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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

Centrala 
Paszyn 478, 

33-326 Nowy Sącz, 

tel/fax 18 440 20 14

(ogrodzenia)

NAJLEPSZE 
CENY 

W MAŁOPOLSCE

REKLAMA

REKLAMA

Nawałka przyjedzie do Nowego Sącza 
na nasze zaproszenie L str. 3 

Obwodnicy zachodniej nie będzie? 
 L str. 5 

Prokuratura umorzyła sprawę 
pokrzywdzonej przez Tulipana   L str. 7 

Librantovia bez boiska
 SPORT L str. 19 

REKLAMA

Z WIĘZIENIA 
DO ZAKONU

Jan i Helena Czarneccy z Kamiannej wzięli ślub cywilny kilkanaście 
lat temu. Przed Bogiem złożyli przyrzeczenie, że będą żyć w czysto-
ści. Ich drogi skrzyżowały się w zakładzie karnym, gdzie Jan spędził 
większość ze swoich 65 lat. Teraz się rozchodzą. Oboje resztę życia 
postanowili spędzić w zakonach. Tak poruszającej historii spotkania 
i rozstania dwojga ludzi długo nie zapomnisz.

Czytaj L str. 8
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA A TO CIEKAWE

Leśnicy z Nadleśnictwa Nawojo-
wa chcą, by do końca przyszłego 
roku w paśmie Jaworzyny Krynic-
kiej pojawiło się 100 nowych głusz-
ców. Ponowne zasiedlanie ginące-
go w Polsce gatunku trwa już tam 
trzy lata. 

Do tej pory udało się zasiedlić 
ponad 70 głuszców. Pod koniec 
ubiegłego roku po kilkunasto-
dniowej adaptacji w wolierze wy-
puszczono 22 nowe ptaki. Głuszce 
pochodzą z linii karpackiej i wy-
hodowane zostały w Nadleśnictwie 
Wisła. Mniej więcej jedna trzecia 
z nich zaopatrzona została w na-
dajniki. Dzięki nim leśnicy śle-
dzą, w jakich miejscach najczęściej 
przebywają i co jest ich najwięk-
szym wrogiem. Kontrolują też, ile 
ptaków zasiedliło się w lasach.

Reintrodukcja głuszca trwa 
od 2010 roku. W przyszłym roku le-
śnicy planują wypuścić 30 ptaków. 

– Chcemy, żeby ten ptak za-
gościł na naszym terenie. On już 
tu kiedyś był, jednak presja czło-
wieka i drapieżników doprowa-
dziła do tego, że jego biotop się 
skurczył, dlatego głuszec ustępo-
wał. A jest to gatunek drugi po ry-
siu, który trudno przystosowu-
je się do bytowania w otoczeniu 

człowieka – mówi Zbigniew Gry-
zło, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Nawojowa. 

O wiele łatwiej żyje się w oto-
czeniu człowieka wilkom czy 
niedźwiedziom.

(MAT)

Ginący gatunek powraca 
do sądeckich lasów

Głuszce to duże ptaki, które wyglą-
dem przypominają bażanta. Do-
rosłe kury ważą ok. 2,5 kg, sam-
ce są dużo większe. Osiągają masę 
od 3–6 kg. Ich cechą charaktery-
styczną są krótkie, opierzone nogi 
i wyrastające przed zimą po bo-
kach palców rogowe igły. Uła-
twiają one ptakom poruszanie się 
po śniegu. Głuszce są pod ochroną. 
W Polsce grozi im wyginięcie.
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Ile słów, tyle 
błędów
Ile błędów można zrobić na jed-
nej krótkiej tablicy informacyj-
nej? Okazuje się, że w zasadzie 
każdą ilość. Na tablicy, którą wi-
dać na zdjęciu, można się doszu-
kać błędów niemal we wszyst-
kich wyrazach. 

No dobrze, ale nie czepiajmy 
się i uznajmy, że jest ich tylko 8 
(słownie osiem), choć w niektó-
rych wyrazach aż trzy. Nie wie-
my, kto kaligrafował informację 
na tej konkretnej tablicy zlokali-
zowanej w Siedliskach, na pew-
no jednak powstała w ramach 
Małopolskiego Systemu Infor-
macji Turystycznej. Jakiś malarz 
tablicowy uznał, że druga woj-
na światowa według jego zasad 
powinna zostać zapisana wielką 

literą, choć każdy słownik or-
tograficzny podaje, że nazwy 
wydarzeń i faktów historycz-
nych piszemy literą małą. W an-
gielskim przeciwnie – piszemy 
dużą, ale z zachowaniem pew-
nej składni. Tak więc pierwsza 
wojna światowa to World War I, 
cmentarze zaś piszemy literą 
małą. Pod warunkiem jednak, 
że na tej tablicy chodzi właśnie 
o cmentarze wojenne, bo sło-
wo „Cementaries” może suge-
rować, że w Łużnej znajduje się 
raczej cementownia albo jesz-
cze coś innego. Autorowi cho-
dziło prawdopodobnie o słowo 
„cemeteries”. Oczywiście ktoś za 
tę robotę wziął pieniądze. Farba 
przyschła i sprawy nie ma. Jeśli 
jednak autor nie był na tej lekcji, 
to przynajmniej mógł wcześniej 
swoją pracę pokazać komuś, kto 
do szkoły chodził. (ZYG)

Do kina czy do knajpy?
Cóż za dziwny zbieg okoliczności! W dniu kiedy na ekrany kina Sokół w No-
wym Sączu wchodził najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego pt. „Pod 
Mocnym Aniołem” Urząd Miasta Nowego Sącza ogłosił, na co wyda w tym 
roku pieniądze w ramach zlecania zadań publicznych. Zapyta ktoś przytom-
nie, co ma jedno z drugim wspólnego? No właśnie trochę ma. Film Sma-
rzowskiego to, mówiąc w dużym uproszczeniu, studium choroby alkoholo-
wej, Nowy Sącz zaś najwięcej pieniędzy wyda na „profilaktykę rozwiązywania 
problemów alkoholowych”. Czyżby problemy alkoholowe dotyczyły naszego 
miasta jakoś szczególnie? Krytycy filmowi, którzy już film widzieli, mawiają, 
że warto go obejrzeć, zanim sięgniemy po kolejny kieliszek. Zrobi wrażenie. 
Skoro zatem mamy w budżecie blisko ćwierć miliona złotych na przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi, może warto za część tej kwoty, w ramach seansu tera-
peutycznego, ufundować komu trzeba kilkaset biletów na film „Pod Mocnym 
Aniołem”. Dla niektórych może to być jedyna okazja, by choć raz w życiu od-
wiedzić kino. (KCH)

SMS

POD CZUJNYM OKIEM

Pociągiem 
na kanonizację 
papieża Polaka
Z Nowego Sącza wyjedzie pociąg 
na kanonizację bł. Jana Pawła II. 
Na pielgrzymkę zapisało się już 
około 4 tys. sądeczan.

Pociągi z kuszetkami i wa-
gonami sypialnymi wyjadą 26 
kwietnia z pięciu miast w Polsce: 
z Bydgoszczy, Warszawy, Kra-
kowa, Bochni i Nowego Sącza. 

– Zainteresowanie jest duże. 
Zgłosiły się już tłumy. Tylko 
z Nowego Sącza wyjechać ma 
około cztery tysięce pielgrzy-
mów. Jeśli zainteresowanie bę-
dzie większe, to dołożymy ko-
lejne pociągi – mówi senator 
Stanisław Kogut, organizator 
pielgrzymki.

Za pielgrzymkę do Rzymu 
trzeba zapłacić 800 zł. Jeśli ktoś 
będzie chciał skorzystać z wago-
nu sypialnego, wówczas będzie 
musiał zapłacić 1550 zł. W cenę 
przejazdu nie są wliczone posiłki. 
Zainteresowani mogą się zapisy-
wać do końca stycznia. Szczegó-
ły dotyczące wyjazdu można zna-
leźć na stronie koltur.pl

Decyzją papieża Franciszka 
kanonizacja Jana Pawła II i Jana 
XXIII odbędzie się 27 kwietnia. 
Uroczystość przypada dokład-
nie w Niedzielę Miłosierdzia Bo-
żego. Wezmą w niej udział wier-
ni z całego świta.  (MAT)

WARTO WIEDZIEĆ
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Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

informuje, że Gmina Stary Sącz

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

Wartość projektu: 1 047 404,00 zł
Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł

Środki krajowe 157 110,60 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,
ul. Batorego 25 (budynek w podwórzu) tel. 18 446 02 70
na stronie internetowej www.wykluczenie.stary.sacz.pl

i pod adresem email: projekt83@um.stary.sacz.pl

Planowany nabór uczestników projektu: 13.01 – 31.01.2014 roku

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

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA

REKLAMA

PERSONAL IA.  W Kry-
nickim Centrum Kultury 
zakończył się okres bez-
królewia. W trybie na-
tychmiastowym, od dziś 
(23 stycznia), przej-
mie w nim władzę Mał-
gorzata Michałek, któ-
ra wygrała konkurs 
na to stanowisko. 

Nowa dyrektor ośrodka nie miała 
dużej konkurencji. O fotel dyrekto-
ra walczyły tylko dwie osoby. Mimo 
to władze uzdrowiska są przekona-
ne, że dokonały trafnego wyboru. 

– Bóg nad nami czuwa. Nigdy nie 
mieliśmy kandydata z takimi kom-
petencjami. Bardzo się cieszymy 
z tego wyboru – mówił tuż po roz-
strzygnięciu konkursu Tomasz Wo-
łowiec, zastępca burmistrza uzdro-
wiska. – Pani Małgorzata ma bardzo 
duże doświadczenie w pozyskiwaniu 
pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. 
Tylko na granty związane z kulturą 
zdobyła 26 milionów złotych. 

Jednym z podstawowych warun-
ków przyjęcia nowego szefa kultury 
była umiejętność zdobywania pie-
niędzy z innych źródeł niż kasa miej-
ska. Władze uzdrowiska poszukiwały 
przede wszystkim sprawnego mena-
dżera, który wyprowadzi placów-
kę z długów. 

– Druga kandydat-
ka została odrzucona 
ze względów formalnych. 
Po prostu nie spełniała 
wysokich wymagań kon-
kursowych – wyjaśnia 
Tomasz Wołowiec.

Każdy z oferen-
tów musiał też przed-
stawić wizję kierowania 
placówką. 

– To ma być instytucja otwarta, 
do której każdy może przyjść ze swo-
im pomysłem. Kładę też nacisk 
na szeroką współpracę ze wszyst-
kimi środowiskami lokalnymi. 
I na pewno na finansowanie ze-
wnętrzne – mówi Małgorzata Micha-
łek. – Co do wyprowadzenia ośrodka 
z długów, będę się nad tym zasta-
nawiać, jak zajrzę w dokumenty 
i wszystko spokojnie przeanalizuję. 

Krynickie Centrum Kultury nie 
ma szczęścia do dyrektorów. Paweł 
Majoch wybrany w grudniu 2011 r. 
złożył rezygnację ze stanowiska 
po 1,5 roku pracy. Potem konkurs 
wygrał Jacek Sokołowski, który zo-
stał odwołany z funkcji w listopadzie 
2013 r. W przypadku Krynicy – miej-
scowości uzdrowiskowej i turystycz-
nej – strefa kultury jest szczególnie 
ważna. Krynickie Centrum organi-
zuje m.in. znany w całej Polsce Fe-
stiwal im. Jana Kiepury.  (PAS)

Krynicka kultura 
w kobiecych rękachAdam Nawałka odwiedzi Nowy Sącz! 

Trener polskiej reprezentacji piłkar-
skiej przyjedzie 11 lutego na zapro-
szenie „Dobrego Tygodnika Sądec-
kiego”. W spotkaniu, które odbędzie 
się w sądeckim „Sokole” będą mogli 
wziąć udział m.in. nasi Czytelnicy, dla 
których przygotowaliśmy ponad 50 
bezpłatnych zaproszeń. A warto tam 
być, nie tylko by porozmawiać z se-
lekcjonerem. Wspólnie przekażemy 
Adamowi Nawałce wielką flagę naro-
dową z napisem „Nowy Sącz”, która 
będzie odtąd obecna na wszystkich 
meczach naszej reprezentacji.

Adam Nawałka pracował w prze-
szłości z zespołem Sandecji. W No-
wym Sączu wiele osób pamięta 
tamten okres, a wszyscy dobrze 
trenera wspominają. Dzisiaj, kiedy 
jest selekcjonerem kadry narodo-
wej, chcemy mu życzyć sukcesów 
w pracy z reprezentacją i zapewnić 
o sympatii sądeckich kibiców dla 
jego drużyny. Pokażmy, że Nowy 
Sącz kibicuje naszym piłkarzom 
w trudnym dla nich momencie, 
kiedy wszyscy oczekują od ka-
dry dobrych wyników i sukcesów 
na miarę czasów, kiedy Adam Na-
wałka grał w tej reprezentacji. Stąd 
nasz apel do sądeckich kibiców: nie 
czekajmy na zwycięstwa naszej re-
prezentacyjnej drużyny. Udowod-
nijmy, że jesteśmy z nimi już dzi-
siaj, kiedy zbyt wiele osób głośno 

powątpiewa, że sukcesy naszych 
piłkarzy są możliwe. Prawdziwych 
kibiców poznaje się w takich wła-
śnie momentach. 

Za tydzień poinformujemy, jak 
stać się szczęśliwym posiadaczem 
wejściówki na to spotkanie. A war-
to się o nie postarać, bo na uczest-
ników dyskusji z trenerem Nawałką 
czekają atrakcyjne nagrody i upo-
minki reprezentacji Polski ufundo-
wane przez jej sponsora firmę Fa-
kro. Nagrody rozlosujemy wśród 
wszystkich uczestników spotkania, 

a szczęśliwcom wręczy je osobiście 
Adam Nawałka. Spotkanie w „So-
kole” poprowadzi Antoni Bugaj-
ski – znany dziennikarz sporto-
wy i ekspert piłkarski „Przeglądu 
Sportowego” oraz stacji telewizyj-
nej Canal+. Naszymi gośćmi będą 
m.in. najmłodsi sądeccy piłkarze, 
trenerzy, piłkarscy działacze, ale 
przede wszystkim kibice, wśród 
których może się znaleźć każdy 
z Was. Szczegóły konkursu za ty-
dzień w DTS oraz na www.dts24.pl.

(MICZ)

Spotkaj się z Adamem Nawałką
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Restauracja wyró niona 
w konkursie 

„Mój sposób na biznes”

  SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
     Obiady  rmowe
Zupa + II danie = 12 z

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

Kwa nica z jagni cin Jagni cina duszona 
w jarzynach podawana 

z kasz  j czmienn  
i zestawem surówek

Pieczona wiartka kaczki 
z jab kami i urawin  

podawana z ziemniakami 
opiekanymi i kapust  modr

Duszona wo owina 
z grzybami le nymi 

w jarzynach podawana 
z kopytkami i buraczkami

Pierogi Beskidzkie 
podsma ane z kasz  

gryczan , serem i sosem 
czosnkowym

Pol dwiczki wieprzowe 
z rydzami w mietanie 

podawane z ziemniakami 
i zestawem surówek

Szef kuchni poleca Potrawy regionalne

REKLAMA

Przed mieszkańcami powiatu 
nowosądeckiego otwiera się wy-
jątkowa możliwość nauczenia się 
języka angielskiego bez ponosze-
nia kosztów. 

Szkoła Językowa Perfect En-
glish z Nowego Sącza uzyskała 
dofinansowanie na przeprowa-
dzenie kursów językowych dla 
80 osób. Ze szkoleń mogą sko-
rzystać dorośli w wieku 25–64 
lat z wykształceniem nie wyż-
szym niż średnie. Szkolenia będą 
prowadzone do listopada i za-
kończą się uzyskaniem mię-
dzynarodowych certyfikatów 

potwierdzających znajomość ję-
zyka angielskiego. Organizatorzy 
zapewniają wszystkie materiały 
potrzebne do nauki oraz opłatę 
za egzamin. 

Niestety, nie zostało wiele czasu 
do namysłu, ponieważ rekrutacja 
kończy się 31 stycznia, a szkolenia 
rozpoczną się już w lutym.

Więcej informacji można 
uzyskać w sekretariacie szkoły 

Perfect English przy ulicy 
Matejki 17 w Nowym Sączu, pod 

nr 18/4442226 lub na 
www.perfectenglish.pl

Bezpłatny angielski 
dla dorosłych

TEKST SPONSOROWANY

KONKURS

DTS PATRONUJE.  Zbigniew Her-
bert powiedział: „Nie dajmy zginąć 
poległym”. Do tych słów trzeba jesz-
cze dodać „i nie zapominajmy o jesz-
cze żyjących”. 

W tym duchu wspólnie z Oddzia-
łem Instytutu Pamięci Narodo-
wej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Krakowie oraz Muzeum Okrę-
gowym w Nowym Sączu poseł 
Solidarnej Polski Andrzej Roma-
nek realizuje IV edycję konkursu 

historycznego „Żołnierze Wyklęci 
– Bohaterowie Antykomunistycz-
nego Podziemia”. 

Skierowany jest on do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych poło-
żonych na terenie miast: Nowego 
Sącza, Gorlic, Limanowej, Nowe-
go Targu i Zakopanego oraz po-
wiatu nowosądeckiego, gorlickie-
go, limanowskiego, nowotarskiego 
i tatrzańskiego. Prace uczniów, 
przygotowane w poprzednich edy-
cjach, pozwoliły wydobyć na świa-
tło dzienne nowe fakty. – Oparte 

na wspomnieniach świadków wy-
darzeń, okazały się tak odkryw-
cze, że dziś stanowią materiał 
do dalszych badań historycznych 
– mówi poseł. 

Szkoły mogą zgłaszać swój 
udział w konkursie do 31 stycznia. 
Prace konkursowe mają zostać wy-
słane do 12 marca, a uroczyste pod-
sumowanie konkursu i ogłoszenie 
jego wyników odbędzie się 24 mar-
ca w sądeckim ratuszu.

Szczegóły na 
www.dts24.pl

Uczniowie odkrywają żołnierzy wyklętych

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Miasto dzieli kasę 
W siedmiu obszarach współ-

pracy można było składać aplika-
cje na zlecenie zadań publicznych 
w otwartym konkursie ofert ogło-
szonym przez Urząd Miasta No-
wego Sącza na 2014 r. Na wspar-
cie projektów przeznaczono 757 
tys. zł. Do konkursu złożono 159 
ofert. Osobnym wsparciem są do-
tacje w postaci małych grantów. 
Tu Urząd Miasta zarezerwował 
na ten cel – 78 tys. zł. 16 stycznia 
prezydent ogłosił również wyni-
ki otwartego konkursu projektów 
na zlecanie zadań publicznych z za-
kresu sportu. 38 klubów i stowa-
rzyszeń otrzyma wsparcie w wy-
sokości 3,6 mln zł. Z czego MKS 
Sandecja – 1,8 mln zł. 

Podziemne bogactwa 
z Poręby Wielkiej

Trwają prace nad dokumentacją 
dotyczącą budowy Centrum Rekre-
acji i Balneologii w Porębie Wiel-
kiej. To przełomowa inwestycja, 
która połączy działalność samo-
rządów z sektorem prywatnym. 
Na kompleks uzdrowiskowy na ba-
zie solanek będą się składać Zakład 
Przyrodoleczniczy wraz z hotelem 
(pozostające w gestii limanowskie-
go starostwa) i baseny rekreacyjne, 
których budową ma się zająć pry-
watny inwestor. Nad jego wyłonie-
niem pracują właśnie Gorczańskie 
Wody Termalne. Na spółkę składają 

się lokalne samorządy: powiat lima-
nowski, gmina Niedźwiedź i miasto 
i gmina Mszana Dolna. 

Dziś straszy, jutro 
będzie wizytówką

Budynek na rogu ul. Piotra Skar-
gi i Bulwaru Narwiku w Nowym Są-
czu przejdzie gruntowny lifting. 
Zapłacą za niego jezuici, którzy 
od 1,5 roku są prawnymi właści-
cielami kamienicy. Prawdopodob-
nie znajdzie w nim swoją siedzi-
bę szkoła. 

