizacji. Niechętnie do niej wracam. Na pewno na własne życzenie szybko nie pojadę motocyklem
na Zachód. Po prostu jest to miejsce przewidywalne i dla nas już poznane, znane też z różnych źródeł,
materiałów. Natomiast o tych miejscach, gdzie my jedziemy, tych informacji jest niewiele.

- Zapachniało w naszej rozmowie takim
klimatem filozofii podróżowania Andrzeja Stasiuka, który też nie jedzie na Zachód,
tylko w drugą stronę. Panowie naczytali się Stasiuka?
MK: - Stasiuk to faktycznie Bałkany. Pamiętam jak wyjeżdżaliśmy,
to rozmawialiśmy o Stasiuku, inspiracja nim była jednym z wielu powodów. Mówimy jeszcze o takim
naszym wcześniejszym wspólnym
wyjeździe na południe do Albanii.
GS: - Gdyby szukać odniesień

gdzieś w literaturze, to można by
się równie dobrze oprzeć o Ryszarda Kapuścińskiego, który mówił, że
podróżowanie to jest taki stan, kiedy
człowiek rano się budzi i już zaczyna
być tylko coraz gorzej. Trochę taka
choroba, która atakuje i jest trudna
do wyleczenia. My ją nawet nazwaliśmy, jest to motocyklizm albo motocykloza. Na tę motocyklozę już od
kilku lat chorujemy, nie wynaleziono jeszcze leku.
- Chcecie to leczyć?
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Podróżowanie
motocyklem
stwarza
możliwość, żeby
zobaczyć, gdzie
jest granica naszej
wytrzymałości,
odporności
na różnego
rodzaju warunki
atmosferyczne,
wysiłek
i zmęczenie,
odmienność, inną
kuchnię i dietę

Marcin Kucharski
GS: - Myślę, że trzeba to trochę
kontrolować, dlatego że jest jakaś
granica, której przekroczenie może
być niebezpieczne, np. dla funkcjonowania rodzinnego, relacyjnego
czy zawodowego. Tu nie możemy się
zapomnieć, bo mamy jakiś rodzaj
odpowiedzialności w sobie. Też musimy podejmować takie decyzje, że
w tym roku nie jadę, ponieważ
dzieją się ważne rzeczy w mojej rodzinie albo firmie. Może nie chcielibyśmy być całkiem wyleczeni,

ale chcielibyśmy być pod jakąś
kontrolą.
- Opowiedzmy o ostatniej wyprawie. Chyba takiej najbardziej egzotycznej, pewnie
wymagającej też logistycznie i finansowo
największego przygotowania. Madagaskar,
Wy nazwaliście to Motogaskar.
GS: - Trochę przewrotnie, trochę sugerując, że będzie eksploracja
tego kraju czy, jak mówią niektórzy,
tego kontynentu właśnie na motocyklach. Ze względu na to, że jest to
dosyć odległy kierunek, bardzo mało

uczęszczany, to zdecydowaliśmy się,
żeby nie transportować naszych własnych motocykli tylko poszukać ich
tam na miejscu.
- Wynająć?
GS: - Tak. Po prostu wypożyczyliśmy dwa motocykle i na nich cała
kilkunastodniowa wyprawa miała miejsce.
- To był dobry pomysł?
GS: - To był bardzo dobry pomysł.
To były maszyny, które były znane miejscowej ludności i mieliśmy

szansę, że w przypadku awarii będą
ona błyskawicznie naprawione w
każdej większej wiosce. Tak się rzeczywiście działo. W jednej z miejscowości mieliśmy zrobiony w dwie godziny remont silnika.
- Najprostsze pytanie brzmi: dlaczego
Madagaskar?
MK: - Może dlatego, że wcześniej
już byliśmy w prawdziwej Afryce.
Myślę, że trochę nauczyliśmy się tej
Afryki, zrozumieliśmy.
- Czuliście się trochę jak odkrywcy?

GS: -Nie, ja nie lubię takiego określenia, bo odkrywcy skończyli się
w XV wieku. My jesteśmy takimi motocyklowymi szwędaczami. Dla na to
było odkrycie, ale tam cywilizacja jest
już od wieków. Byliśmy często zaskakiwani wieloma rzeczami, ludźmi oraz
tym jak oni tam prowadzą życie.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
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Nowy Citroën C3

Citroen Wanicki
ul.Tarnowska 38

33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 88 77
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6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające
profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki
atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu
tzw. "brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7
Wm2K możesz zaoszczędzić nawet
do 20% wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują uszczelki z EPDM;

olcha,
jabłoń,

sa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o
szerokości profilu 105 mm.