Jaworzyna i Dwie Doliny 
wysoko notowane

Trzecie i czwarte miejsce w ran-
kingu najlepszych dużych stacji 
narciarskich zajęła w tym roku Ja-
worzyna Krynicka i Dwie Doliny. 
Wśród małych stacji na piętnastej 
pozycji w kraju znalazła się Kamian-
na. To kolejny ranking przeprowa-
dzony przez dziennikarzy portalu 
internetowego Onet.pl. W 30 naj-
lepszych dużych stacji jest jeszcze 
jeden reprezentant Sądecczyzny 
– na szesnastym miejscu uplasował 
się Tylicz Ski.

Dwa razy złapany 
na podwójnym gazie 

Nietrzeźwy kierowca volks-
wagena nie wziął sobie do serca 
rad i ostrzeżeń policjantów, któ-
rzy w nocy 15 stycznia zatrzymali 
go do kontroli drogowej. Pomimo 

że był pijany, a funkcjonariusze 
odebrali mu prawo jazdy, dwie i pół 
godziny później ponownie wsiadł 
do samochodu i po raz drugi wpadł 
w ręce policjantów Komisariatu 
Policji w Krynicy–Zdroju. Miał 2,5 
promila alkoholu. 

Bezkarni podpalacze 
kościółka 

Podpalacze zabytkowego ko-
ściółka w Ptaszkowej nie staną 
przed sądem. Prokuratura w Gor-
licach umorzyła postępowanie, 
bo nie znalazła wystarczających 
dowodów orzekających o ich wi-
nie. Proboszcz jest oburzony. Zło-
żył zażalenie do sądu.

Węgrzy wyremontują 
bramę seklerską 

Tłumy sądeczan uczestniczyły 
w X Spotkaniu Kolędowym „Zaśpie-
wajmy Jezusowi, Zaśpiewajmy Dzie-
ciątkowi” w kościele św. Kazimierza 
w Nowym Sączu. – Mury świątyni 
zadrżały, gdy na finał wszyscy słu-
chacze wraz z występującymi chó-
rami zaśpiewali Pastorałkę Sądecką 
– relacjonuje Józef Unold, główny 
organizator wydarzenia. Koncert 
pozwolił zacieśnić więzi ze Słowa-
kami i Węgrami. Ci ostatni, tworzą-
cy Męski Chór Egerskich Rajców, za-
deklarowali, że wyremontują bramę 
seklerską w Starym Sączu. 

Chcesz być na bieżąco. 
Wejdź na www.dts24.pl
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Dostęp do gazety jeszcze nigdy nie był tak łatwy jak teraz! Chcesz szybko i wygodnie 
czytać Dobry Tygodnik Sądecki? Znajdziesz go na naszej stronie internetowej 

www.dts24.pl
Tam również w prosty sposób możesz się zalogować, by codziennie bezpłatnie otrzymywać newsletter 

z najważniejszymi informacjami z Nowego Sącza i regionu. A w każdy czwartek wirtualny listonosz 
dostarczy Ci do porannej kawy świeży numer naszego tygodnika.

Jeśli jednak wolisz czytać nas w tradycyjnej wersji papierowej, szukaj DTS w jednym z 250 naszych 
punktów kolportażowych. Drukujemy 17 000 egzemplarzy.

Czytelnicy są dla nas najważniejsi!

AUTOREKLAMA

INWESTYCJE.  Marzenia o szybkich 
i nowoczesnych drogach w Nowym 
Sączu nieprędko się spełnią. Istnieje 
duże ryzyko, że obwodnica zachod-
nia w ogóle nie powstanie, a powiat 
nowosądecki nie otrzyma 13 mln zł, 
z zarezerwowanej na ten cel dotacji. 
W przypadku „północnej” – poślizg 
z rozpoczęciem budowy spowodowa-
ny jest odwołaniem od przetargu. 

W maju ubiegłego roku Sądowe 
Kolegium Odwoławcze w Tarno-
wie uznało, że nie będzie rozpatry-
wać skarg mieszkańców Podegro-
dzia, którzy nie chcą, aby przez ich 
działki przebiegała obwodnica za-
chodnia Nowego Sącza. Stwierdzo-
no wówczas, że pismo reprezen-
tującego mieszkańców sądeckiego 
prawnika Wojciecha Gąsiorowskie-
go wpłynęło po terminie. Mece-
nas odwołał się do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, dowo-
dząc, że tak się nie stało. WSA przy-
znało mu rację. 

Inwestor, czyli Starostwo Po-
wiatowe w Nowym Sączu ma teraz 
związane ręce, bo nie posiada po-
zwolenia budowlanego na rozpo-
częcie inwestycji. 

– Istnieje poważne ryzyko, 
że SKO w Tarnowie uchyli de-
cyzję środowiskową wójt gmi-
ny Podegrodzie. Jeśli tak by się 
stało, to z mocy prawa pozwole-
nie na budowę będzie nieważne 
– mówi Wojciech Gąsiorowski, re-
prezentujący cztery protestujące 
rodziny z Podegrodzia. 

SKO na razie nie może jednak 
podjąć żadnej decyzji, bo – jak in-
formuje nas mecenas – akta spawy 

znajdują się w Sądzie Administra-
cyjnym w Krakowie. 

– Kiedy zostaną zwróco-
ne? To jedna wielka niewiado-
ma. Dopiero po zwrocie akt, SKO 
w Tarnowie będzie musiało się 
zastanowić co dalej z decyzją śro-
dowiskową – dodaje Gąsiorowski. 

Na terenie, przez który ma prze-
biegać obwodnica, jedna z ro-
dzin wybudowała niedawno nowy 
dom, w którym mieszka zaledwie 
od trzech lat. Pół roku po przepro-
wadzce usłyszała, że przed ich po-
sesją ma przebiegać obwodnica. Za 
jakiś czas okazało się, że dom ma 
zostać wywłaszczony. 

– Wzięli na dom duży kredyt, 
ciężkie pieniądze we frankach, więc 
ich zadłużenie zamiast się zmniej-
szać, ciągle rośnie. Gdyby zabra-
no im ziemię, odszkodowanie pój-
dzie prościutko do banku na spłatę 
kredytu. Ci ludzie zostaną z pustymi 
rękami, bez domu. Pójdą pod most 
– tłumaczy mecenas Gąsiorowski. 

Jest jeszcze jedna ważna spra-
wa, która dodatkowo kompliku-
je rozpoczęcie budowy obwodnicy 
zachodniej. Jedna z odwołujących 
się rodzin złożyła wniosek o wy-
łączenie SKO w Tarnowie od orze-
kania w tej sprawie. Powód? Brak 
możliwości obiektywnego rozpa-
trzenia sprawy. Wniosek został już 
skierowany do premiera. Jeżeli ten 
uzna go za zasadny, sprawą zajmie 
się np. Sądowe Kolegium Odwo-
ławcze w Krakowie albo Rzeszowie. 

– Jak długo piłka jest w grze, 
tak długo będziemy starali się nią 
grać – mówi Adam Czerwiński, dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg. 

– Sprawa jest na razie na etapie 
zdobywania decyzji środowisko-
wej. Dopóki jej nie ma, szanse 
na budowę obwodnicy jeszcze są. 

Obwodnica zachodnia Nowego 
Sącza ma powstać do końca maja 
2015 roku. Żeby inwestor zdą-
żył na czas, jej budowa musi ru-
szyć nie później niż jesienią tego 
roku. W przeciwnym razie Są-
decczyzna nie otrzyma 13 mln zł 
dofinansowania. 

***
Dofinansowanie obwodnicy pół-

nocnej nie wygląda na zagrożone. 
Niemniej sprawa rozpoczęcia bu-
dowy w ostatnich tygodniach nieco 
się skomplikowała. Firma Strabag, 
która przegrała przetarg na jej re-
alizację, oskarżyła zwycięską firmę 
Intercor z Zawiercia o niekompeten-
cje. Ich wnioskiem zajmie się Krajo-
wa Izba Odwoławcza w Warszawie. 

– Wpłynęło do nas odwołanie, 
które złożyła spółka Strabag. Za-
kwestionowano w nim wygra-
ną ofertę. Zarzuty dotyczą między 
innymi złożenia nieprawdziwych 
informacji co do doświadczenia 
zawodowego firmy – wyjaśnia Ju-
styna Tomkowska, rzeczniczka 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

Dopóki odwołanie nie zosta-
nie rozpatrzone, budowa trasy nie 
może ruszyć. KIO ma na to czas 
do końca stycznia. Władze miasta 
twierdzą jednak, że dwutygodnio-
we opóźnienie nie powinno mieć 
wpływu na planowane zakończe-
nie inwestycji, która kosztować bę-
dzie 98 mln zł. Z czego dotacja wy-
nosi 68 mln zł. (MAT)

Obwodnicy zachodniej nie będzie?

WARTO WIEDZIEĆ

Złoty Dukat Sędziwoja 
dla „elektryka”

Od tygodnia Technikum Zawodowe nr 
7 w Zespole Szkół Elektryczno–Me-
chanicznych w Nowym Sączu świę-
tuje swój sukces – pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim Rankingu Techni-
ków 2014, opracowanym przez mie-
sięcznik „Perspektywy”. 

Jako jedyna szkoła z Nowego Sącza 
„elektryk” został wpisana na li-
stę najlepszych szkół olimpijskich. 
We wtorek podczas sesji Rady Mia-
sta dyrektor szkoły Walenty Szarek 
odbierał gratulacje od prezydenta 
Ryszarda Nowaka. Otrzymał Złoty 
Dukat Sędziwoja – nagrodę przy-
znawaną za wybitne osiągnięcia dla 

Nowego Sącza. Jest to drugi laure-
at w siedmioletniej historii tego 
wyróżnienia. – Na sukces złożyło 
się wiele czynników: świetna mło-
dzież, rekordowe wyniki z matur, 
egzaminów zawodowych i olim-
piad oraz konsekwentna realizacja 
założonego planu – wylicza Walen-
ty Szarek. – Nie był to jednak nagły 
sukces, bo w poprzednich latach 
plasowaliśmy się w czołówce, ale 
trudno będzie powtórzyć ten wy-
nik. Kryteria premiują szkoły małe, 
wielkie nie mają w zasadzie więk-
szych szans, a nasza w gronie na-
grodzonych jest wręcz ogromna.

(J)

FO
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R)

Masz szansę na sukces
Rusza kolejna edycja projektu „Two-
ja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. 
Jeśli mieszkasz na terenie Nowego 
Sącza, masz 15 – 24 lata , chcesz na-
być umiejętności lidera, interperso-
nalne, zyskać nowe doświadczenia, 
rozwijać swoje pasje i poznać no-
wych ludzi – zgłoś swój udział! Re-
krutacja już trwa! Na zajęcia w ra-
mach projektu można zapisywać się 

codziennie, do 5 lutego (w dni ro-
bocze), w godzinach 12–16 przy ul. 
Jagiellońskiej 14 (I piętro). – Bardzo 
gorąco zachęcam innych do wzięcia 
udziału w kolejnym module. Warsz-
taty, zajęcia, poznanie innych ludzi 
to naprawdę bardzo ciekawa przy-
goda – mobilizuje Magdalena Chra-
pusta, uczestniczka poprzednich 
edycji projektu. 

Szczegóły na dts24.pl
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STYL ŻYC IA.  Brak śniegu nie 
usprawiedliwia sądeczan przed bra-
kiem z ich strony zainteresowa-
nia sportem i aktywnym spędzaniem 
wolnego czasu. ROZMOWA 
z BEATĄ HANDZEL, dyrektorem za-
rządzającym stacji narciarskiej Ry-
terski Raj w Rytrze. 

– Ryterski Raj realizuje projekt Akade-
mia Narciarska, który daje możliwość 
trenowania dzieciom jazdy na nar-
tach przez cały rok. Nabór do Akademii 
przyniósł niezbyt optymistyczną re-
fleksję na temat sądeczan…

– Okazuje się, że sądeczanie, któ-
rzy mają góry, stacje narciarskie, 
trasy biegowe, w ogóle odpowied-
ni klimat do uprawiania narciarstwa 
na wyciągnięcie ręki, nie praktykują 
tej dziedziny sportu. Mam wrażenie, 
że w ogóle niewiele korzystają z wa-
lorów miejsca, w którym żyją. A wol-
ny czas, zamiast na poprawę kondy-
cji fizycznej, poświęcają na spacery 
po galeriach handlowych. 
– Akademia Narciarska jest kierowana 
do dzieci, nie dorosłych.

– Tak, ale to my, dorośli decydu-
jemy, czy nasze dziecko będzie spę-
dzać czas przed komputerem i te-
lewizorem i będzie mieć za chwilę 
skrzywiony kręgosłup, czy będzie 
uprawiać sport. Zanim projekt ru-
szył, naszą ofertę przedstawialiśmy 
w różnych szkołach i przedszkolach 
na terenie Nowego Sącza i powiatu 
sądeckiego. Proszę sobie wyobrazić, 
że w jednej z placówek na 700 osób, 
które otrzymały informacje, odpo-
wiedziały tylko dwie. A kiedy pyta-
łam rodziców – zaznaczam młodych 
rodziców, których dzieci mają kilka 
lat – czy jeżdżą na nartach, bywały 
sytuacje, że na pełną salę, nikt nie 
podniósł ręki. Jaki z tego wniosek? 
Sądeczanie nie jeżdżą na nartach!

– Kto zatem wypełnia stoki?
– Mieszkańcy Warszawy, Kra-

kowa. W ogóle większych aglome-
racji, gdzie kultura ruchu jest wpa-
jana dzieciom od najmłodszych lat.

– To drogi sport. Może sądeczan zwy-
czajnie na niego nie stać?

– Zawsze możemy znaleźć wy-
mówkę. A to że dziecko jest cho-
rowite, a to że wyciągi narciarskie 
drogie, a inni jeszcze zasłaniają się 
pracą i twierdzą, że boją się zła-
mać rękę. Usprawiedliwiamy się 
na siłę. Wśród dzieci, zapisanych 
do Akademii, są chyba w przewa-
dze uczniowie z wiejskich rodzin. 
Nikomu się dziś nie przelewa. Wy-
daje mi się, że to kwestia prioryte-
tów. Miesięczny koszt uczestnictwa 
w Akademii wynosi 200 złotych. 
W tym zapewniamy dowóz dziec-
ka do stacji narciarskiej, wyposa-
żenie (narty, buty, kask), najnow-
szej generacji sprzęt, na którym 
dziecko trenuje, gdy nie ma śnie-
gu, oraz profesjonalnych instruk-
torów. To dużo? 

Przyznam się szczerze, że sama 
nauczyłam się jeździć na nartach 
dopiero po czterdziestce. Ludzie 
ze Stanów Zjednoczonych, gdzie 
studiowałam, a później pracowa-
łam, uświadomili mi moją ułom-
ność. Kiedy opisywałam swoje ro-
dzinne strony, mówili: „To pewnie 
świetnie jeździsz na nartach?”. Było 
mi wstyd przyznać się, że nie potra-
fię. Pierwsze więc, co zrobiłam, gdy 
wróciłam na Sądecczyznę, nauczy-
łam się jeździć na nartach. To do-
wód na to, że błędy młodości moż-
na naprawić w każdym wieku. Mam 
nadzieję, że sądeczanie nie będą 

masowo wylatywać do Stanów, by 
się przekonać, jak wiele tracą. 
– W tym roku usprawiedliwienie jest 
zasadne. Nie ma śniegu, więc nie ma 
na czym jeździć.

– No tak, na pogodę nie mamy 
wpływu. Ale to żadne usprawiedli-
wienie do tego, by nie zażywać ru-
chu. Nie chcę nikomu narzucać jed-
nej dyscypliny sportu. Chcę raczej 
zaapelować do sądeczan, by ak-
tywnie spędzali wolny czas: biega-
li, jeździli na rowerze bądź chociaż 
spacerowali, ale nie po galeriach 
handlowych, a pięknych górach, 
lasach, jakie ich otaczają. (SKI) 

ul. Zielona 27
Nowy Sącz  
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www.farbol.pl

•  FARBY (dachy, elewacje, wnętrza)

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

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych.

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

Sądeczanie, zamiast po górach, spacerują po galeriach

Szczegóły na temat projektu znajdą Państwo na stronie 

akademia–narciarska.pl

Uczestnicy Akademii Narciarskiej mają możliwość trenowania przez cały rok. 
– Uczymy umiejętności, które zostają na całe życie. Ponadto dzieci mają 
okazję nawiązać nowe znajomości, przyjaźnie, bo oprócz nauki fundujemy 
im również wiele imprez, od na przykład zabawy sylwestrowej po zawody 
sportowe. A rodzice zyskują gwarancję, że ich dziecko spędza czas 
bezpiecznie i przede wszystkim zdrowo – mówi Beata Handzel. ZD
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To my, dorośli, 
decydujemy, czy 
nasze dziecko 
będzie spędzać czas 
przed komputerem 
i telewizorem i będzie 
mieć za chwilę 
skrzywiony kręgosłup, 
czy będzie uprawiać 
sport. 

REKLAMA

PRACA DLA KOBIETY W NIEMCZECH 
(sprzątanie mieszkań). tel.609 769 639
BRYKIET DRZEWNY – producent, c.o., kominki. 
Tel. 503–313–788.
DO WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚĆ – plac 15a, 
ogrodzony pod komis samochodowy lub inną 
działalność w Nowym Sączu ul. Węgierska 
(obok budowy Lidla). Tel. 881 378 502.
KUPIĘ stary motocykl, stan obojętny. 
Tel. 507 187 349

SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki. Zadzwoń 
18 334 80 37.
LOKALE DO WYNAJĘCIA nad sklepem 
Groszek Naszacowice, pow. od 30 do 50m2. 
Tel. 601 696 386, 609 147 109.
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: 
www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.
FIRMA EKSPORTOWA zatrudni osoby 
z j. niemieckim, duńskim, fińskim, szwedzkim, 
rumuńskim, bułgarskim. Praca w biurze Nowy 
Sącz. Tel. 606 877 945

OGŁOSZENIA DROBNE
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LUDZKIE  H ISTORIE .  Straciła dom, 
który był zabezpieczeniem na przyszłość 
dla jej dzieci. Straciła godność, bo dała 
się oszukać mężczyźnie, któremu za-
ufała. Teraz traci zaufanie do wymia-
ru sprawiedliwości. Prokuratura umo-
rzyła śledztwo w jej sprawie, uznając, 
że nie dopuszczono się względem niej 
przestępstwa, za to postawiła 39–letniej 
sądeczance zarzuty współsprawstwa 
w oszustwach na szkodę banków i tele-
fonii komórkowych. 

Kobieta złożyła zawiadomienie 
do prokuratury, szeroko opisując 
działania Krystiana T., który na swo-
im koncie ma już siedem wyroków 
za oszustwa dokonane tylko na tere-
nie Małopolski. O tym, jakich metod 
używał, by ją uwieźć i skłonić do prze-
pisania na niego najwartościowszej 
rzeczy, jaką posiadała – domu, któ-
ry otrzymała w spadku po zmar-
łym mężu – sądeczanka opowiada-
ła już na naszych łamach. Krystiana 
T. poznała przez internet, na portalu 
randkowym. 

– Wydał mi się dobrym i troskli-
wym człowiekiem. Wysłał zdję-
cie ze swoją siostrzenicą, mówiąc, 
że to jego chrześnica, że nie może 
być prawdziwym ojcem, to jest cho-
ciaż ojcem chrzestnym. Dopiero póź-
niej okazało się, że to córka jego żony 
z jej pierwszego małżeństwa – opo-
wiadała DTS o początkach znajomo-
ści z Krystianem T. 

Dziś zdaje sobie sprawę, że już 
wówczas mężczyzna wiedział o niej 
wszystko: jaki majątek posiada, 
a dzięki rozmowom przez internet 

poznał jej potrzeby psychiczne. Można 
przypuszczać bowiem, że nie działał 
sam. Po drugiej stronie ekranu pewnie 
znajdowała się osoba, która na pod-
stawie wypowiedzi kobiety, tworzy-
ła jej portret psychologiczny. 

***
Sądeczanka zaszła w ciążę z Kry-

stianem T., choć mężczyzna mówił jej, 
że jest bezpłodny. Zaczęli snuć plany 
na przyszłość. 

– Zatrudnił mnie u siebie w firmie, 
mówiąc, że nie mogę ciężko praco-
wać, że on mi na to nie pozwoli. Za-
rejestrował mnie na wysoką kwo-
tę i odprowadzał ZUS, żebym miała 
wychowawcze. Byłam pewna, że robi 
to dla mnie i dziecka – opowiadała ku 
przestrodze 39–latka. – Wówczas za-
mydlił mi oczy. Zaczarował także wi-
zją nowego domu. Był już umówiony 
na zakup jednego, po atrakcyjnej ce-
nie, ale potrzebna była zaliczka – 40 
tysięcy złotych. Pokazał mi przelew, 
wyciąg z banku na kwotę ponad 700 
tysięcy złotych, mówiąc, że to są pie-
niądze na lokacie i nie może ich jeszcze 
wybrać. I tak namówił na kredyt, cho-
ciaż upierałam się, że żaden bank nie 
da kredytu samotnej matce. Stwier-
dził: „Wszystko załatwię”. Pobrałam 
gotówkę w kasie i dałam Krystia-
nowi na zaliczkę. Pieniądze przepa-
dły – Krystian tłumaczył, że trafili-
śmy na oszustów, którzy w ten sposób 
okradali ludzi. Chcą zaliczki i znikają. 

Później Krystian T. miał namó-
wić ją na sprzedaż domu. Nie chciała 

tego robić – to było jedyne zabezpie-
czenie przyszłości jej dzieci. Ponadto 
przez pięć lat nie mogła sprzedać nie-
ruchomości – musiałaby zapłacić wy-
soki podatek, a na to jej nie było stać. 
Prawdopodobnie dom był głównym 
celem oszusta. 

– Namawiał, że ma dobrego kup-
ca, że dobrze na tym zarobię. Prze-
pisałam notarialnie dom na niego za 
100 tysięcy złotych. W drodze do no-
tariusza pokazał mi przelew, którego 
dokonał na moje konto na 700 tysię-
cy złotych, żebym się nie martwiła, 
że stracę dom. U notariusza wyszło 
pierwsze kłamstwo – podał PESEL 
i zeznał, że jest kawalerem. Okazało 
się, że jest o 10 lat młodszy ode mnie. 
Nie wyglądał: łysiejący z brzuszkiem. 
Ale również uspokoił, że nie powie-
dział mi, ile ma lat, bo wiedział, że go 
odrzucę. Zapewniał, że kocha…

Długo jeszcze nie wierzyła, że ma 
do czynienia z oszustem. W końcu po-
stanowiła zgłosić sprawę policji, zło-
żyć zawiadomienie do prokuratury 
o popełnieniu przestępstwa. 

***
Przed Nowym Rokiem otrzyma-

ła postanowienie o umorzeniu śledz-
twa w jej sprawie. Prokurator nie 
dopatrzył się „znamion czynu za-
bronionego” w kwestii pozbycia się 
przez sądeczankę nieruchomości. 
„Ze zgromadzonego materiału wy-
nika, że [nazwisko kobiety] w dniu 
4.01.2012 r. działając dobrowolnie 
przeniosła własność […] na Krystiana 

T. W sporządzonej przed tarnow-
skim notariuszem umowie sprzeda-
ży jako cenę podano kwotę 100000 zł. 
Z kolei Krystian T., jako nowy wła-
ściciel domu oraz gruntu, w dniu 
24.04.2012 r. sprzedał nieruchomość 
innej osobie za kwotę 150000 zł. […] 
W zachowaniu nabywcy nierucho-
mości brak jest znamion wskazują-
cych na celowe działanie właściwe dla 
sprawcy oszustwa. […] Stanowiące 
tło opisanego zdarzenia wspólne pla-
ny życiowe i majątkowe [nazwisko 
kobiety] i Krystiana T. oraz ich osta-
teczny krach i ostry konflikt stron nie 
mogą stanowić wystarczającej i jedy-
nej podstawy dla merytorycznej oce-
ny zachowania kontrahentów” – czy-
tamy w uzasadnieniu postanowienia. 

Kobieta i jej pełnomocnik z urzędu 
odwołali się od decyzji prokuratury. 

– Są podstawy do stwierdzenia, 
że ta pani została oszukana, dlate-
go złożyliśmy zażalenie o uchyle-
nie tego postanowienia. Teraz cze-
kamy na decyzję sądu. Uważam, 
że materiał dowodowy jest obszerny 
– zresztą zebrany przy dużym współ-
udziale pokrzywdzonej – i pozwala 
na stwierdzenie, że dopuszczono się 
wobec niej oszustwa. W uzasadnie-
niu natomiast pominięto ocenę wielu 
istotnych dowodów – uważa adwokat 
Marcin Lewczak.

Do zażalenia dołączono także ma-
teriały prasowe i telewizyjne, bo hi-
storia sądeczanki i innych w podob-
ny sposób oszukanych kobiet obiegła 

media w całej Polsce. Choć to nie sta-
nowi dowodu w sprawie, daje jednak 
obraz działań Krystiana T. 

***
Do sądu trafi zażalenia na posta-

nowienie prokuratury, a już trafi-
ły też dwa akty oskarżenia sformuło-
wane właśnie na podstawie dowodów 
zebranych w czasie śledztwa wsz-
czętego na podstawie zawiadomie-
nia sądeczanki. 

– Dla czystości sprawy musie-
liśmy ją uporządkować – mówi 
prokurator Prokuratury Rejonowej 
w Nowym Sączu Waldemar Kriger. 
– Jedna, w której kobieta występu-
je jako poszkodowana, została umo-
rzona. Decyzja jest nieprawomocna 
i do prokuratury wpłynęło zażale-
nie, które teraz rozpatrzy sąd. W ko-
lejnej sprawie ta pani jest oskarżona 
o współsprawstwo w oszustwach, 
jakie miała dokonać razem z Kry-
stianem T. na szkodę banków i te-
lefonii komórkowych. Odrębna też 
sprawa trafiła do sądu przeciwko 
samemu Krystianowi T. W trakcie 
śledztwa wychodziły bowiem kolejne 
oszustwa, jakich się dopuścił. 

– Straciłam dom, straciłam god-
ność, a teraz tracę zaufanie do wy-
miaru sprawiedliwości. Wygląda 
na to, że doniosłam sama na siebie 
do prokuratury. Czy liczą się tu tyl-
ko statystyki, nie ludzie? Krystian T. 
w 2011 roku miał już na swoim koncie 
wyroki, mimo to nie siedział w wię-
zieniu. Sąd uwierzył w jego popra-
wę, a w to, że mnie oszukał, choć 
mam na to dowody, nikt nie wierzy? 
– pyta rozgoryczona wdowa.  (KG)

Doniosłam do prokuratury sama na siebie…
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REKLAMA

NA PARAF I I .  W tym roku rozpocz-
nie się budowa kościoła parafii bł. Jana 
Pawła II na osiedlu Barskim w Nowym 
Sączu. Czas realizacji będzie uzależ-
niony od hojności parafian. 

Najmłodsza parafia w mieście, ery-
gowana w sierpniu ubiegłego roku, 
liczy 6700 wiernych, którzy do tej 
pory należeli do parafii św. Małgo-
rzaty. Choć powstanie jej budziło 
wiele kontrowersji wśród mieszkań-
ców, teraz dostrzegają w niej wię-
cej korzyści. 

Przy kaplicy na osiedlu Barskim 
działa schola, odbywają się spotka-
nia służby ołtarza. Co sobotę młodzież 
ma okazję uczestniczyć w zajęciach 
sportowych, organizowanych przez 
księży na sali gimnastycznej w Szko-
le Podstawowej nr 18. W sumie, wraz 
z ministrantami, nowa parafia skupia 
wokół siebie 150 dzieci, które aktyw-
nie włączają się w jej życie. 

– Prawda jest taka, że kościół 
bardziej jest w stanie zadbać o dzie-
ci i stworzyć im możliwość spędza-
nia wolnego czasu w ciekawy spo-
sób, niż gdyby pozostawić do ich 
dyspozycji boisko, które to podzie-
liło mieszkańców – przypomina Ka-
zimierz Fałowski. 

Z uwagi na miejsce zamieszka-
nia przypisany jest do nowej para-
fii. Mimo to pozostał jednak wier-
ny farze. 

– To może kwestia przyzwy-
czajenia, sentymentu, że na msze 
święte chodzę do świętej Małgorzaty 
– przyznaje pan Kazimierz.

 Dla niego ważny jest klimat starej 
bazyliki. Cieszy go więc fakt, że teraz 
mniej wiernych uczęszcza do fary, 
że wielu wybiera msze święte, któ-
re są odprawiane bliżej ich miejsca 
zamieszkania. 

– Dzięki nowej parafii udało się 
odciążyć mury zabytkowej świąty-
ni. Ogromna liczba wiernych [blisko 
22 tys. parafian – przyp. red.] mocno 
nadwyrężyła ściany bazyliki – za-
uważa Kazimierz Fałowski.

Na pewno z istnienia parafii i ka-
plicy na os. Barskim zadowolone 
są osoby starsze. Skończyły się ich 
problemy z marznięciem na przy-
stankach w oczekiwaniu na auto-
bus, który zawiezie ich do kościoła 
w centrum miasta. W nowej parafii 

ponadto ma powstać dla nich Klub 
Seniora. 

– Chcemy wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom społeczeństwa, które nie-
stety nam się starzeje – mówi ks. 
Zbigniew Biernat, proboszcz para-
fii bł. Jana Pawła II. – Parafia dba nie 
tylko o dzieci, ale również musi po-
myśleć o organizacji czasu wolne-
go seniorom. Bo jest taka potrzeba. 
W planach więc mamy utworze-
nie Klubu Seniora. Niebawem ru-
szy także ognisko misyjne. 

Plany na najbliższy czas zakładają 
również rozpoczęcie budowy świą-
tyni. Jak informuje nas proboszcz, 
w tym roku powinny zostać poło-
żone fundamenty. Kościół może po-
wstawać kilka lat. Postępy w budo-
wie będą uzależnione od hojności 
parafian. 

– Kościół budowany jest z ofiar 
dawanych na tacę podczas mszy 
świętych. Składki zbieramy także 
co roku w 14 parafiach patronac-
kich – mówi ks. Biernat.   (G)

Fundamenty pod nowy kościół

FO
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Ks. Zbigniew Biernat szacuje, że na msze święte w niedziele do nowej sądeckiej 
parafii uczęszcza ponad trzy tysiące wiernych

Tak ma wyglądać kościół na os. Barskim, którego budowa ruszy jeszcze w tym roku

LUDZKIE  H ISTORIE .  Jan i Helena 
Czarneccy z Kamiannej wzięli ślub 
cywilny, ale przed Bogiem złożyli 
przyrzeczenie, że będą żyć w czysto-
ści. Ich drogi skrzyżowały się w za-
kładzie karnym, a teraz rozchodzą. 
– Dojrzeliśmy, żeby służyć jeszcze 
głębiej – mówi pani Helena. 

Wyznanie więźnia 
Mam 65 lat, z których jedną 

trzecią spędziłem w zakładzie kar-
nym – pan Jan rozpoczyna opo-
wieść o swoim życiu. – Jako dziec-
ko, byłem blisko Boga. Chodziłem 
do kościoła, potrafiłem się mo-
dlić…. Ale kiedy skończyłem lat 18 
po raz pierwszy trafiłem do wię-
zienia. Nastoletni bunt, złe towa-
rzystwo i tak się zaczęło. 

Wychodziłem i za chwilę znów 
lądowałem w tym samym miejscu. 
Skończył się socjalizm, i chwała 
Panu za to, bo dzięki temu do za-
kładów karnych powróciły gru-
py modlitewne. Pozwolono księ-
żom spotykać się z osadzonymi. 
Uczęszczałem na te spotkania. 
Gdzieś w środku odezwało się we-
zwanie. Powoli przypominałem so-
bie pacierz, modlitwy. 

Po 12 latach wyszedłem na wol-
ność. Wydawało mi się, że chwy-
ciłem Pana Boga za nogi. I… znów 
znalazłem się w zakładzie karnym. 
Mówili o mnie pobożny człowiek, 
a ja ponownie narozrabiałem. Ku 
mojemu zdziwieniu przyjęto mnie 
jak brata. Nikt nie oceniał. Skoń-
czył się kolejny wyrok. Wyszedłem 
i za trzy dni byłem z powrotem 
w tym samym miejscu. Wówczas 
w rozmowie z Bogiem powiedzia-
łem: „Dzięki Ci Panie, że tu je-
stem. Niech się dzieje wola Two-
ja”. Inaczej nie mogłem sobie tego 
wszystkiego, co się ze mną dzieje, 
wytłumaczyć. 

Wówczas ksiądz Ignacy Klucz-
nik, kapelan więzienia, poinformo-
wał mnie, że organizuje pielgrzym-
kę dla osadzonych do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Zapytał, czy chcę 
jechać. Oczywiście, że chciałem. 
Ale kto by mi zaufał. „Módl się, 
może cię puszczą” – odpowiedział. 
I w tym czasie dostałem list od mo-
jej matki. To było przełomowe wy-
darzenie w moim życiu. 

Matka nie odwiedzała mnie. 
Była mocno schorowana. Nie mo-
gła chodzić. Tymczasem napisa-
ła, że była… w Kalwarii i modli-
ła się o moje nawrócenie. Przez 
pół dnia płakałem jak dziecko. Nie 
mogłem pojąć, jak kobieta, której 
wyrządziłem tyle krzywdy, może 
się jeszcze za mnie modlić. Stanęło 
przede mną całe życie. Przed ocza-
mi miałem wszystkich, których 
skrzywdziłem, a których do tej 
pory obwiniałem o moją krzywdę. 
Ja przecież miałem pretensje na-
wet do mężczyzny, którego okra-
dłem, że miał śmiałość donieść 
na mnie policji. 

Bóg na to czekał. Mimo moich 
upadków, z Kalwarii – bo udało 
mi się pojechać na tę pielgrzym-
kę – wróciłem zupełnie innym 

człowiekiem. Zastanawiałem się 
tylko, co będzie dalej. Złożyłem 
śluby czystości. Koledzy osadzeni, 
gdy ćwiczyliśmy na siłowni, śmiali 
się mówiąc: „Dopadło chłopa, ale 
jak tylko wyjdzie na wolność, po-
wróci dawny Janek”. Odpowiada-
łem: „Chwyciłem się szaty Chry-
stusa i już jej nie puszczę”. 

Jestem na wolności od 18 lat. 
Żyję z kobietą, którą Bóg wysłał 
do zakładu karnego, by pomóc mi 
ułożyć sobie wszystkie sprawy. 

Teraz postawił przed nami ko-
lejne wyzwanie… Powołał nas dalej. 

Historia Heleny 
– Jesteśmy z Jankiem u kre-

su naszej wspólnej drogi, któ-
ra rozpoczęła się w zakładzie ka-
rym – kontynuuje opowieść pani 
Helena. – Mieszkałam w Olszty-
nie z ośmiorgiem dzieci z domu 
dziecka. Szukałam dla nas miejsca, 
gdzie mogłabym wybudować dom. 
Uznałam, że najlepszym będzie 
Sądecczyzna. W 1994 roku znala-
złam takie miejsce w Kamiannej. 
Nie miałam jednak nikogo do po-
mocy. Modliłam się o człowie-
ka, który zechce mi pomóc wybu-
dować dom. Przypadek zrządził, 
że spotkałam na swej drodze księ-
dza Klucznika. Opowiedziałam mu 
o swoim problemie, a on stwier-
dził, że zna kogoś takiego, jednak 
obawia się, że ja go nie zaakceptu-
ję. Stwierdziłam, że skoro ukoń-
czyłam resocjalizację, to sobie po-
radzę. Nie pytałam o więcej. Nie 
interesowało mnie za co siedzi. 
Chciałam się z nim spotkać i przed-
stawić moją propozycję. Nie mia-
łam pieniędzy. Za swoją pracę mo-
głam zapłacić tylko wyżywieniem 
i zapewnieniem dachu nad głową. 
Janek był zdziwiony moją wizytą. 
Nikt go bowiem wcześniej w zakła-
dzie nie odwiedzał. Porozmawiali-
śmy. Zgodził się pomóc mi wybu-
dować dom. Wcześniej zaznaczył, 
że dwa lata temu złożył śluby czy-
stości. Ja byłam wówczas trzy lata 
po złożeniu takich ślubów. 

Janek chciał zerwać ze swoją 
przeszłością. Wzięliśmy ślub cy-
wilny, choć właściwie nawet nie 
nazywam tego ślubem, dopełni-
liśmy tylko formalności. Prosto 
z pracy, chyba nawet w roboczych 
ubraniach, weszliśmy do urzędu 
i podpisaliśmy papiery, by Janek 
mógł przyjąć moje nazwisko. 

Zaczęła się ciężka praca. Z ko-
biety wychowanej w mieście sta-
łam się rolniczką. Wybudowaliśmy 
wspólnie dom. Po latach powsta-
ło trzyhektarowe gospodarstwo 
ekologiczne. 

Teraz nasze drogi się rozcho-
dzą. Zostaliśmy już sami i pracu-
jemy praktycznie tylko na swo-
je utrzymanie. To przecież bardzo 
egoistyczne. Podjęliśmy więc de-
cyzję o sprzedaży tego, co wspól-
nie stworzyliśmy. Pieniądze chce-
my oddać potrzebującym. 

Janek idzie do swojego zakonu, 
ja do swojego…

Oprac. (KG)

Z zakładu karnego 
do zakonu 
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ROZMOWA  z WIESŁAWĄ 
BORCZYK – Prezes 
Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
i Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku

– Tegoroczna Wigilia była dla Pani szcze-
gólna. Brała Pani udział w spotkaniu 
z premierem Donaldem Tuskiem, o czym 
donosiły ogólnopolskie media. Jakie 
są Pani refleksje po tym spotkaniu?

–To było wyjątkowe spotkanie wi-
gilijne, w gmachu Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. Już przy wejściu 
odczuwało się podniosły, świątecz-
ny nastrój, który udzielał się zapro-
szonym gościom. Premier poinfor-
mował o decyzjach rządu, którego 
posiedzenie zakończyło się dosłow-
nie pół godziny wcześniej. Potem zło-
żył wszystkim życzenia świąteczne i 
noworoczne oraz podziękował za za-
angażowanie w przygotowaniu do-
kumentów dotyczących aktywności 
osób starszych i polityki senioralnej. 

Miałam możliwość, w krótkim 
wystąpieniu, podziękować premie-
rowi za podjęcie bardzo ważnego spo-
łecznie problemu oraz za dotrzymanie 
obietnicy, którą złożył w czasie spo-
tkania z liderami UTW w Szczawnicy 
w 2011 r. Potem tradycyjnie połamali-
śmy się opłatkiem. Przy poczęstunku 
wigilijnym, z barszczem, pierogami, 
rybą, kompotem z suszonych owo-
ców, toczyły się rozmowy w życzli-
wym i miłym nastroju. Wyjechałam 
z Warszawy po godz. 12., aby zdążyć 
na rodzinną Wigilię w Nowym Sączu, 
do której zasiedliśmy w tym roku nie-
co później niż zwykle. Ten wigilijny 
dzień AD 2013 r. na pewno zostanie 
mi na długo w pamięci.
– W Wigilię rząd przyjął pakiet trzech 
uchwał dedykowanych seniorom. 
Co dzięki temu zyskają seniorzy?