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM
SKYLIGHT
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okien
dachowych
SKYLIGHT,
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*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl
Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl
Jasłoary
Szaﬂ
ul.Zakopiańska
Kościuszki 44,
44,
Kościuszki
ul.
18, tel: 018 275 40 64,
tel:
23
29,
013
445
23
29,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
pl
e-mail: jaslo@tomexokna
jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l

19 stycznia 2017 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Pod patronatem DTS

FERIE'17

19

ZDJĘCIA: TATIANA BIELA

Padł rekord! Ponad 90 tys. z Nowego Sącza dla WOŚP

Jeszcze nie tak dawno wydawało się,
że tym razem sztabu WOŚP w naszym
mieście nie będzie. Na szczęście znaleźli
się w Nowym Sączu ludzie dobrej woli,
którzy pod przywództwem szefowej sądeckiego sztabu Magdaleny Furmanek-Kopiec zdecydowali się poświęcić swój
czas, energię, umiejętności i pieniądze,
by Orkiestra znów zagrała „do końca
świata i o jeden dzień dłużej”.
Galeria Trzy Korony, hala MOSiR,
Wólki, Teatr Nowy, Klub La Rocca – w tych miejscach Sądeczanie mogli wziąć udział w licznych imprezach zorganizowanych
pod sztandarem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również i na ulicach Nowego Sącza
nie zabrakło charakterystycznych
postaci z kolorowymi puszkami
i czerwonymi sercami.
- Kiedy dowiedziałam się, że
w Nowym Sączu nie będzie sztabu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy postanowiłam sama założyć
taki sztab – tłumaczyła Magdalena
Furmanek-Kopiec. – To było spore
wyzwanie, bo w okresie dwóch tygodni musieliśmy przygotować cały
program. Ale udało się tym bardziej,
REKLAMA

że bardzo dużo ludzi zaangażowało
się w całą akcję.
Rzeczywiście, w Nowym Sączu
na apel organizatorów odpowiedziały zarówno osoby indywidualne, jak i firmy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły i inne instytucje.
– Bardzo dobrze się stało, że to
mieszkańcy przejęli inicjatywę
w organizacji całej akcji, bo naprawdę czuć atmosferę Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
A zresztą WOŚP wpisał się już
w polską tradycję i osobiście nie
wyobrażałam sobie stycznia bez
Orkiestry – komentowała szefowa
sztabu sądeckiego.
W Nowym Sączu w akcji zbiórki pieniędzy wzięło udział 70 wolontariuszy. Byli w różnym wieku,
chodzili pojedynczo, parami bądź w
kilka osób, ale wszystkich łączył wielki zapał i satysfakcja, że uczestniczą
w naprawdę ważnym przedsięwzięciu.
– W zbiórce Orkiestry bierzemy udział pierwszy raz i bardzo
nam się to podoba. Zbieramy pieniądze i ludzie nam nie odmawiają. Jest bardzo fajnie i cały czas coś
się dzieje – oceniały 11-letnie wolontariuszki Oliwia i Gosia.

Tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy miała swoje odsłony nie tylko w Galerii
Trzy Korony. W hali nowosądeckiego MOSiR rozegrany został charytatywny mecz zorganizowany przez
Sądeckich Pasjonatów Basketu.
– W akcji Orkiestry nasze Stowarzyszenie bierze udział po raz pierwszy.
Zorganizowaliśmy mecz pokazowy
połączony ze zbiórką funduszy i różnymi konkursami dla dzieci i oczywiście nagrodami – wyjaśniał prezes Arkadiusz Konieczny.
Dla tych, którzy woleli wspomagać Orkiestrę poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, sądecki
Teatr Nowy przygotował spektakl
„Śnieżka - historia odwrócona”.
– Z wielką chęcią zaangażowaliśmy
się w działania Orkiestry i zorganizowaliśmy darmowy spektakl. Warunkiem uczestnictwa było jedynie wrzucenie pieniędzy do puszki
– relacjonowała Wioletta Pomietło,
aktorka i współwłaścicielka teatru
Innych atrakcji w tegorocznej
edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Sączu też nie
zabrakło. Był rajd terenowy zorganizowany przez grupę 4x4 na terenie

Wólek, koncerty, konkursy, animacje, malowanie twarzy czy zabawa
z robotami. Sądeczanie mogli także
wziąć udział w aukcjach oraz wylosować np. możliwość zjedzenia
kolacji w towarzystwie prezydenta
miasta Ryszarda Nowaka, który objął honorowym patronatem nowosądecki finał WOŚP.
- Nastroje w sztabie i wśród wolontariuszy są entuzjastyczne. Ludzie ze sztabu już planują zbiórkę
w przyszłym roku, z jeszcze większym rozmachem – podsumowuje Magdalena Furmanek-Kopiecc
- Dziękujemy wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli za

wkład w organizację 25. Finału
WOŚP w Nowym Sączu. Dziękujemy Prezydentowi Miasta, za przekazanie upominków na licytacje,
z których suma ponad 1500 zł trafiła
do puszki WOŚP. A przede wszystkim dziękujemy za ogromne serca
wszystkim mieszkańcom Nowego
Sącza, którzy pokazali jak potrafią
czynić dobro, pięknie się przy tym
integrując i świetnie bawiąc.
TATIANA BIELA

Nieoficjalny wynik zbiórki WOŚP
w Nowym Sączu to 85 859,05 zł.
W skarbonkach pojawiła się także obca waluta: w przeliczeniu na
złotówki to ok. 350 zł. Dodatkowo salon fryzur Cosmo prowadził
zbiórkę w Nowym Sączu, ale dla
sztabu spoza miasta, uzbierał do
skarbonki 4434,54 zł. Razem daje
to 90 293,59 zł zebrane w Nowym Sączu.

Wyniki zbiórek z innych sztabów:
Stary Sącz - 52 095, 49 zł
Muszyna - 21 946, 97 zł
Grybów - 14 117,01 zł.
Łącko - 19 536,33 zł i 25 euro
Krynica-Zdrój - 36 868,04 zł
Podegrodzie – 46 700 zł
Nawojowa – 18 906,52 zł
Mszana Dolna - 129 110,74 zł +
waluta obca
Limanowa - 45 399,88 zł
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