– Podjęte przez rząd uchwały, tzw. 
„Pakiet dla seniorów”, to zupełnie 
nowa jakość w polityce społecznej, 
ukierunkowana na osoby starsze, ale 
również na współpracę pokoleniową. 
Rządowy program wspierania ak-
tywności społecznej osób starszych 
(ASOS) jest wyrazem zrozumienia 
problemu i chęci pomocy dla or-
ganizacji społecznych działających 
w sferze pożytku publicznego po-
przez dofinansowanie realizowa-
nych przez nie projektów w czterech 
priorytetowych obszarach: edukacja 
osób starszych, aktywność społecz-
na promująca integrację wewnątrz 
i międzypokoleniową, partycypa-
cja społeczna oraz usługi społecz-
ne dla osób starszych. Kwota prze-
znaczona w tym roku na te działania 
to 40 mln zł.

Środki programu rządowe-
go są przeznaczone m.in. na rozwój 
np. uniwersytetów trzeciego wieku, 
klubów seniora, centrów seniora, 

warsztatów terapii zajęciowej dla 
osób starszych, poradnictwa dla se-
niorów, wolontariatu na rzecz star-
szych, niesamodzielnych seniorów, 
a także upowszechnianie rad senio-
rów tworzonych przez gminy. Może 
to pomóc w rozwiązaniu wielu spo-
łecznych problemów.

Kolejna ważna uchwała rządu 
– „Założenia długofalowej polityki se-
nioralnej w Polsce na lata 2014–2020” 
– jest pierwszym, kompleksowym 
dokumentem o charakterze ramo-
wym i dotyczy polityki senioralnej. 
Ujęto w niej najważniejsze wyzwania 
i działania do realizacji na przestrzeni 

najbliższych siedmiu lat w różno-
rodnych obszarach funkcjonowa-
nia seniorów – od zdrowia i samo-
dzielności, poprzez usługi społeczne 
i opiekuńcze, aktywność społeczną, 
zawodową, aż po relacje międzypo-
koleniowe i zagadnienia związane 
ze „srebrną gospodarką”.

Również uchwała rządu – „ Soli-
darność pokoleń – aktywność zawo-
dowa osób 50+” – jest komplekso-
wym programem, który ma wspierać 
na rynku pracy osoby powyżej 50. 
roku życia, w tym kobiety, osoby 
niepełnosprawne oraz mieszkań-
ców terenów wiejskich. Chodzi o jak 

najlepsze wykorzystanie ich poten-
cjału, wiedzy i doświadczenia, mają 
bowiem one ogromne znaczenie dla 
społeczeństwa.
– Powieje optymizmem? Życie seniora 
będzie łatwiejsze?

– Zostały stworzone podstawy 
prawne polityki senioralnej i to jest 
bardzo ważne, a także optymistycz-
ne. Teraz w samorządach, na szcze-
blu wojewódzkim, powiatowym 
i gminnym powinny powstać re-
gionalne i lokalne polityki senioral-
ne i plany działań, bo przecież każdy 
senior i jego rodzina mieszka w ja-
kimś mieście lub gminie. Poważ-
ne podejście do tego tematu będzie 
gwarancją zmian na lepsze. Senio-
rzy, którzy przecież są też wyborca-
mi, powinni zwracać na to uwagę, 
i w ten sposób wyrażać swoje zdanie, 
mieć wpływ na kształt rzeczywisto-
ści społecznej. Organizacje społecz-
ne mają też szerokie pole do działa-
nia na rzecz seniorów, aby ułatwić 
życie szczególnie tym niesamodziel-
nym, niepełnosprawnym.
– Te pakiety uchwał to w dużej mierze 
zasługa działań Pani i Ogólnopolskiej Fe-
deracji Stowarzyszeń UTW.

– Reprezentowałam Sądecki UTW 
i Ogólnopolską Federację Stowarzy-
szeń UTW biorąc udział w pracach 
Rady ds. Polityki Senioralnej na za-
proszenie Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej Władysława Kosiniaka 
– Kamysza. Od lutego do listopa-
da 2013 r. zgłosiliśmy wiele postula-
tów i propozycji, które zostały w tych 
dokumentach uwzględnione i z tego 
tytułu mam na pewno satysfakcję. 
Muszę jednak nadmienić, że potrze-
ba utworzenia polityki senioralnej 
i wsparcia dla organizacji działają-
cych na rzecz ludzi starszych zosta-
ła przedstawiona premierowi Donal-
dowi Tuskowi w lipcu 2011 r. przez 
Federację UTW, w czasie spotkania 
w Szczawnicy, w którym uczestni-
czyło ok. 200 liderów UTW. Już wtedy 

premier przyrzekł, że zajmie się tym 
tematem we współpracy z naszym 
środowiskiem UTW. Sprzyjało nam 
również to, że Parlament Europej-
ski ogłosił Europejski Rok Aktyw-
ności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej 2012, a w Polsce 
Senat RP na nasz wniosek ogłosił rok 
2012 Rokiem Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku, nad którym honorowy pa-
tronat objęła pani Anna Komorowska 
– małżonka Prezydenta RP. Odbył się 
Kongres UTW w Warszawie, Forum 
III Wieku na Forum Ekonomicznym 
w Krynicy, konferencje UTW w Sej-
mie oraz w różnych miejscach na te-
renie kraju. Wykonana została wiel-
ka praca przez całe środowisko UTW 
w Polsce, a to przecież obecnie już 
460 placówek UTW i ok. 150 tysię-
cy słuchaczy. Przy czym warto pod-
kreślić, że siedzibą Federacji UTW jest 
Nowy Sącz.
– Nasi Czytelnicy właśnie trzyma-
ją w ręku pierwszy numer „DTS Senior”. 
Wyjaśnijmy, skąd ten dodatek i czemu 
ma służyć?

– W naszym społeczeństwie lu-
dzi starszych jest coraz więcej, ta-
kie są też prognozy demograficzne. 
Warto więc przekazywać informa-
cje przydatne seniorom i ich rodzi-
nom, zachęcać emerytów do różnych 
form aktywności, co może mieć do-
bry wpływ na ich stan zdrowia i sa-
mopoczucie. Warto mówić również 
o tym, jak przygotować się do okre-
su starości, który jest naturalnym 
etapem naszego życia. Żyjemy co-
raz dłużej, na emeryturze często 20 
lat i więcej, seniorzy więc stanowią 
ogromny potencjał, który można do-
brze wykorzystać, zarówno w inte-
resie ich, jak i całego społeczeństwa, 
także ludzi młodych.

Chcemy zmieniać stereotypy, nie-
korzystny wizerunek osób starszych. 
Pokazać pozytywne przykłady ludzi 
starszych w naszym otoczeniu. Zbie-
rać opinie, jak tworzyć przestrzeń 
publiczną i społeczną bardziej przy-
jazną ludziom starszym, aby obywa-
tel – senior czuł się pełnoprawnym 
członkiem społeczności, zarówno 
w mieście jak i na wsi. Informować 
o działaniach samorządów w zakre-
sie polityki senioralnej, o działalności 
organizacji społecznych na rzecz se-
niorów. Tematów jest wiele.

W tym celu zorganizowaliśmy 
w Sądeckim UTW kolejne warsztaty 
dziennikarskie, bo to właśnie senio-
rzy, aktywni słuchacze naszego UTW, 
będą autorami pomysłów i tekstów 
do dodatku „Senior” w „Dobrym Ty-
godniku Sądeckim”. Jest to tak zwane 
dziennikarstwo obywatelskie, czyli 
rodzaj dziennikarstwa uprawianego 
przez niezawodowych dziennikarzy, 
w interesie społecznym. Współpra-
ca z DTS i wspólna redakcja dodat-
ku „Senior” jest dla nas ciekawym 
wyzwaniem.

(JOMB)

Seniorzy stanowią ogromny potencjał

Wiesława Borczyk z premierem Donaldem Tuskiem
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W tym roku na zajęcia Sądeckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku zapisało się 
384 osób w wieku 55+, najstarsi mają na-
wet 80 lat i więcej. W ciągu 10 lat działal-
ności Uniwersytetu kilka tysięcy starszych 
osób, mieszkańców miasta Nowego Są-

cza i powiatu nowosądeckiego, skorzystało z wykładów, zajęć kultury fizycz-
nej, kursów języków obcych i kursów komputerowych, zajęć w warsztatowych 
grupach zainteresowań, a także z wyjazdów edukacyjnych i wycieczek tury-
stycznych. Właśnie w tym roku, w marcu, SUTW będzie uroczyście obchodzić 
10 – lecie istnienia.
Dużym zainteresowaniem cieszą się wykłady, na które zapraszani są naukow-
cy, wykładowcy akademiccy i specjaliści z różnych dziedzin. Studentom spra-
wia wielką satysfakcję i radość udział warsztatach plastycznych, malarskich, 
rękodzieła artystycznego, fotograficznych, pamiętnikarskich i rzeźbiarskich, na 
których odkrywane są nowe talenty. Warsztaty teatralne i poetyckie inspirują 
słuchaczy do przygotowania ciekawych inscenizacji, które prezentowane są nie 
tylko na UTW, ale też w przedszkolach, szkołach i klubach seniora. Prowadzo-
ne są także warsztaty psychologiczne, w czasie, których można się nauczyć, jak 
radzić sobie ze stresem, jak być asertywnym, pozytywnie myśleć i mieć szacu-
nek do samego siebie. 
Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia rekreacyjno–ruchowe i 
warsztaty zdrowego stylu życia na emeryturze, prowadzone w grupach 10–12 
osobowych (np. szkoła zdrowego kręgosłupa, medical fitness, pilates, gimna-
styka korekcyjna, dietetyka itp.). 
Po zakończeniu zajęć, słuchacze także się spotykają, wspólnie spędzają wol-
ny czas, wspierają się i pomagają w różnych sytuacjach życiowych. Samorzą-
dy słuchaczy organizują wycieczki turystyczne, wspólne wyjścia do teatru, do 
kina, na wystawy, co pozwala im się lepiej poznać, a nawet zaprzyjaźnić. (WB)

WARTO WIEDZIEĆ:
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TO TRZEBA WIEDZIEĆ. 
Małopolska Karta Seniora to program 
realizowany przez Stowarzyszenie 
MANKO we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mało-
polskiego dla seniorów naszego wo-
jewództwa w wieku powyżej sześć-
dziesięciu lat. 

Karta daje możliwość korzystania 
z promocji w formie bezpłatnych 
wejściówek i gratisów oraz zniżek 
od cen usług w instytucjach part-
nerów Stowarzyszenia. Ich aktualną 
listę znajdziemy na stronie: www.
glosseniora.pl. Wśród sześćdziesię-
ciu podmiotów, nie tylko z naszego 
województwa, są sanatoria, kina, 
teatry, sieci taxi, kluby fitness i stu-
dia urody. W Nowym Sączu swój 
udział zgłosili m.in.: Gabinet Sto-
matologiczny Prodental, Centrum 
Medyczne Markus, Actimed Spa Be-
skid, Radio taxi Exspres 19622 i Taxi 
Jan Wietrzycki oraz Akademia Zdro-
wia i Urody Natura Med. W Kryni-
cy na przykład ze zniżką odpocz-
niemy w Sanatorium Energetyk, 
w Szczawnicy w Domach Wcza-
sowych Szalay I i II, Pensjonacie 

Skalny oraz w Willi Wincentówka, 
a w Złockiem w Sanatorium Limba.

Aby skorzystać z oferowanych 
ulg, trzeba przedstawić imienną 
kartę. Można ją otrzymać przesy-
łając wypełniony formularz zgło-
szeniowy (do ściągnięcia z wy-
mienionej wyżej strony) na adres: 
Stowarzyszenie MANKO, ul. Sło-
wackiego 46/30, 30–018 Kraków 
lub doręczając go do biura Sto-
warzyszenia osobiście. W dru-
gim przypadku kartę dostaniemy 
do ręki, w pierwszym – okres ocze-
kiwania to 2–3 tygodnie.

Walorem tego programu jest 
jego ciągłość. Organizatorzy za-
mierzają prowadzić go tak długo, 
jak długo będą partnerzy gotowi 
do świadczenia zniżkowych usług 
dla seniorów.

 IRENA CEPIELIK

W czerwcu 2013 r., uznając bogactwo 
wiedzy i doświadczenia ludzi w wieku 
dojrzałym oraz uwzględniając wnio-
ski środowisk senioralnych (w tym 
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku), prezydent Nowego Sącza po-
wołał Sądecką Radę Seniorów.

Do Rady na dwuletnią kadencję zo-
stali powołani przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, specjali-
ści z różnych sfer życia społecznego 
jako przedstawiciele niezrzeszonych 
mieszkańców Nowego Sącza oraz 
przedstawiciele instytucji publicz-
nych zajmujących się m.in. proble-
matyką seniorów. 

Rada jest organem opiniodawczo–
doradczym Prezydenta Nowego Są-
cza, stanowiącym forum w sprawach 
dotyczących seniorów. Członkowie 
Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Celem działania Rady jest służe-
nie społeczności seniorów, prezen-
towanie wspólnych problemów śro-
dowiska seniorów władzom Nowego 
Sącza, współdziałanie z organizacja-
mi i instytucjami, które zajmują się 
sprawami mieszkańców w wieku 
starszym.

Rada zbiera się na posiedzenia raz 
na kwartał, a pracami Rady kieru-
je wybrany przewodniczący lub jego 
zastępca. Na inauguracyjnym posie-
dzeniu członkowie Sądeckiej Rady 
Seniorów funkcję przewodniczącej 
powierzyli Marii Baran, a zastępcą 
wybrany został Józef Markiewicz.

Sądecka Rada Seniorów 
w 2013 r. odbyła trzy posiedzenia. 

Na wrześniowych obradach został 
uchwalony plan pracy na lata 2013 
– 2015. Do najważniejszych zapla-
nowanych działań należą: tworze-
nie zintegrowanego systemu infor-
macji dla seniorów, podejmowanie 
starań na rzecz poprawy społeczne-
go wizerunku starości, wzmacnianie 
więzi międzypokoleniowych, inicjo-
wanie i wspieranie działań na rzecz 
utworzenia centrum aktywności se-
niora i otwarcia świetlic środowi-
skowych dla osób starszych, zabie-
ganie o stworzenie „Sądeckiej Karty 
Seniora”, w tym przyznanie prawa 
do bezpłatnych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej osobom w wie-
ku od 70. roku życia (podobnie jak ma 
to miejsce w wielu miastach Polski).

W celu zbierania opinii dotyczą-
cych potrzeb, problemów i propozy-
cji, które powinny być uwzględnia-
ne w działalności samorządu Miasta 
Nowego Sącza i w pracach Sądeckiej 
Rady Seniorów, jej członkowie peł-
nią dyżury w każdy pierwszy czwar-
tek miesiąca od godz. 11. w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej przy ul. Żywieckiej 13.

Ponadto wszelkie wnioski, uwa-
gi i propozycje związane z problema-
mi ludzi starszych można kierować 
do Zespołu Pełnomocnika Prezyden-
ta Miasta Nowego Sącza ds. Społecz-
nych przy ul. Jagielońskiej 14 (tel. 18 
449 06 87, adres e–mail: ngron@no-
wysacz.pl).

Sądecka Rada Seniorów jest 
do Państwa dyspozycji.

MARIA BARAN

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ.
Ostatnio na terenie Nowego Sącza 
i powiatu nowosądeckiego uaktywni-
ła się grupa przestępców, którzy do-
konywali oszustw wobec osób star-
szych tzw. metodą „na wnuczka”. 

Metoda polega na tym, że sprawca 
podaje się za wnuczka, siostrzeńca, 
chrześniaka lub kogoś z bliskiej ro-
dziny w celu wyłudzenia pieniędzy 
czy kosztowności. Do oszustwa wy-
korzystuje telefon stacjonarny lub 
komórkowy najczęściej bez identy-
fikacji numeru, z którego jest pro-
wadzona rozmowa. 

Sprawcy wyszukują w książkach 
telefonicznych osoby starsze, ana-
lizując ich dane według imion np. 
Pelagia, Stanisława, Władysława 
itp. lub też wybierają losowo nu-
mery telefonów. Rozmowę zaczy-
nają najczęściej ściszonym głosem 
od przywitania: „ciociu”, „babciu”, 
„dziadku”. Pozorują przy tym sła-
bą słyszalność, a także wykorzy-
stują słaby słuch rozmówców. Tak 
prowadzą rozmowę, aby ich prze-
konać, że faktycznie są tą osobą, za 
którą się podają, a która jest dobrze 
znana starszej osobie. Należy pa-
miętać, że oszustami stosującymi 
tę metodę są nie tylko mężczyźni.

Po nawiązaniu rozmowy, kie-
dy osoba starsza zacznie trakto-
wać rozmówcę jak swoją, spraw-
ca przedstawia problem, z jakim 
dzwoni. Najczęściej mówi o niepo-
wtarzalnej okazji np. okazyjny za-
kup mieszkania, samochodu lub 
też przedstawia nieszczęście, jakie 
go spotkało – wypadek samocho-
dowy, pobyt w szpitalu, operacja, 
uprowadzenie w celu okupu. 

Zdarza się też, że „wnuczek” nie 
mówi, na co potrzebuje pieniędzy, 
zawsze jednak prosi o dyskrecję 
wobec innych członków rodziny. 
Wielokrotnie wyraża wdzięcz-
ność, dziękuje za pomoc i zapew-
nia o osobistym zwrocie gotówki. 
Bywa, że stosuje szantaż emocjo-
nalny, płacze, błaga o pomoc lub 
pozoruje torturowanie.

Gdy sprawcy uda się przeko-
nać „babcię”, „dziadka” do udzie-
lenia pożyczki, w następnym eta-
pie „wnuczek” przekonuje, że nie 
może osobiście odebrać pieniędzy, 
dlatego w tym celu zjawi się jego 
„przyjaciel”, „lekarz”, a zdarzało 
się, że nawet fałszywy „policjant”. 
Oszustom chodzi o to, aby skło-
nić ofiarę do przekazania pieniędzy 
osobie nieznajomej. Osoba „odbie-
rająca” pieniądze, aby uwiarygod-
nić konieczność przekazania kwoty 
właśnie jej, daje swój telefon ko-
mórkowy umożliwiając ponowną 
rozmowę z „wnuczkiem”.

Gotówka, biżuteria, karty płat-
nicze z numerami PIN przeka-
zywane są najczęściej w miejscu 
zamieszkania osoby oszukanej, 
może się to też odbywać na ulicy 
lub w placówce bankowej. Bar-
dzo często zdarza się, że sprawcy 
przyjeżdżają po swoje ofiary tak-
sówkami i jadą z nimi do banku, 
aby dokonać przelewu lub pobrać 
gotówkę. 

Zmodyfikowana forma oszustwa 
metodą „na wnuczka” to dokona-
nie przelewu bankowego, przele-
wu błyskawicznego lub przekazanie 
pieniędzy przy pomocy przelewów 
na odległość. Rachunki bankowe 
zakładane są przez sprawców tylko 

do celu oszustwa na podstawio-
ne osoby tzw. „słupy”. W przy-
padku przelewów dokonywanych 
za pośrednictwem Poczty Polskiej 
lub Western Union oszust dzwo-
ni i namawia osobę starszą do po-
dania PIN kodu, który umożliwia 
szybkie podjęcie pieniędzy w do-
wolnym urzędzie pocztowym lub 
placówce Western Union.

Po przejęciu gotówki, przelewu 
bankowego „wnuczek” dzwoni, aby 
telefonicznie potwierdzić odbiór 
pieniędzy, zapewnia o wdzięczno-
ści i terminowym zwrocie pożyczki. 
W ten sposób sprawcy chcą zyskać 
na czasie i opóźnić powiadomie-
nie Policji.

Aby nie dać się oszukać metodą 
„na wnuczka” należy: 
X  pamiętać o dużej ostrożno-

ści w kontaktach z osobami 
nieznajomymi,

X  nie przekazywać pieniędzy, bi-
żuterii, PIN kodów osobom 
nieznajomym,

X  ewentualną prośbę o pomoc osób 
podających się za członków ro-
dziny zawsze potwierdzić oso-
biście korzystając ze swojego te-
lefonu lub nawiązując kontakt 
bezpośredni, 

X  bardzo rozważnie reagować 
na telefony, e–maile z zagra-
nicy z prośba o pomoc, szcze-
gólnie te, które nie mają iden-
tyfikacji, a których nie można 
zweryfikować,

X  w przypadku jakichkolwiek po-
dejrzeń oszustwa niezwłocznie 
powiadomić Policję dzwoniąc pod 
numer telefonu 997 lub 112.

MARIA BARAN

Ulgi z kartą seniora

Zachęcamy firmy 
i organizacje 

do przystąpienia 
do partnerstwa

Metoda „na wnuczka”

Powiat nowosądecki „Przyjazny 
seniorom”
Powiat nowosądecki znalazł się wśród 
laureatów konkursu „Samorząd przy-
jazny seniorom 2013 – przyjazna prze-
strzeń publiczna”. Wyniki zostały ogło-
szone 17 grudnia w Senacie RP w czasie 
konferencji „Partycypacja w tworze-
niu i realizacji regionalnych i lokalnych 
polityk senioralnych z wykorzystaniem 
środków UE”. W kategorii powiat przy-
jazny seniorom – zwyciężył powiat no-
wosądecki, który został doceniony za 
realizację projektu „Współpraca ze Sto-
warzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Nowym Sączu”. Senat RP 
od kilku lat organizuje konkurs dla sa-
morządów wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych, którego przedmiotem jest 
wybór najlepszych inicjatyw wspiera-
jących życie seniorów. Jednostki samo-
rządu terytorialnego rywalizują o tytuł: 
„Samorząd przyjaznego seniorom”, któ-
ry jest potwierdzeniem, że władze sa-
morządu terytorialnego nie zapominają 

o potrzebach seniorów. Celem tegorocz-
nej edycji konkursu było promowanie 
tworzenia zintegrowanych programów 
przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu seniorów we wspólnotach lokal-
nych i regionalnych dzięki dostosowa-
niu przestrzeni publicznej do potrzeb 
osób starszych.

Pierwsza Rada w Polsce
31 grudnia Zarząd Województwa Małopol-
skiego powołał Małopolską Radę ds. Po-
lityki Senioralnej. Jest to pierwsza regio-
nalna Rada powołana po przyjęciu przez 
Rząd „Pakietu dla seniorów”. Skład oso-
bowy Rady określi Marszałek Wojewódz-
twa, a obsługę administracyjno – tech-
niczną zapewnić ma Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej. Wniosek o utworze-
nie regionalnej Rady ds. Polityki Senioral-
nej złożyła Ogólnopolska Federacja Sto-
warzyszeń UTW, w porozumieniu z UTW 
w województwie małopolskim oraz or-
ganizacjami pozarządowymi, działają-
cymi na rzecz osób starszych. (J)

Spotkanie Sądeckiej Rady Seniorów
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Jest i działa Sądecka 
Rada Seniorów

W SKRÓCIE
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W czasach naszej młodości katowa-
no nas rozmaitymi czynami społecz-
nymi. Obowiązkowymi i zwykle nie 
przynoszącymi żadnych korzyści, za 
to uciążliwymi dla tych, którzy mu-
sieli w nich uczestniczyć. 

Teraz coraz częściej spotykamy się 
z pojęciem wolontariatu i zdarza 
nam się nie do końca rozumieć jego 
idee. A wolontariat jest przecież 
czymś wspaniałym. To dobrowol-
na, świadoma i nieodpłatna praca 
na rzecz innych, z którymi nie łą-
czą nas więzi rodzinne, koleżeńskie 
czy przyjacielskie. 

Tak więc wolontariusz to ochot-
nik, który bezpłatnie, z własnej 
inicjatywy, według określonych 
przepisami zasad, na rzecz obcych 
mu osób wykonuje świadczenia, 
co do których się zobowiązał. 

Wolontariat jest bezpłatny, co nie 
znaczy, że bezinteresowny. Przyno-
si wolontariuszowi radość istnie-
nia, zwykle uznanie ze strony in-
nych osób, poprawę samopoczucia, 
często nabycie dodatkowych umie-
jętności, wiedzy czy doświadczenia. 
Nie bez znaczenia jest też zawiera-
nie nowych znajomości, poznawa-
nie różnych środowisk i otwieranie 
się na innego człowieka, polubienie 
„obcego”. Wszystko to może być 

źródłem wielkiej satysfakcji, tak 
przynajmniej twierdzą osoby za-
angażowane w wolontariat – nawet 
te bardzo młode, nastoletnie.

Czy więc człowiek w wieku 
50+, 60+, a nawet starszy może zo-
stać wolontariuszem? Oczywiście, 
że tak. Musi jedynie mieć, jak twier-
dzi Halina Rams koordynator ds. 
wolontariatu z SURSUM CORDA, 
pomysł na cel i sposób własnej ak-
tywności. Może doradzać w dzie-
dzinie, w której jest specjalistą albo 
pracować wykorzystując swoje hob-
by. W świetlicach np. emerytowa-
ni nauczyciele pomagają dzieciom 
w odrabianiu lekcji, prowadzą za-
jęcia plastyczne, muzyczne czy te-
atralne. Można wspierać pracę in-
stytucji czy organizacji działających 
na rzecz osób potrzebujących lub 
na rzecz rozwiązywania konkret-
nych problemów społecznych. Zbie-
rać fundusze, pomagać w organizacji 
konferencji i pikników dobroczyn-
nych, koncertów. Zajmować się tłu-
maczeniami, pracami biurowymi 
czy fizycznymi. Wykonywać drob-
ne naprawy domowe, reanimować 
stary sprzęt RTV i AGD.

Najstarszą wolontariuszką 
na świecie prawdopodobnie jest 
ponad stuletnia Clotilde Veniel, 
która pracuje dla hiszpańskiego 

Caritasu. Odwiedza chorych, zaj-
muje się zbiórką używanych ubrań 
do recyklingu, a wolontariuszką 
została dobiegając osiemdziesiątki.

Wśród naszych koleżanek i ko-
legów czy znajomych z Sądeckie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
także znajdują się wolontariusze. 
Elżbieta Winiarska prowadzi zajęcia 
rękodzieła artystycznego dla senio-
rów oraz dla dzieci w żłobku i domu 
dziecka. Leokadia Sławecka raz 
w tygodniu opiekuje się dzieciakami 
z rodzinnego domu dziecka. A Wie-
sław Wcześny to wprost „człowiek 
orkiestra” (więcej na jego temat 
obok). Mamy więc z kogo brać przy-
kład. Zatem seniorzy – do czynu!

BARBARA GIEROŃ

Człowiek 
orkiestra
Wiesław Wcześny to wprost „człowiek 
orkiestra” – od 37 lat, jako przewodni-
czący Komisji Turystyki Rowerowej PTTK, 
organizuje dla miłośników jednośladów 
rajdy, wycieczki, ogniska i pikniki, poza 
tym jest przewodnikiem Oddziału „Be-
skid” PTT w Nowym Sączu (na wszelkich 
uroczystościach dzierży sztandar prze-
wodników PTT) i krynickiego Oddziału 
PTTK, działa także na rzecz SUTW. 

Dzięki niemu słuchacze w ostatnich 
latach byli obserwatorami konkur-
sów palm wielkanocnych w Lipnicy 
Murowanej, Dębnie Podhalańskim 
czy Łodygowicach na Żywiecczyźnie. 
Zwiedzili Orawski Zamek, najstarszą 
świątynię Górnej Orawy – kościół pw. 
Jana Chrzciciela w Orawce, torfowi-
sko wysokie – Baligówka w pobliżu 
Piekielnika, Stary Sącz czy nowosą-
deckie Miasteczko Galicyjskie. 

Z wysokości swego roweru cią-
gle dogląda nas na nowosądeckich 
szlakach spacerowych wyznaczonych 
przez przewodników Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego (szlaki odległe 
– jak przystało na szacownego eme-
ryta – oddając młodszym kolegom). 
Natomiast sam, jako wolontariusz, 
opiekuje się Biblioteką Górską Pol-
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
W każdy czwartek rozwozi po mieście 

(oczywiście rowerem) „Dobry Ty-
godnik Sądecki” oraz zaproszenia 
na spotkania i imprezy organizowa-
ne przez m.in. Civitas Christiana. 

W Miasteczku Galicyjskim daje 
pokazy „czerpania papieru”. W li-
stopadzie kwestuje na odnowę za-
bytkowych pomników sądeckich 
cmentarzy, a w grudniu jako św. Mi-
kołaj rozdaje dzieciom na ulicy cu-
kierki (wkład finansowy własny). 
Do roli tej jest zresztą ewidentnie 
stworzony. Pełni ją potem – anga-
żując także w charakterze aniołków 
i diabełków własne wnuki – podczas 
nowosądeckich finałów Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, a także 
na rozmaitych imprezach mikołaj-
kowych w domu kultury, szkołach 
i przedszkolach. BARBARA GIEROŃ

Każdy może zostać 
wolontariuszem

WOLONTARIUSZ NA MEDAL

Informacje nt. wolontariatu 
można uzyskać np. tutaj:
– Sądeckie Centrum Wolontariatu 
prowadzone przez Stowarzyszenie 
Sursum Corda, Nowy Sącz, ul. Za-
kościelna 3, w godz. 8.00 – 16.00, 
tel. 18 540 40 40, e–mail: wolon-
tariat@sc.org.pl 
– Ośrodek Wsparcia i Terapii Ro-
dzin, Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2, 
w godz. 7.00 – 15.00, tel. 18 442 
07 63, e–mail: biuro@owitr.pl

Wiesław Wcześny
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„Klaster usług senioralnych, wioska seniora. Te eg-
zotycznie brzmiące nazwy już niedługo mogą wejść 
do codziennego użytku. Stanie się tak, gdy woje-
wództwo opolskie (a za nim być może inne regiony) 
zrealizuje plany powołania specjalnych ośrodków, 
które będą przyciągać starsze osoby. I to nie tylko 
z Polski, ale także z zagranicy. (…)

– Zainteresowanie takimi usługami będzie rosnąć. 
W marcowej ankiecie przeprowadzonej przez dużą nie-
miecką firmę ankieterską TNS Emnid jeden na pię-
ciu obywateli Niemiec stwierdził, że mógłby rozważyć 

wyjazd do zagranicznego domu opieki – wskazuje Ma-
rzena Rudnicka, współautorka raportu o specjalnej 
strefie senioralnej, ekspert Centrum im. Adama Smitha.

Zdaniem Rudnickiej nowa gałąź gospodarki – se-
nioralna (Silver Economy) – już działa. To nie jest je-
dynie faza założeń – wskazuje Rudnicka.”

BARTOSZ MARCZUK, Opolskie stawia na emerytów, 
Rzeczpospolita, 12.01.2014.

Więcej można przeczytać tutaj: 
http://www.rp.pl/artykul/17,1078222–Opolskie–

stawia–na–emerytow.html?p=1

W dniach 30–31 stycznia na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie 
odbędzie się Kongres Zdrowego 
Starzenia – największe w Polsce 
wydarzenie poświęcone zdrowiu 
i jakości życia osób starszych. 
Wezmą w nim udział autorytety 
z Polski i zagranicy. Udział zapo-
wiedzieli m.in. prezydent Lech 
Wałęsa, Tonio Borg – europejski 
komisarz ds. zdrowia i ochro-
ny konsumentów, przedstawi-
ciele Komisji Europejskiej, par-
lamentarzyści i przedstawiciele 

resortów: pracy i polityki spo-
łecznej, zdrowia, sportu i edu-
kacji. Podczas sesji Kongresu 
będą poruszane zagadnienia do-
tyczące m.in. demografii starze-
jącego się społeczeństwa, opie-
ki nad ludźmi starszymi, działań 
rządu w obszarze polityki senio-
ralnej, problemu starzenia się 
w kontekście zdrowia publicz-
nego, aktywizacji i przeciw-
działania e–wykluczeniu osób 
starszych.
(J)

TAM WARTO BYĆ PRZEGLĄD PRASY

Srebrna gospodarka nową gałęzią rozwoju

Lek med. Miros aw Rodak
Ul. D ugosza 34
Nowy S cz
www.naturamed.pl
Tel. 18 533 09 45

O  LECZENIE CHORÓB UK ADU RUCHU  O  MASA E  O  MIKROSKLEROTERAPIA
O  KOMPRESOTERAPIA  O  LASERY LEKARSKIE
O  LASEROWE USUWANIE ZNAMION I BRODAWEK
O  MEDYCYNA ESTETYCZNA  O  KOSMETYKA PROFESJONALNA
O  PLATFORMA IPL  O  ANALIZA PIERWIASTKOWA W OSÓW

ONI  NALEŻĄ DO MAŁOPOLSK IEJ  KARTY SENIORA 
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MOIM ZDANIEM.  Jeszcze trzy 
lata temu nie wiedziałem, jak się 
„to” włącza, a dziś zmieniam telewi-
zor na komputer z internetem, tele-
fon stacjonarny na telefon komórko-
wy. Dlaczego? Czy technika nie jest 
już tylko dla młodych?

Mam 64 lata, jestem emerytowa-
nym nauczycielem zawodu. W cza-
sie kiedy mnie edukowano, infor-
matyki w szkole nie było, a później 
w pracy zawodowej korzystanie 
z komputera nie było mi potrzeb-
ne. Jednak od chwili, kiedy dzieci 
zaczęły dorastać i pojawił się ogól-
nie dostępny internet, zrozumia-
łem, iż znajomość obsługi kompu-
tera jest konieczna.

W tym czasie (był to rok 2010) 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Nowym Sączu organizował mię-
dzy innymi kursy komputerowe. 
Nauka odbywała się raz w tygodniu. 
Przez godzinę w ramach praktyk 
uczyli nas studenci Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Nowym Sączu. 
Nauka na kursie była dla mnie na-
prawdę cennym doświadczeniem 
i sprawiła mi ogromną przyjem-
ność, a pomyśleć, że jeszcze rok 
wcześniej nie korzystałem z kom-
putera i internetu. 

W następnym roku akademic-
kim na Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku pojawiła się możliwość 
kontynuowania nauki informaty-
ki w TEB w Nowym Sączu w kla-
sie technika informatyka. Nauka 
odbywała się w pracowni kompu-
terowej TEB dwa dni w tygodniu 

po pięć godzin dziennie. Rok nauki 
(dwa semestry) dał mi możliwość 
zgłębienia wiedzy na temat budo-
wy komputera oraz zapoznania się 
z programami takimi jak: Micro-
soft Word, Microsoft Office Excel, 
Paint oraz Fotoshop. Nauczyłem się 
również swobodnego poruszania 
się po internecie. Nie kontynuowa-
łem dalszej nauki, ponieważ dosze-
dłem do wniosku, iż programowa-
nie, która było kolejnym założeniem 
kursu, na razie nie jest mi potrzeb-
ne, choć nie wykluczam powro-
tu do niego w późniejszym okresie. 

Jak widać, posługując się moim 
przykładem, coraz więcej osób 
w dojrzałym wieku przekonuje się, 
że umiejętność korzystania z nowo-
czesnych technologii jest bardzo cen-
na i skutecznie ułatwia życie. Szcze-
gólnie dlatego że obsługa sieci nie 

jest taka trudna, jak mogłoby się 
wydawać, jeśli tylko wiedza zosta-
nie przekazana w wystarczająco ja-
sny i przystępny sposób. Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu 
od paru lat organizuje kursy kompu-
terowe dla początkujących oraz dla 
zaawansowanych użytkowników, 
kursy te cieszą się ogromnym powo-
dzeniem i dzięki temu coraz więk-
sza rzesza seniorów potrafi korzystać 
z komputera oraz internetu. Co wię-
cej dla niektórych jest to narzędzie 
pracy i komunikowania się z rodzi-
ną i wnukami! Okazuje się, że coraz 
więcej osób po 50. i 60. roku życia 
potrafi swobodnie komunikować się 
ze światem, a coraz prostsze rozwią-
zania, kierowane dla starszych użyt-
kowników, pomagają bezboleśnie 
wejść w skomputeryzowany świat.

MAREK WINIARSKI

Obsługa komputera nie boli

Uczestnicy warsztatów komputerowych

AKTYWNY SENIOR.  Nor-
dic walking popularnie określany jako 
chodzenie z kijkami, wykorzystu-
je zasady stosowane w treningu dla 
narciarzy biegowych. Jest to forma 
rekreacji, której rozwój nastąpił w la-
tach 90. XX wieku.

Zdaniem prof. Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego dr hab. med. Dariusza 
Dudka, przewodniczącego Asocja-
cji Interwencji Sercowo–Naczy-
niowych Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, nordic walking 
to bezpieczna dyscyplina rekreacji 
dla osób po zawale, która pozytyw-
nie wpływa na nasz układ krąże-
nia obniżając ciśnienie krwi, czę-
stość skurczów mięśnia sercowego 
oraz spalając tzw. zły cholesterol. 
To także bardzo dobra metoda re-
dukcji stresu, który przecież ma 
bardzo niekorzystny wpływ na na-
sze zdrowie.

Podczas chodzenia z kijkami 
rozwija się siła mięśni, zwiększa się 
stabilność ciała, odciążają się stawy, 
usprawnia się układ oddechowy 
i sercowo–naczyniowy. Zwiększa 
się spalanie kalorii, nawet do 40% 
bardziej niż przy zwykłym chodze-
niu. Dłuższe przebywanie w grupie 
osób sobie życzliwych, maszerują-
cych pośród otaczającej przyrody, 
pozwala zapomnieć o troskach oraz 
miło spędzić wolny czas.

Maszerować z kijkami można 
wszędzie i o każdej porze roku, dla-
tego staje się to modną formą rekre-
acji dla wszystkich. Można uprawiać 
ją w mieście wykorzystując trasy 
spacerowe pośród terenów zielo-
nych. Można zabrać kijki na wypra-
wy szlakami turystycznymi.

Nordic walking, w przeciwień-
stwie do innych form rekreacji, jest 
dyscypliną niewymagającą wielkich 

nakładów finansowych. Wystarczy 
zakupić odpowiednie kijki, buty 
oraz odzież dostosowaną do wa-
runków klimatycznych. Tylko pra-
widłowy marsz z kijkami pozwala 
wykorzystać jego zdrowotne do-
brodziejstwa na organizm. Dlate-
go też należy koniecznie skorzystać 
z rad instruktora, który doradzi, 
jakie kijki kupić, jak dopasować 
ich długość do wzrostu, pokaże 

i wyjaśni zasady marszu z nimi oraz 
uzasadni potrzebę rozgrzewki. 

Nordic walking, to także konku-
rencja towarzysząca wpisana w Fe-
stiwal Biegowy Forum Ekonomicz-
nego w Krynicy. W 2013 roku odbył 
się I Ogólnopolski Marsz Nordic 
Walking ,,Przegonić zawał” oraz II 
Górskie Mistrzostwa Polski w Nor-
dic Walking. Udział w tych konku-
rencjach jest wielkim przeżyciem 

szczególnie dla seniorów, którzy 
mogą jeszcze z gestem zwycięzcy 
przekraczać linię mety.

Nordic walking szczególnie za-
lecany jest dla osób starszych. Wy-
maga więc większej popularyzacji 
w naszym mieście, aby chodze-
nie z kijkami stało się codzienno-
ścią, a nie wywoływało uśmiechów 
i zdziwienia przechodniów.

 KRYSTYNA SŁABY

Nordic walking – więcej niż bezpieczny spacer

Nordic walking – więcej niż bezpieczny spacer
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DTS Senior tworzony 
przez seniorów 
nie tylko dla seniorów
„Dobry Tygodnik Sadecki Senior” jest tworzony przez stu-
dentów Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy 
biorą udział w warsztatach dziennikarskich. Seniorzy uczą 
się dziennikarstwa obywatelskiego – jak pisać informacje, 
reportaże, przeprowadzać wywiady. Efektem ich pracy bę-
dzie  wydawany co miesiąc dodatek.

Inauguracyjne warsztaty poprowadził prezes Wydawnictwa DOBRE – redaktor 
Wojciech Molendowicz.
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Na początku stycz-
nia oddziały żoł-
nierzy armii Pra-

wa i Sprawiedliwości obsadziły 
przyczółek na lewym brzegu Białej 
w Grybowie i rozpoczęły bój roz-
poznawczy. Ich celem było popro-
wadzenie natarcia na Nowy Sącz. 
Bataliony w Grybowie poprowa-
dził senator Stanisław Kogut. Ale 
otrzymał mocne wsparcie dowód-
cze generała Antoniego Macie-
rewicza i jego szefa sztabu Piotra 
Naimskiego.

Ofensywa armii PiS przywo-
dzi na myśl podobną ofensy-
wę armii czerwonej w 1945 r., 
która też od wschodu wkroczy-
ła na ziemię sądecką. Przez lata 
po wojnie uczono w szkołach, 
że w styczniu 1945 r. do Nowe-
go Sącza wkroczyli wyzwoliciele, 
kładąc kres okupacji niemieckiej. 
Od 1989 r. jednak przez prawi-
cowych polityków zaszczepiona 
jest społeczeństwu teza, że to nie 

było wyzwolenie, ale początek 
zniewolenia.

Przykładając kalkę historycz-
ną, można powiedzieć, że armia 
PiS pragnie naród wyzwolić spod 
jarzma Platformy Obywatelskiej. 
Na przyczółku grybowskim po-
wiewały sztandary – „Polska kra-
jem katolicki nie laickim”, „Precz 
z ideologią gender”, „Dość walki 
z kościołem” itp. itd.

Sądeccy zwolennicy PiS, za-
grzewani zwycięską ofensywą 
od Wschodu, nabrali większej od-
wagi i zaczęli tworzyć oddzia-
ły partyzanckie. Między inny-
mi w Korzennej i Podegrodziu. 
Z namaszczenia senatora Kogu-
ta w Podegrodziu niewielki od-
dział partyzancki PiS przekształcił 
się w miejscowy komitet ocalenia 
gminy i utworzono już prawdziwe 
struktury władzy. Na razie pod-
ziemnej, bo legalne władze samo-
rządowe przecież nadal istnieją.

Na opłatku noworocznym dzia-
łaczy NSZZ „Solidarność” w ko-
ściele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Nowym Sączu pod-
czas mszy św. podano sobie dłonie 
na znak pokoju. Ale już w tamtej-
szej świetlicy parafianie, oficero-
wie PiS senator Kogut, poseł Piotr 
Naimski bez ogródek zaatakowa-
li politykę rządu PO i PSL, pona-
wiając hasła walki z antypolską 

polityką rządu. W obiekcie kościel-
nym ofiarami tych ataków stali się 
delegaci do Sejmiku Wojewódz-
twa Leszek Zegzda i Zygmunt Ber-
dychowski. Obecnemu na opłatku 
Jerzemu Wituszyńskiemu, prze-
wodniczącemu Rady Miasta jakoś 
się upiekło, chociaż jeszcze do nie-
dawna był solidnym, partyjnym 
aktywistą PiS.

Należy z uznaniem podkreślić, 
że polityczna praca u podstaw se-
natora Stanisława Koguta przynosi 
tej partii efekty. Rosną szeregi PiS, 
a senator uwija się jak w ukropie, 
pracując ciężko na zwycięstwa wy-
borcze PiS. Dodać trzeba, że obok 
PO i częściowo PSL najbardziej po-
żądanym obiektem do zniszczenia 
są dla pułkownika, pardon senato-
ra, zdrajcy PiS, czyli posłowie Ar-
kadiusz Mularczyk i Andrzej Ro-
manek z Solidarnej Polski.

Niejako w tle tej ofensywy PiS 
z naczelnym hasłem „Polska kato-
licka nie laicka” w tysiącach do-
mów Sądecczyzny odbywa się 
coroczna kolęda. Mieszkańcy 
przyjmują w domach swoich księ-
ży. Wspólnie się modlą, rozmawia-
ją. Odbywa się tradycyjne pokro-
pienie domostw wodą święconą. 
Zdarza się, że mówią też o strasz-
liwej ideologii gender. O czym 
to panocku mówicie? O Dżender? 
A co to jest. Czym to się je?

Styczniowa ofensywa armii PiS

Jerzy Wideł
Z kapelusza

OPINIE

J estem pod wrażeniem wy-
wiadu, jakiego udzielił były 
już – a może ciągle obecny, 

kto się na tym wyzna – szef kole-
jarskiej „Solidarności” Józef Wilk. 
Chyba o niego chodzi, choć źró-
dła na wszelki wypadek nie po-
dają imienia bohatera rozmowy. 
Na zdjęciu dołączonym do wy-
wiadu w jednym z portali inter-
netowych wyraźnie jednak widać 
słynnego sądeckiego związkow-
ca. Słynnego głównie z miesięcz-
nej pensji, jaką miał inkasować za 
kierowanie lokomotywą. Pamię-
tamy jak pół roku temu urządzo-
no polowanie z nagonkę na Jó-
zefa Wilka, a ten się dał zagonić 
we wnyki. Nierzetelne i gonią-
ce za sensacją media podały wów-
czas, że maszynista kolejowy 
otrzymywał za swój trud po-
nad 30 tys. zł miesięcznie i – zda-
niem szefów PKP Cargo – fałszo-
wał karty pracy poświadczając 
nieprawdę. Ale nie z Józefem Wil-
kiem takie numery Bruner! Jó-
zef Wilk zapowiada w świeżutkim 
wywiadzie: „drżyjcie, powra-
cam, wybiorę wam przepiórecz-
kę!”. Ja zadrżałem, bo choć nie 
wiem, gdzie mam przepióreczkę, 
to Józef Wilk może chcieć właśnie 
mnie ją wybrać. Ja bowiem piszę 
pod własnym imieniem i nazwi-
skiem, a nawet daję do tego wła-
sną twarz, więc gdyby Józef Wilk 
chciał mi wybrać przepiórecz-
kę, to łatwo mnie pozna na ulicy. 
Wszyscy inni już Wilkowi na gło-
wę narobili, ale – na wszelki wy-
padek – anonimowo w Internecie. 
Wiadomo, Wilk reprezentuje ka-
tegorię wagową „poza kategorią”, 
więc wszystkie chucherka wolą 
raczej pozostać w ukryciu, niż 
sprawdzić, jak smakuje wybiera-
nie przepióreczki.

Swoją drogą, najbardziej mię-
siste wątki wywiadu z byłym ma-
szynistą dotyczą właśnie jedze-
nia. Jedzenie przebija się niemal 
z każdego akapitu rozmowy z Jó-
zefem Wilkiem. Po pierwsze za-
tem, dzielny związkowiec przy-
pomniał, że kiedyś głodował 10 
dni w obronie praw pracowni-
czych. Heroiczne głodowanie 
musiało pozostawić u niego taką 
traumę, że – jako twardy i bez-
kompromisowy negocjator wy-
posażony w związkowy pistolet, 
który może przyłożyć do głowy 
chciwym kapitalistom – umó-
wił się z prezesami PKP Cargo 
na negocjacje w luksusowej re-
stauracji „Kredens”. Ciężka jest 
dola związkowca, który z obrzy-
dzeniem musi przełknąć biznes 
lunch fundowany przez praco-
dawcę i płacony firmową kar-
tą na fakturę. No, ale czego się nie 

robi dla dobra ludzi pracy i ich 
niezbywalnych praw! Dla ide-
ałów „Solidarności” można się 
nawet dać zamknąć w „Kreden-
sie”, choć akurat Andrzeja Szka-
radka zamykano gdzie indziej. 
Ale nie żeby Józef Wilk we wspo-
mnianym wywiadzie jakoś spe-
cjalnie się buntował i odgrażał: 
ja chciałem negocjować twar-
do przy mineralnej bez gazu i sło-
nych paluszkach w sali BHP, ale 
to źli kapitaliści postawili waru-
nek: albo negocjujemy w knaj-
pie serwując przystawki z prze-
piórczych jaj i zupę krabową, albo 
zrywamy rozmowy! I tak nie-
ugięty związkowiec się ugiął, 
siadł w „Kredensie” do stołu, wi-
dać zapominając, że z ustami peł-
nymi przepiórczych jaj oraz z na-
pełnionym brzuszkiem, ciężko 
cokolwiek wynegocjować. Czło-
wiek robi się senny i leniwy, ra-
czej by się drzemnął chwilkę, jak 
cywilizowane narody po obiedzie. 
No, ale przecież w związkowej 
robocie chodzi o to, żeby Wilk 
był syty i prezesi cali. Nieważne. 
Grunt, że Józef Wilk obalił mit ja-
koby zarabiał miesięcznie 30 tys. 
zł. On zarabiał ledwie 13 tysię-
cy! I w tym momencie spadł ka-
mień z serca szeregowym związ-
kowcom, którzy ze swoich 1300 
zł pensji płacili składki na utrzy-
manie ekskluzywnego lidera 
(za obiad w „Kredensie” zapła-
cił prezes PKP, więc spoko). Teraz 
Józef Wilk jest bez pracy, zatem 
stratny i – jak zapowiada w wy-
wiadzie – „musi sobie te stra-
ty odbić z nawiązką”. Zabrzmia-
ło groźnie, choć nie wiemy, czy 
nawiązka oznacza, że teraz bę-
dzie zarabiał nie 30, a 60 tys. zł 
miesięcznie, czy nawiązka za ten 
chudy okres bezrobocia, to tylko 
zapowiedź zjedzenia dwóch obia-
dów dziennie w „Kredensie”.

No i najważniejsze – Józefa Wil-
ka przestali śledzić paparazzi, wy-
słani wcześniej do akcji przez 
jakieś wrogie siły. Paparazzi na-
pstrykali działaczowi związkowe-
mu zdjęć głównie na stacji ben-
zynowej, kiedy tankuje swojego, 
wielkiego jak czołg, mercedesa. 
Taki wypasiony merc jest oczy-
wiście elementem współczesnej 
strategii negocjacji związkowych. 
Podjeżdża lider ludzi pracy pod 
restaurację na negocjacje i prze-
ciwnikowi od razu rura mięknie. 
Krwiopijca kapitalista, nie czeka-
jąc na deser, natychmiast zgadza 
się na 20 zł podwyżki dla kolejarzy 
pracujących na torach w zimo-
wych warunkach. Sukces! A swo-
ją drogą ciekawie by wyglądały 
negocjacje Józefa Wilka z kilko-
ma właścicielami dużych sądec-
kich fabryk. Kapitaliści na starcie 
by przegrali ze związkowcem. Kil-
ku z nich – owszem – jeździ mer-
cedesami, ale żaden nie pozwolił 
sobie na wersję tak wypasioną, jak 
ta należąca do związkowego nego-
cjatora. A przy okazji – ciekawe, 
co o wybieraniu przepiórek sądzą 
związkowi liderzy: Andrzej Szka-
radek i Stanisław Kogut?

O tym jak Wilk wybierze 
mi przepiórkę

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

O, te chmury opadają 
tak grubym pasmem 
na drogę, że wyglą-

dają jak pasmo górskie – pomy-
ślałam z radością, jadąc nową, 
szeroką drogą nieopodal grani-
cy niemieckiej. Niestety – to tyl-
ko złudzenie optyczne. Nie ma 
gór, a zamiast rzek, jak w Nowym 
Sączu, miasto otaczają dymiące 
fabryki.

Owszem, nieco dalej krajo-
braz ładny. Szerokie i nawet już 
zieleniejące pola, lasy, między 
nimi urocze wsie – zwarte, do-
brze rozplanowane, z gustem. Za-
bytkowe. Domy to nie architek-
toniczne koszmarki, pomalowane 
na wszystkie kolory tęczy, tylko 
czerwona, co najmniej stuletnia 
cegła. Od czasu do czasu mur pru-
ski. Oko się cieszy.

A jednak po paru tygodniach 
tutaj czegoś mi brak. Dymu, ale 
unoszącego się z komina chatki 
zagubionej gdzieś na zboczu. Sto-
ków, które niedawno cieszyły fe-
erią jesiennych barw, a może jesz-
cze tej zimy pokażą groźne czapy 
śniegu... Cudowny Beskid.

Tak, tu gdzie jestem teraz, lasy 
widzę niezwykłe: wielkie sosny 
i brzozy, z korzeniami schowanymi 
w grubym mchu, który przypomi-
na dywan. Zaczarowany. Taki sam 
pokochałam na Pomorzu, Mazu-
rach, Kujawach, Mazowszu i Podla-
siu. W takim nauczyłam się zbierać 
grzyby. Ale dziś tęsknię do strze-
listych buczyn, świerków i powy-
ginanych wiatrem jodeł. Lasów 
z rydzami. Gdzie pierwszy raz wi-
działam imponujące okazy grzy-
ba o ceglastej nodze. Aż chciało się 
zrywać i jeść, gdyby nie ostrzeżenia 
mamy, wychowanej na górskich 
grzybobraniach, że to albo trud-
ny w obróbce borowik ceglasty albo 
niejadalny szatański. Pomyśleć, 
że w tych romantycznych lasach 
nizin szatanem nazywają niepozor-
ny i brzydki goryczak żółciowy!

Ech! Teraz jadę nie pooraną 
tu i tam osuwiskami drogą nr 75, 
tylko nowoczesną S3, ale wspomi-
nam nasze górskie chaszcze. Nawet 
tą nieco odleglejszą, najsłynniejszą 
sosnę Polski, 500–latkę ze szczytu 
Sokolicy. Jeszcze trzy miesiące temu 
strażnik Pienińskiego Parku Naro-
dowego, który codziennie wspina 
się na wierch do pracy i sprzedaje 
bilety, wbijał umordowanym tu-
rystom pamiątkowe stemple w ze-
szyty. Kiedy znowu tam do niego 
pójdę? Kiedy znów będę podziwiać 
wschód znad bacówki na Obidzy? 
Kiedy przejdę się deptakiem w Kry-
nicy i z Jaworzyny sprawdzę, czy 
widać Tatry? Kiedy powykręcam 

sobie kostki stóp na starosądec-
kim rynku? Kiedy będę znów po-
kazywać gościom ruiny w Rytrze, 
ogrody w Muszynie, najpyszniej-
sze źródło Piwniczanki, niezwykły 
ołtarz postawiony dla Jana Pawła 
II w Starym Sączu... Kiedy popro-
wadzę na jarmarki, festyny, wian-
ki na Przehybie... I kiedy... kurcze, 
aż się dziwię, ile rzeczy im pokazu-
ję i opowiadam?! A chowam opo-
wieści nowe, choćby o zadziornych 
Trzetrzewiakach, którą usłyszałam 
niedawno u przyjaciół.

Na razie skręcam z lubuskiej 
ekspresówki na wielkopolską au-
tostradę, mijam gigantyczny Po-
mnik Chrystusa Króla w Świebo-
dzinie. Słońce odbija się w złotej 
koronie. Dziwne wrażenie. Wolę 
wieżę Bazyliki Św. Małgorzaty. 
Zwiedziłam wiele miejsc, w kilku 
żyłam, jednak nigdy do nich aż tak 
nie tęskniłam, jak teraz. Ba, uśmie-
cham się, gdy mija mnie auto z re-
jestracją KLI!

Może oszalałam? Po Nowym 
Roku rozsyłano taką facebookową 
zabawę: otwórz najbliższą książ-
kę na stronie 34, pierwsze zda-
nie to przepowiednia. Przyjecha-
łam do Nowego Sącza i przysłano 
mi akurat powieść do recenzji. 
Otworzyłam. Na stronie 34. zda-
nie: „Dotarłam na swoje miejsce”. 
Zatem teraz, tu gdzie jestem, tak 
z ciekawości pójdę do antykwa-
riatu. Spodziewam się w pierwszej 
książce na stronie 34. przeczytać: 
„Wracaj do siebie”.

Opowiem im o Trzetrzewiakach...

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy
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– Tegoroczny budżet gminy nie-
wiele się różni od zeszłorocznego 
– mówi wójt Stanisław Golonka. 
– Podobnie jak w ubiegłym roku 
nie wyznaczyliśmy sobie nowych 
większych zadań inwestycyjnych 
stojąc na stanowisku, że nale-
ży dokończyć rozpoczętą inwe-
stycję i na tym się skupić a nie 
zaczynać nowych narażając się 
na popadanie w zadłużenie. Ge-
neralnie rzecz ujmując w latach 
minionych odbudowaliśmy wiele 
dróg za grube miliony w związku 
z tym na ten rok zakres tych prac 
jest znacznie mniejszy.

Budżet 2013 r. zamknięto 
po stronie dochodów kwotą 34,6 
mln złotych a po stronie wydatków 
35,8 mln złotych. Dla porówna-
nia prognozowane dochody w tym 
roku wyniosą 29,1 mln złotych 
a wydatki 3,2 mln złotych.

Budżet na miarę możliwo-
ści bo jeśli dochody z podatków 
i opłat lokalnych a także udział 
we wpływach z podatku docho-
dowego PIT i CIT stanowią 25 
proc. dochodów własnych gminy 
to subwencje stanowią aż 53 proc 
dochodów gminy. Z kolei wydat-
ki budżetowe na oświatę i pomoc 
społeczną stanowią aż 60 proc. 
Wyraźnie więc widać, że sub-
wencja choćby oświatowa z tru-
dem pokrywa gminne wydatki 
na ten cel. To podowuje, że bra-
kuje pieniędzy na inne potrzeby. 

Budżet w niewielkim zaś stop-
niu da się wzbogacić o dotacje 
z funduszy unijnych, ale mimo 
wszystko władze gminy o to bar-
dzo mocno zabiegają. W połowie 
roku z pewnością zostanie doko-
nany bilans i będzie wiadomo ile 
wsparcia gmina ma z dotacji unij-
nych i rządowych. Obecnie w po-
łowie stycznia w kasie jest blisko 
2 mln złotych z dotacji unijnych 
a dodajmy, że nabór na te pienią-
dze potrwa do końca stycznia.

W pakiecie zadań inwestycyj-
nych przyjętym do realizacji w tym 
roku przez radę gminy figurują 
głównie już prowadzone inwesty-
cje. Do nich należą: kontynuacja 
budowy wadociągów wraz z uję-
ciami wody, stacjami uzdatnia-
nia i zbiornikami wyrównawczy-
mi, budowa ogólnodostępnej sali 
gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Żbikowicach. Zakoń-
czenie budowy budynku wielo-
funkcyjnego w Łososinie Dolnej 
(30 listopada) z przeznaczeniem 
na Gminny Ośrodek Kultury, bi-
bliotekę publiczną, przedszkole 
i salę widowiskową, zakończenie 
zagospodarowania lewego brzegu 
Jeziora Rożnowskiego w Tęgoborzy, 

budowa w ograniczonym zakre-
sie oświetlenia ulicznego w Rąbko-
wej, Witowicach Górnych, budowa 
placu wielofunkcyjnego na lotnisku 
w Łososinie Dolnej, remonty i mo-
dernizacje dróg gminnych.

– Wiele z tych przedsięwzięć 
doszło do skutku dzięki pozyska-
nym pieniądzom pozabudżetowym 
– mówi wójt Golonka. – Dla przy-
kładu budowa sali gimnastycznej 
w Żbikowicach ma kosztować po-
nad 1,2 mln złotych. Otrzymaliśmy 
na nią dofinansowanie unijne 500 
tys. złotych i dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 465 
tys. złotych. Podobnie jest w przy-
padku budowy części wodocią-
gu gminnego. W ramach III etapu 

(sieć tranzytowa, zbiornik wyrów-
nawczy Tabaszowa – Witkówka, 
zbiornik wyrównawczy Jodłowiec) 
rozbudowa kanalizacji w Tęgobo-
rzu. Wartość tego zadania 5,7 mln 
złotych brutto z czego dofinanso-
wanie unijne w ramach Programu 
Rozwoju i Odbudowy Wsi wynio-
sło ponad 3,5 mln złotych. Podob-
nie rzecz dotyczy także budowy 
oświetlenia ulicznego. Jednym sło-
wem w ubiegłym roku pozyska-
liśmy dodatkowo 5,6 mln złotych 
z różnych źródeł. W tym roku nie 
powinno być gorzej. Bo to przecież 
zawsze jest spory zastrzyk pienię-
dzy dla naszej przecież niezbyt bo-
gatej gminy.

(KAN)

GMINA W STATYSTYCE 2013 R.
j  Liczba mieszkańców – 10.698
j  Największe wsie – Tęgoborze (1609 mieszkańców), Łoso-

sina Dolna (1536 mieszkańców)
j  Najmniejsze wsie – Skrzętla (135 mieszkańców), Łyczanka 

(165 mieszkańców)
j  Liczba gospodarstw rolnych – 1856
j  Liczba nieruchomości – 3532
j  Liczba firm gospodarczych – 467. w tym 149 firm budow-

lanych, 127 handlowych, 54 transportowych
j  Nowe dowody osobiste – 916
j  Śluby konkordatowe – 50
j  Śluby cywilne – 5
j  Narodziny dzieci – 146
j  Liczba zmarłych – 80
j  Liczba uczniów w 9 szkołach podstawowych i 2 gimna-

zjach – 1626 (262 w klasach „0”, 911 w klasach I–VI, 
453 w gimnazjum)

j  Liczba etatów nauczycielskich – 167
j  Stypendia szkolne – 455 uczniów
j  Stypendia z Fundacji Sądeckiej – 7 uczniów
j  Wyprawki szkolne – 259 uczniów
j  Zasiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej – 486 rodzin rocznie 

(celowe, specjalistyczne, okresowe) 662 rodziny (zasiłki 
rodzinne) 170 rodzin (zasiłki pielęgnacyjne)

j  Liczba nowych numerów domów – 79
j  Liczba deklaracji śmieciowych – 2146 (stali mieszkańcy) 

532 (wczasowicze)

W i e ś c i  z  g m i n y  Ł o s o s i n a  D o l n a
TEKST SPONSOROWANY

Budżet na miarę możliwości

Budynek wielofunkcyjny w Łososinie Dolnej

Budowa zbiornika Tabaszowa – Witkówka
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W i e ś c i  z e   S t a r e g o  S ą c z a
TEKST SPONSOROWANY

Powiat Nowosądecki dotychczasowy 
zarządca budynku po zlikwidowa-
nej szkole rolniczej w Starym Sączu 
przekazał go w ramach darowizny 
miastu i gminie. 

Ma w nim powstać nowa siedziba 
Powiatowej i Miejsko–Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. Koszt adaptacji 
budynku dla nowych potrzeb wy-
niesie 2,4 mln złotych z czego 85 
proc. kosztów pokrytych zostanie 
z dofinansowania Instytutu Książ-
ki Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

– Mamy już gotowy projekt 
– mówi Jacek Lelek, burmistrz 
Starego Sącza. – Na 650 metrach 
kwadratowych usytuowane zosta-
ną czytelnia, sala multimedialna, 
stanowiska komputerowe, oddział 
książek dla dzieci, nowoczesne 
zaplecze socjalne, ubikacje, szat-
nie. W dzisiejszych czasach, kie-
dy książki dla dzieci i dorosłych 
są bardzo drogie taka placówka 
jest ze wszechmiar potrzebna i nie-
zbędna w edukacji społeczeństwa.
 (KAN)

Na początku tego roku żadna z gmin 
powiatu nowosądeckiego nie może 
się pochwalić tym, co Stary Sącz. 
Otóż już na wejściu w rok budże-
towy miasto i gmina mają w kasie 
10 mln złotych na inwestycje, pozy-
skanych z funduszy unijnych, do-
tacji rządowych. Nic tylko ruszać 
z przetargami i robotą.

Budżet na ten rok to po stronie 
dochodów ponad 65,5 mln złotych 
zaś wydatki 83,8 mln złotych. Defi-
cyt o wartości 18,3 mln złotych bę-
dzie pokryty kredytami (15,3 mln 
złotych) i pożyczkami (3mln zło-
tych). Burmistrz Jacek Lelek ab-
solutnie nie ma zmartwień zwią-
zanych z deficytem budżetowym.

– Ten deficyt tak naprawdę jest 
czysto teoretyczny – wyjaśnia bur-
mistrz. – To jest deficyt na poparcie 
a nie, jak to jest często praktykowa-
ne w innych gminach łatanie dziu-
ry budżetowej, wyprzedażą mająt-
ku gminy. Praktycznie co roku przy 
konstruowaniu budżetu na począt-
ku wykazywany jest znaczący de-
ficyt natomiast rok zamykamy, tak 
jak w przypadku 2013 r. bez zło-
tówki kredytu. Miasto i gmina mają 
bardzo mocne fundamenty finan-
sowe i zadłużenie wynosi 5 proc. 
całości budżetu i zawarte jest wy-
łącznie w pożyczkach z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Pożyczki te są na bardzo preferen-
cyjnych warunkach oprocentowania 
a dodatkowo będą nam w 40 proc. 
umorzone. Jednym słowem tego-
roczny budżet jest optymistyczny, 
rozwojowy a 30 proc. dochodów wy-
damy na inwestycje. Z ważniejszych 
warto wymienić budowę świetli-
cy w Popowicach, biblioteki w Goł-
kowicach, wieży widokowej w Woli 
Kroguleckiej, remonty dróg, budowa 
placów zabaw, modernizacja szkół. 

Na wiele zadań gmina już pozyska-
ła dofinansowanie.

Spośród innych inwestycji, któ-
re mają przyczynić się do ułatwie-
nia życia mieszkańcom należy wy-
mienić budowę kanalizaji sanitarnej 
i wodociągu wiejskiego w Barci-
cach i Przysietnicy, odwodnienie te-
renów zabudowanych w Gołkowi-
cach Dolnych, odwodnienie terenów 
w Cyganowicach, budowę wodocią-
gów w Gaboniu, oświetlenie dróg 
w Gołkowicach Dolnych, Mostkach, 

Przysietnicy, Barcicach, Gaboniu, 
Moszczenicy Niżnej, Skrudzinie. 
Place zabaw i zespoły sportowo–
rekreacyjne powstaną w Mostkach, 
Moszczenicy Wyżnej, Cyganowi-
cach, Woli Kroguleckiej. Odbudo-
wane zostną drogi m.in. w Łazach 
Biegonickich, Gaboniu, „Partyzan-
tów–Lipie” w Starym Sączu.

Na liście tegorocznych zadań in-
westycyjnych figuruje grubo po-
nad 30 pozycji, których koszty wa-
hają się od 60 tys. do prawie 6 mln 

złotych. W przyjętej przez Radę 
Miejską polityce inwestycyjnej za-
dania te sprawiedliwie rozdzielo-
no na poszczególne sołectwa zdając 
sobie sprawę, że pieniędzy nie wy-
starczy na zaspokojenie wszystkich 
potrzeb. Podjęto też decyzję, że so-
łectwa będą miały do swojej dyspo-
zycji ponad 323 tys. złotych.

Wspomnieliśmy, że w budże-
cie zaplanowano wydatkowanie 
na inwestycje ponad 30 proc. do-
chodów. Warto więc zaznaczyć, 
że największą pozycję w wydat-
kach zajmuje szeroko pojęta oświa-
ta. W tym roku mimo, że subwen-
cja oświatowa wyniesie 19,3 mln 
złotych to w sumie gmina wyda 
na te cele 27,6 mln złotych. A więc 
nadal od lat subwencja nie pokrywa 
potrzeb miasta i gminy a inwesty-
cje są niezbędne. Dlatego zaplaowa-
no remonty i termomodernizacje 
w szkołach podstawowych w Goł-
kowicach, Przysietnicy, Skrudzinie. 
Przedszkolach w Starym Sączu, fi-
lii Szkoły Podstawowej nr 1 w Sta-
rym Saczu. Boiska wielofunkcyjne 
powstaną przy szkołach podstawo-
wych w Barcicach, Starym Sączu, 
Gaboniu, Skrudzinie. Gruntow-
ne remonty termomodernizacyjne 
przeprowadzone zostaną w gimna-
zjach w Starym Sączu i Barcicach.

(KAN)

Stary Sącz pozyskał z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. „schetynówek” 3 
mln złotych na modernizację dro-
gi od ronda im. Jana Pawła II przez 
centrum miasta, Mostki do żela-
znego mostu na Dunajcu w Gołko-
wicach Dolnych. 

Koszt tej inwestycji wyniesie bli-
sko 6 mln złotych a jego głównym 
celem jest poprawa bezpieczeństwa 
i warunków komunikacyjnych. Dzię-
ki temu gmina i miasto wzbogacą 
się m.in. w nowe wielokilometrowe 

ścieżki rowerowe. Prace moderniza-
cyjne mają być zakończone do końca 
października tego roku.

Na tym starym historycznym 
szlaku wiodącym od rogatek mia-
sta przez jego centrum i dalej w kie-
runku Łącka, Szczawnicy przebu-
dowane zostaną chodniki, zatoki 
autobusowe, remontowi generalne-
mu poddany zostanie żelazny most 
na Dunajcu w Gołkowicach, prze-
budowane zostanie skrzyżowa-
nie na rondo. Na odcinkach dro-
gi rondo Jana Pawła II do wiaduktu 

kolejowego i od Mostek do Gołkowic 
na poboczu wybudowana zostanie 
ścieżka rowerowa. W centrum mia-
sta nowe chodniki powstaną na uli-
cach Batorego i Piłsudskiego. Prze-
budowane zostanie skrzyżowanie 
z ulicą Morawskiego. Zyska również 
centrum Gołkowic poprzez budowę 
nowych chodników, skrzyżowań 
i modernizacja dotychczasowego 
oświetlenia ulicznego.

Jednym słowem zyskają przede 
wszystkim mieszkańcy gdyż po-
przez nowe oświetlenie, chodni-
ki, oznakowania drogowe wzrośnie 
bezpieczeństwo dla użytkowników 
tej drogi. (KAN)

Zakończyły się prace odbudowy 
dróg w gminie Stary Sącz, zapla-
nowane do realizacji w 2013 roku. 
Przebudowano 19 odcinków dro-
gowych o łącznej długości 6,7 km. 
Koszt realizacji tych przedsięwzięć 
wyniósł blisko 4 mln złotych.

Odbudowa dróg w gminie była 
możliwa dzięki pozyskanym dota-
cjom w wysokości około 3 mln złotych 
z Urzędu Wojewódzkiego (w ramach 
programów: „Przebudowy Dróg 
Lokalnych”, „Usuwania Skutków 

Powodzi”), Urzędu Marszałkowskie-
go (w ramach programu „Odbudowa 
Dróg Rolniczych”) oraz dofinanso-
wania, które uzyskały Lasy Państwo-
we – Nadleśnictwo Stary Sącz. Nowe 
nawierzchnie położono na drogach 
(ulicach) w Starym Sączu, Barcicach, 
Barcicach Dolnych, Popowicach, 
Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy 
Niżnej, Przysietnicy, Gaboniu, Gabo-
niu – Praczka i Gołkowicach Dolnych.

– To kolejny dobry rok, w któ-
rym pozyskaliśmy niezbędne 

środki na odbudowę dróg – mówi 
Jacek Lelek, burmistrz Starego 
Sącza. – Do naprawy jest jeszcze 
wiele dróg zniszczonych przez 
powódź. – Zapewniam, że bę-
dziemy czynić wszelkie sta-
rania, aby pozyskiwać środki 
zewnętrzne niezbędne do odbu-
dowy tych dróg.

Gmina Stary Sącz podczas po-
wodzi w 2010 roku poniosła stra-
ty w infrastrukturze drogowej 
o wartości materialnej określonej 
na 9 mln złotych, a uszkodzeniu 
uległo aż 60 km dróg gminnych.

(KAN)

Dobry początek roku

Odbudowa dróg

Bezpiecznie przez miasto Biblioteka

Budowa świetlicy w Popowicach

Wizualizacja Powiatowej i Miejsko–Gminnej Biblioteki w Popowicach
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TOYOTA KOBOS Nowy Sącz
ul. Tarnowska 130; 33–300 Nowy Sącz
T +48 18 441 50 50
Email. nowysacz@toyota–kobos.pl
www.toyota–kobos.pl

Kobos
Autoryzowany Dealer
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Więcej wyprzedaży w salonie Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 
tel. 18 444 11 44  •  pon-pt: 10-18, sob: 10-14

Oferta ważna do 31.01.2013 r. lub do wyczerpania zapasów, szczegóły u sprzedawców.
„Sony”, „make.believe” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.   
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku gazetki. 

posaleli !!!
szalone wyprzedaże w Sony Centre

Motionflow XR 400 Hz

Technologia X-Reality PRO

Technologia NFC

Obraz ze smartfonu*  
na ekranie TV za jednym  
dotknięciem do pilota

* z technologią NFC

pasywne okulary 3D   4 pary (4x TDG-500)

4 299 zł 3 999  zł

Clear Resolution Enhancer

Motionflow XR 100 Hz

Podświetlenie Direct LED

Telewizor LED.  
Kolejny poziom  
rozrywki

47”W8 32”R421 1 499 zł 1 249  zł

WARTO

HDR–AS15

Stabilizacja
SteadyShot

tryb nagrywania
120 klatek/s

Szeroki kąt
15,3 mm

Action Cam.  
Uwolnij ręce,  
uwolnij  
kreatywność!

899 zł 799  złJakość  
lustrzanki 
w kieszeni

1 799 zł 1 599  zł

WARTO

Dostępne kolory

Rozdzielczość
16.1

Zdjęcia seryjne
2.5 klatek/s

ISO
200-16000

Ekran LCD
3.0”

NEX-3NL   
obiektyw E 16–50 mm

REKLAMA
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ROZMOWA  z JERZYM 
KOŁODZIEJEM fanem 
i znawcą pięściarstwa, 
ojcem Pawła Kołodzieja

– Wybiera się Pan 8 marca do Berlina?
– Jest taki plan. To będzie wyjazd 

większej grupy osób, powiedzmy ro-
dzinny. Jedziemy kibicować Pawłowi. 
W tym momencie to najważniejsza 
walka w jego życiu. Takiemu pojedyn-
kowi podporządkowana była cała jego 
kariera. Czeka go pojedynek z praw-
dziwym mistrzem.
– Było trochę zamieszania z walką Paw-
ła – najpierw po nieudanych negocja-
cjach i wielokrotnym przesuwaniu ter-
minu nie odbyła się walka Pawła z Illungą 
Makabu o tymczasowy mistrzowski pas 
WBA wagi junior ciężkiej, ale ostatecznie 
opłacało się zbuntować. Będzie walczył 
z Yoanem Pablo Hernandezem.

– To nie było tak, że Paweł się 
zbuntował i nie chciał tej walki. Wal-
ka o pas WBA z Makabu w Monte Car-
lo to też było coś. Ale Paweł upomniał 
się o swoje. Po pierwsze miał mało 
czasu na przygotowanie się, a Maka-
bu to twardy przeciwnik, młody wilk, 
który też bez wątpienia chciał się po-
kazać. Poza tym nie wiadomo, kto 
Pawła do tej walki, która miałaby się 
odbyć 1 lutego, miałby przygotowy-
wać. Fiodor łapin jak wiadomo zajęty 
jest teraz Arturem Szpilką, a na doda-
tek na 1 lutego zaplanowana jest gala 
grupy Pawła w Opolu, gdzie między 
innymi walczy McCall z Rekowskim. 
Fiodro Łapin się przecież nie rozdwoi. 
To wszystko zbyt kolidowało.
– W razie ewentualnej porażki z Maka-
bu szanse na walkę o mistrzowski pas 
IBF mogłyby zostać przekreślone...

– Dlatego Paweł nie mógł sobie po-
zwolić, by przystąpić do tej walki nie-
przygotowany, bo jak wspomniałem 
Makabu to bardzo dobry, młody pię-
ściarz. Jednak wszystko dobre, co się 
dobrze kończy. Paweł ma pojedynek 
i przeciwnika, o jakim marzył.
– Jak syn odebrał wiadomość o tej walce?

– Odwiedziłem go razem z wnu-
kiem Filipem w ostatni weekend 
w Zakopanem. Przygotowuje się 
pod Tatrami po kątem kondycyjnym 
i wytrzymałościowym. Ciężko pra-
cuje, dużo biega po górach. Trochę 
pracuje na przyborach, ma precy-
zyjną rozpiskę od trenera. Jest szczę-
śliwy, bo na taką walkę czekał wiele 
lat i wszystko temu podporządko-
wał. Nigdy nie ukrywał, że chciałby 
zmierzyć się właśnie z Hernande-
zem. Odpowiada mu jego styl bok-
sowania. Razem z grupą często jeź-
dzili na sesje treningowe do Niemiec 
i tam sparowali z Marco Huckiem 
czy Hernandezem i to on właśnie 
mimo że jest leworęczny po prostu 
Pawłowi „leży”. Wraca na week-
end do Krynicy, a potem już wyjeż-
dża do Warszawy i zaczyna przygo-
towania stricte pięściarskie.
– To będzie najpoważniejszy test 
w jego karierze?

– Bez wątpienia i Paweł doskona-
le zdaje sobie z tego sprawę. Musi być 
świetnie przygotowany kondycyjnie, 
technicznie, taktycznie i mentalnie 

do tej walki. Przyjdzie więc czas rów-
nież na rozmowy z psychologiem 
– to ten sam człowiek, który przy-
gotowuje Artura Szpilkę. Nie moż-
na tutaj zaniedbać żadnego szczegó-
łu. I Paweł i Hernandez mieli okazję 
walczyć z tymi samymi przeciwni-
kami i wygrywali. Oczywiście ostat-
nie walki Hernadeza to już przeciw-
nicy z najwyższej półki światowej. 
Steve Herelius, Steve Cunningham, 
Troy Ross czy Aleksander Aleksiejew 
– lista pokonanych przeciwników 
może imponować. Z Cunningha-
mem, tym samym, którego pokonał 
Tomasz Adamek wygrywał dwa razy. 
Trzy razy obronił mistrzowski pas.
– To jedna z najważniejszych walk 
w tym roku, ale media – poza branżo-
wymi – na razie milczą na ten temat...

– Mają teraz walkę Artura Szpil-
ki. Zamieszanie, w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu, z Pawłem 
w roli głównej zacznie się po tej 
walce. Ranga tego pojedynku 
do mediów ogólnych jakby jeszcze 
nie dotarła, ale to się zmieni. To nie 
jest już walka o żaden pas interim, 
czy o miejsce pretendenta na liście 
rankingowej. To walka z mistrzem 
o prawdziwe mistrzostwo.

Rozmawiał (BOG)

Ruszyła już sprzedaż biletów 
na walkę mistrza świata IBF w wa-
dze junior ciężkiej Yoana Pablo Her-
nandeza (28–1, 14 KO) z Pawłem 
Kołodziejem (33–0, 18 KO). Starcie 
ma odbyć się 8 marca w Berlinie. 
Bilety podzielono na sześć katego-
rii cenowych – najtańsze kosztu-
ją 21 euro, a za miejsca przy ringu 
trzeba zapłacić 227 euro. Wejściów-
ki można nabyć na stronie even-
tim.de Kołodziej, przypomnijmy, nie 
zgodził się na pojedynek o pas WBA 
Interim z Ilungą Makabu. Krynicza-
nin będzie miał teraz okazję ode-
brać Hernandezowi nie tylko pas IBF, 
ale także tytuł magazynu The Ring, 
który uznaje kubańskiego pięścia-
rza za najlepszego w swojej kate-
gorii wagowej. Hernandez w ostat-
niej obronie pasa IBF zastopował 
w 10. rundzie Aleksandra Aleksieje-
wa, a Kołodziej wygrał przez tech-
niczny nokaut z Princem Anthonym 
Ikeji. Obie walki odbyły się 23 listo-
pada 2013 r. Gdyby Paweł Kołodziej 
zdobył pas IBF, w wadze junior cięż-
kiej byłoby dwóch polskich czem-
pionów, bowiem tytuł WBC należy 
do Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka.

REKLAMA
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ŚLADEM NASZYCH PUBL IKACJ I . 
Zarząd LKS Librantovia deklaruje, 
że nie odtrąca zawodników i liczy 
na dalszą współpracę. Po wniosku, 
jaki do gminy Chełmiec złożyła część 
zawodników i sztabu – łącznie ponad 
dwadzieścia osób – 10 stycznia wła-
dze podjęły decyzję o wypowiedzeniu 
klubowi umowy użyczenia boiska. 

Czasowe użytkowanie boiska po-
wierzono GKS Iskry Chełmiec. 
Gmina chce zorganizować w Li-
brantowej sekcję piłkarską swoje-
go klubu. W tym celu konferencję 
z mieszkańcami, przedstawiciela-
mi gminy i lokalnymi działaczami 
sportowymi ph. „Co dalej ze spor-
tem w Librantowej?!”. Zapla-
nowano ją na środę, 22 stycznia 
(już po zamknięciu tego wydania 
DTS). Gmina chce rozszerzyć ofer-
tę klubu i poprawić warunki gry 
zawodników.

Po naszej publikacji z 9 stycznia 
„Piłkarska wojna w Librantowej. 
Zawodnicy nie chcą grać dla no-
wego prezesa” do redakcji „Dobre-
go Tygodnika Sądeckiego” i Urzędu 
Gminy Chełmiec wpłynęło oświad-
czenie klubu LKS Librantovia. Za-
rząd wyjaśnia w nim przyczyny, 
dla których część zawodników chce 
grać dla GKS Iskry Chełmiec, a nie 
swojego dotychczasowego klubu:

„Zarząd klubu LKS Librantovia 
oświadcza, że nie uczynił i nie czy-
ni nic co by powodowało odtrą-
cenie zawodników od gry w klu-
bie LKS Librantovia – czytamy 
w oświadczeniu, pod którym pod-
pisali się Eugeniusz Rosiek, pre-
zes, Zbigniew Bożek, Krzysztof Ro-
siek, Marek Poręba i Łukasz Janus. 
– Zarząd ubolewa, że zawodnicy 
dali się wciągnąć w gry politycz-
ne działające na zlecenie, kierowa-
ne przez Pawła Serugę, który mało 
tego, że usiłuje rozbić drużynę se-
niorów, to wykrzykuje, wydzwa-
nia do zawodników, że cytuję, uży-
wając słów niecenzuralnych rozp... 
cały klub i drużynę młodzieżową. 
Argument, że dla Eugeniusza Roś-
ka nie będą grać jest nie tyle banal-
ny co śmieszny, bo zawodnik ma się 
skupić na grze, a nie na uprawianiu 
polityki, a tym samym nie gra dla 

jakiejś osoby, a dla satysfakcji dru-
żyny i wyników. Już raz ponieśli 
konsekwencje, gdzie zostali wpro-
wadzeni w błąd odnośnie składek, 
tak też za całe konsekwencje, które 
wynikną z waszych działań podej-
mujecie świadomie i na własne ry-
zyko, za które podziękujecie Panu 
Wójcikowi/Serudze/Bombie.”

Paweł Seruga i Jacek Bomba, 
zawodnicy wymienieni jako pro-
wodyrzy całej sytuacji, odcinają 
się od opinii zarządu. Ich zdaniem 
wszystkiemu winna jest decyzja 
o zawieszeniu piłkarzy, którzy nie 
opłacili składek członkowskich.  Nie 
podważają jej podstaw prawnych, 
ale nie godzą się z tym, że nowy 
prezes, z którym współpracowali 
14 lat, złożył wniosek o zawiesze-
nie własnych zawodników. Listę 
podpisywano dobrowolnie, znala-
zło się pod nią kilkanaście nazwisk 
zawodników, ale też członków szta-
bu szkoleniowego i medycznego, 
łącznie ponad dwadzieścia osób. 
Paweł Seruga zaznacza, że nie wy-
powiedział słów, które przypisu-
je się mu w przytoczonym wyżej 
oświadczeniu.

– Faktycznie zawodnicy przy-
szli do mnie z tym wnioskiem. 
Nie podpisałem go, bo już przed 
walnym zebraniem podjąłem de-
cyzję o zakończeniu swojej pra-
cy na rzecz klubu – nie kandydo-
wałem na kolejną kadencję i nie 
chcę się w nic nowego angażo-
wać. Po czternastu latach trudnej 
współpracy, mam już dosyć. Nie 
jestem inicjatorem tego wniosku, 

nie mam też politycznych intere-
sów w gminie Chełmiec. Nawet nie 
mieszkam na jej terenie – mówi Jó-
zef Wójcik, były prezes Librantovii.

Obecny zarząd klubu Libran-
tovia musi zagwarantować sobie 
nowe miejsce do gry. Kwestia od-
pływu części kadry nie ma stanowić 
poważniejszego problemu

„Zarząd jeszcze raz podkreśla, 
że nikogo nie odtrącił i oczeku-
je na miłą współpracę i określe-
nie się do końca stycznia. W żad-
nym wypadku nie wyrazi zgody 
na jakikolwiek ruch zawodników 
do końca sezonu. Drużyna seniorów 
będzie grać dalej niezależnie od de-
cyzji części obecnych zawodników, 
gdyż już są chętni do gry” – czyta-
my dalej w oświadczeniu zarządu 
LKS Librantovia.

Równocześnie zarząd Libranto-
vii wystąpił o sprostowanie arty-
kułu z 9 stycznia „Piłkarska woj-
na w Librantowej”, argumentując, 
że „Informator, nazwisko znane 
redakcji, podał nieprawdę, gdyż 
nie głosowano nad absolutorium, 
a tylko przyjęciem sprawozdania 
od ustępującego prezesa Wójci-
ka”. Uczestnicy walnego zebra-
nia twierdzą, że podczas obrad 
posługiwano się terminem „ab-
solutorium”, jednak w protokole 
faktycznie zapisano, że „Komisja 
rewizyjna w związku z niedocią-
gnięciami w prowadzeniu działal-
ności klubu o koniec kadencji nie 
zajęła stanowiska i wnioskowała 
tylko o przyjęcie sprawozdania”.

(JUR)

Librantovia bez boiska
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Urząd Gminy Chełmiec wypowiedział Librantovii umowę użyczenia boiska

Na taką walkę 
Paweł czekał

Paweł Kołodziej



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   23 stycznia 201420

DTS PATRONUJE.  Dobiega końca 
głosowanie w plebiscycie Ziarnko 
Gorczycy, którego celem jest promo-
wanie osób oraz firm i instytucji dzia-
łających dla dobra innych. To już XIV 
edycja konkursu.

Czytelnicy „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego”, patrona medialnego 
plebiscytu mogą głosować na swo-
ich kandydatów na kuponach, któ-
re wycięte i wypełnione należy 
wysłać na adres Sądeckiego Ho-
spicjum (Nowy Sącz 33–300, ul. 
Nawojowska 155a) do 27 stycznia. 
Głosowanie trwa również w inter-
necie, na stronie dts24.pl. Można 
też wysłać głos e–mailowo na ad-
res: biuro@zwiazeksadeczan.pl, 
podając w treści faworytów oraz 
swoje dane. 

Zsumowane głosy wyłonią zwy-
cięzców w dwóch kategoriach: „fir-
ma lub stowarzyszenie” i „osoba”. 
Statuetki Ziarnka Gorczycy zosta-
ną rozdane 1 lutego, podczas im-
prezy finałowej, na którą już dziś 
serdecznie zapraszamy. Gwiazdą 
wieczoru będzie Artur Andrus. Bi-
lety na galę i koncert można kupić 
(40 zł) w Instytucie Europa Karpat 
(Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9). 
Druga część imprezy – bal karna-
wałowy – w tym roku odbędzie się 
w Perle Południa w Rytrze.

A OTO NOMINOWANI: 

Kategoria – firma lub 
stowarzyszenie: 

Amper – Nowy Sącz. Nazwa fir-
my pojawia się wielokrotnie na listach 
sponsorów, wspierających rozmaite 
przedsięwzięcia charytatywne na tere-
nie Nowego Sącza i okolic. Firma wspie-
rała budowę Sądeckiego Hospicjum.

Bar „Pod Wierzbą” Zofia i Włodzi-
mierz Sowa. Właściciele od lat działa-
ją na rzecz osób potrzebujących, po-
magając lokalnym oddziałom Caritas 
, fundując m.in. darmowe posiłki dla 
osób potrzebujących. 

BAU – GIPS – Grzegorz Lebda 
– Nowy Sącz. Znana sądecka firma 
budowlana, która chętnie włącza się 
w pomoc potrzebującym. Od lat efek-
tywnie wspiera m.in. sądecki szpital. 

Caritas przy Bazylice św. Małgorzaty 
– Nowy Sącz. Prowadzi szeroko rozu-
mianą działalność charytatywną. Swoją 
opieką otacza najsłabszych i najuboż-
szych mieszkańców najludniejszej pa-
rafii Nowego Sącza. 

Piekarnia NIKA – Nowy Sącz. Swo-
imi środkami oraz produktami wspo-
maga wiele programów i akcji skie-
rowanych głównie do osób starszych. 
W tym celu stale współpracuje m.in. 
z MOPS, Wspólnotą Emaus. 

Profil – Krasne Potockie. Firma 
wspiera sport dzieci i młodzieży, do-
strzegając ważność aktywności fizycz-
nej w kształtowaniu charakteru mło-
dego człowieka.

PUH „Ruchała” Maria i Józef Ruchała 
– Tęgoborze. Firma jest jednym z naj-
bardziej znanych sponsorów inicjatyw 
lokalnych na terenie gminy Łososina 
Dolna. Znacząco wspiera działalność 
diecezjalnego Caritasu oraz parafii.

Sądecki Bartnik– Stróże. Firma 
wspiera osoby niepełnosprawne oraz 
szkoły w różnych akcjach, dofinan-
sowuje leczenie osób niepełnospraw-
nych. Właściciel firmy m.in. wybudował 
dom dla wielodzietnej rodziny.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Przewlekle Chorych i Osób Niepełno-
sprawnych „Nasz Dom” – Piwnicz-
na Zdrój. Stowarzyszenie opiekuje się 
osobami niepełnosprawnymi z terenu 
miasta i gminy Piwniczna oraz oso-
bami w podeszłym wieku, prowadząc 
Klub Seniora. 

Kategoria – osoba:
Alicja Derkowska – współzałożyciel-

ka Małopolskiego Towarzystwa Oświa-
towego, niezłomnie rozpowszechnia 
ideę społeczeństwa obywatelskie-
go, demokracji, oświaty, wychowa-
nia, promując w ten sposób Nowy Sącz 
także poza granicami kraju.

Aneta i Grzegorz Feckowie – wspie-
rają m.in. Caritas oraz Nowosądec-
ką Ligę Szóstek Piłkarskich oraz Klub 
Sportowy Przetakówka. Grzegorz Fec-
ko jest pomysłodawcą i współorgani-
zatorem Turniejów Ekumenicznych. 

Władysław Litwa – długolet-
ni działacz społeczny regionu 

nowosądeckiego, szczególnie znany 
z działalności na rzecz najmłodszych. 
Organizuje od 1984 r. bezpłatne ko-
lonie letnie dla dzieci z ubogich ro-
dzin i sierot. 

Partycja Michalik – pomaga jako 
wolontariusz od wielu lat, pełni funk-
cję przewodniczącej Klubu Młodych 
Sądeczan. 

Jacek Orłowski – pastor Kościoła 
Zielonoświątkowego w Nowym Sączu, 
niezwykle wrażliwy na potrzeby in-
nych, nie tylko członków kościoła, po-
maga ubogim, jest wielkim wsparciem 
zwłaszcza dla młodzieży.

Anna Pawłowska – szefowa Cari-
tas działającego przy parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, od wielu lat 
zupełnie bezinteresownie służy bied-
nym, samotnym, chorym, starszym 
i opuszczonym. 

Józef Pyzik – człowiek, który 
uczestniczy w wielu akcjach dobro-
czynnych, wspiera rodziny wielodziet-
ne oraz ubogie. Sponsoruje sport. Za-
angażowany w obronie miejsc pracy 
na terenie Sądecczyzny.

Renata Rosłaniec – założycielka 
i wolontariuszka Punktu Rehabilita-
cyjno–Edukacyjnego dla Dzieci i Mło-
dzieży z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Światełko Nadziei w Tyliczu, 
wokół którego skupiła się grupa wolon-
tariuszy. Jest jedynym w Polsce koor-
dynator treningu Aricula – pomagają-
cym dzieciom autystycznym.

 Józef Unold – już 50 lat pracuje 
społecznie, ostatnio w Radzie Senio-
rów OZPN Nowy Sącz. Wieloletni Pre-
zes Chóru Echo II, przez kilkadziesiąt lat 
społeczny instruktor i choreograf ze-
społu regionalnego Dunajcowe Dzieci. 

Sądowy społeczny kurator d/s dzieci 
i młodzieży, aktywny członek Związ-
ku Sądeczan.

Wiesław Wcześny – zasłużony prze-
wodnik Oddziału Beskid PTT, orga-
nizator rajdów i wycieczek rowero-
wych. Jako wolontariusz angażuje się 
w szereg inicjatyw podejmowanych 
na terenie Nowego Sącza : organizator 
Ekspresowej Poczty Rowerowej, nowo-
sądecki Mikołaj niosący radość dzie-
ciom. Tworzy dobry klimat w mieście. 

Andrzej Wiśniowski – jako właści-
ciel firmy WIŚNIOWSKI obok działal-
ności biznesowej dostrzega potrzeby 
innych, lista przedsięwzięć różnego 
rodzaju wspieranych przez nomino-
wanego jest bardzo długa.

 Marian Wolak – Przewodniczący 
Zarządu Osiedla Biegonice w Nowym 
Sączu, prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w tej dzielnicy. Inicjator i orga-
nizator pożytecznych przedsięwzięć na 
swoim osiedlu i w Nowym Sączu.

Jan Żuchowicz – inżynier z Nowe-
go Sącza, konstruktor rewolucyjne-
go urządzenia do reedukacji chodu 
– Parestandu. Wynalazek już zyskał 
uznanie specjalistów, rehabilitantów 
i pacjentów. 

Więcej o nominowanych na 
dts24.pl w zakładce 

„Zagłosuj na swoich kandydatów” 

Ostatnie dni na poparcie swojego faworyta 

W Plebiscycie „Ziarnka Gorczycy” 2013 głosuję na:
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Zamiast samochodów fascynowa-
ły go… kobiece kreacje. Interesowało 
– jak mówi – tworzenie piękna. I tym 
postanowił się zająć w życiu. Pocho-
dzący z Nowego Sącza 21–letni 
GABRIEL STĘSLOWSKI wyjechał 
do Warszawy w pogoni za marzeniami. 
Tam nauczył się twardo stąpać po zie-
mi i wytrwale walczyć o to, czego pra-
gnie. Dziś jest modelem i stylistą. 
Można go oglądać na pierwszych stro-
nach branżowych pism. Współpracu-
je ze znanymi projektantami i tworzy 
stylizacje dla celebrytów.

– Skąd u Ciebie zainteresowanie modą?
– Od dziecka zamiast zbierać 

samochody, wolałem spoglądać 
na kobiece kreacje w magazynach 
czy telewizji. Zawsze mnie fascyno-
wały przygotowania mamy do wyj-
ścia: dobór biżuterii i butów do ca-
łego stroju.
– Jak teraz realizujesz swoją pasję?

– Jak na razie staram się pra-
cować na każdym szczeblu mody. 
Jestem modelem, stylizuję sesje 
zdjęciowe, ale także znane oso-
by oraz współpracuję z polskimi 
projektantami.
– Jak udało Ci się wejść do świata 
mody? Miałeś szczęście?

– W świecie mody nic nie 
jest zależne od szczęścia. To nie 

loteria. Udało mi się przebić swo-
ją ciężką pracą. Na każdy sukces, 
na ten mały czy na ten duży, trze-
ba ciężko pracować. Trzeba rów-
nież mieć twarde „cztery litery”, 
bo jak wiadomo nie jest łatwo 
utrzymać się w tym modowym 
światku. Siła przebicia to kolejna 
rzecz. Na pewno trzeba się wy-
różniać i mieć oryginalne pomy-
sły. Bez tego ani rusz. 
– Z jakimi znanymi osobami 
z show–biznesu do tej pory pracowa-
łeś i kogo wspominasz najlepiej?

– Hmm... pracowałem z duetem 
Paprocki&Brzozowski, ubierałem 
dziennikarkę Paulinę Drażbę– moż-
na powiedzieć, że stworzyłem jej cał-
kiem nowy wizerunek. Jestem w sta-
łej współpracy z Maciejem Zieniem 
i to chyba z nim najlepiej mi się pra-
cuje. To najlepszy kreator polskiej 
mody. Od niego cały czas się uczę. 
– Rozwijasz się też, pracując jako mo-
del. Wiem, że znalazłeś się na okład-
kach kilku pism…

– Do tej pory między innymi 
w „Fashion Magazine”, „LOOKmag” 

i „Catwalk”. W lutym znów poja-
wię się na jednej z nich. W 2013 roku 
zostałem też okrzyknięty najlep-
szym modelem według zagranicz-
nego portalu Vanity Teen.
– Co jest Twoim największym sukcesem?

– Moim największym sukcesem 
jest na pewno to, gdzie teraz jestem 
i kim się stałem. Była to ciężka dro-
ga, ale wiem, że czeka mnie jeszcze 
trzy razy tyle do przeżycia. 
– A propos tego co przed Tobą. Jakie 
masz plany? Własna marka ubrań?

– Nie chcę zapeszać, ale na pew-
no moje plany są związane dalej 
z modą. Własna marka ubrań? Jak 
najbardziej. Mam ich trochę, ale 
jak wiadomo nasze plany weryfi-
kuje życie. Trzymaj kciuki , żeby 
mi się udało….
– Magda Gessler mówiła w jed-
nym z wywiadów, że śnią się jej nowe 
przepisy. A czy Tobie śnią się nowe 
stylizacje? 

– Oczywiście, czasami w snach je-
stem bardziej twórczy niż na przy-
kład w poniedziałki [śmiech]. Dla 
mnie inspiracją może stać się wszyst-
ko. Zaczynając od jakiegoś looku, 
który zobaczę w „Vogue”, czy też 
od kobiety, którą spotkam na ulicy. 
– Czy Warszawa to jedyne miejsce 
w Polsce, gdzie można spełniać ma-
rzenia związane z modą? 

– Moim zdaniem tak. Polski 
świat mody jest jak na razie mały 
w porównaniu z innymi krajami 
europejskimi , na przykład Fran-
cją. Cały czas się rozwijamy. Po-
trzebujemy czasu. Chociaż, mimo 
wszystko, bardzo szybko pozbie-
raliśmy się po szarych czasach 
PRL–owskich i zaczęliśmy two-
rzyć polską modę. Oczywiście, była 
ona cały czas dostępna, lecz ni-
gdy aż tak poddana wpływom mo-
dowych stolic. Warszawa rzeczy-
wiście jest stolicą polskiej mody. 
Właśnie tutaj wszystko się dzieje: 
odbywają się tu pokazy, projek-
tanci mają tutaj swoje butiki i tu-
taj tworzą. Z Nowego Sącza wy-
emigrowałem od razu po zdanej 
maturze. Moje ambicje były za-
wsze wysokie, więc nie mogłem 
czuć się w tym mieście spełnio-
nym. Mam nadzieję, że w przy-
szłości w Nowym Sączu zostaną 
stworzone miejsca dla takich ludzi 
jak ja: kochających modę. 
– Rodzina, przyjaciele, których tu zo-
stawiłeś, mocno Ci kibicują? 

– Oczywiście! Chociaż osobą, 
która mi najmocniej kibicuje i jest 
zawsze przy mnie – nie ważne, czy 
w chwili zwycięstwa czy też upad-
ku – jest moja mama. 

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

Nie jest łatwo utrzymać się w modowym światku
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