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Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

Profi il 7 komorowyProfi il 7 komorowy

W CENIE W CENIE 
5 komorowego5 komorowego

ZALETY:
•  szerokość zabudowy 

93mm, 
najszerszy z oferowanych 
w rynku, 

•  7 komorowy,
•  klasa profi la – A
•  w kolorze zewnętrznym 

barwiona ścianka, 
•  dostępny w kolorach 

standardowych, – moż-
liwość zastosowania pa-
kietu o szerokości 48mm 
4/18/4/18/4TPS o współ-
czynniku U= 0,5 W2mK, 

•  potrójny system uszczel-
nienia (dodatkowa 
uszczelka środkowa)

•  nowatorski i modny 
kształt, 

•  listwa podparapetowa 
pięciokomorowa, 

•  profi l pasywny

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

LIMANOWA ul.Kopernika 14, tel/fax  18 330 11 67

GORLICE ul. Biecka 40  tel/fax 18 354 69 11

Centrala Paszyn 478, 
33-236 Nowy Sącz
tel/fax 18 440 20  14

PROMOCJAPROMOCJA
* DOTYCZY OKLEINY PORTA SYNCHRO 3D* DOTYCZY OKLEINY PORTA SYNCHRO 3D

RABAT43%*RABAT43%*
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SKARGA ZA PALANTÓW 
W RADZIE MIASTA Str. 4

Napoleon 
przeprowadza 
się do Sącza  Str. 4

Rozważanie 
na Wielki Post 

o. Stanisława Majchra  
Str. 3
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Gotowanie z sercem   to przyjemność
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z DRUGIEJ STRONY
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A TO C IEKAWE.  Nie wiesz 
co to skki trikke? Jak już zdradza 
nasze zdjęcie, to po prostu jesz-
cze jedna forma narciarstwa. Tym 
razem jazda nie na jednej, dwóch, 
ale aż na trzech deskach! Na doda-
tek narciarz dysponuje kierownicą.

Kto nie wierzy, że tak też da 
się zjeżdżać na nartach, może 
się przekonać już w najbliższy 
weekend w Muszynie i Kryni-
cy. Odbędą się tam Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski Skki 
Trikke FAKRO Cup 2013, a udział 

w nich weźmie 40 sportowców 
z Polski, Wielkiej Brytanii, Au-
strii, Czech, Słowacji i Holandii. 
W sobotę na ślizgostradzie przy-
gotowanej z Kotylniczego Wier-
chu – extreeme, czyli bieg zjaz-
dowy na trzech nartach. To 23 
ostre zakręty na dwukilometro-
wej trasie. Z kolei w niedzie-
lę na stoku stacji narciarskiej 
Wierchomla, obok wyciągu „To-
czek” – slalom gigant: 800 me-
trów trasy i 15 bramek. Początek 
obydwu zawodów o godz. 10.30.

(ŁYŻ)

Na trzech nartach
Podczas niedawnego spotkania 
opłatkowego członków rolniczych 
struktur sądeckiej „Solidarności” 
można było usłyszeć m.in. taką 
oto rozmowę.

Jeden z działaczy witając się 
z legendą sądeckiej rolniczej 
„Solidarności”:

– A co to, w tym roku samemu? 
Gdzież to szanowna małżonka?

– Wyjechała do Ziemi Świętej.
– O to przepraszam bardzo, nie 

wiedziałem, że zmarła!

DIALOGI  ZASŁYSZANE

Nic nam nie zrobicie 
Hala w Muszynie to czasem miejsce niezłych teatralnych scen. 
Sport nie zawsze ma w sobie coś z baletu – w tym wypadku to ra-
czej krótka pantomima. Helene Rousseaux, Paulina Maj, Aleksan-
dra Jagieło i Katarzyna Gajgał–Anioł wybrały taką właśnie ma-
lowniczą formę przekazu dla rywalek. W wolnym tłumaczeniu 
brzmi on następująco: Nic nam nie zrobicie, jesteśmy najlepsze. 
Zespół Bogdana Serwińskiego zakończył rundę zasadniczą sezonu 
na pierwszym miejscu. Strata grupy pościgowej, czyli zespołów z Dą-
browy Górniczej, Bielska Białej i Sopotu wynosi siedem punktów. Hu-
mory mogą być jeszcze lepsze. Jeśli „mineralne” wygrają z Omniczką 
Omsk w drugim półfinałowym meczu pucharu CEV po raz pierwszy 
w historii zagrają w finale europejskich pucharów. 

40
centymetrów śniegu spadło 
na Sądecczyźnie w nocy ze środy 
na czwartek w ubiegłym tygodniu.

70
funkcjonariuszy Karpackiego Od-
działu Straży Granicznej w No-
wym Sączu z ponad dwustu, którzy 
mają przepracowane 15 lat, planuje 
przejść na wcześniejszą emeryturę.

110
wagonów PKP Intercity napra-
wi Newag. Sądecka firma złożyła 
w przetargu najkorzystniejszą ofer-
tę na taką liczbę taboru. PKP Inter-
city przeznaczyły do naprawy 271 
wagonów. Przetarg podzieliły mię-
dzy siebie Newag i Pesa. Na wyko-
nanie zamówienia jest 18 miesięcy. 

850
gospodarstw pozbawionych było 
prądu w powiecie nowosądeckim 

w wyniku gwałtownego nawro-
tu zimy. Energii elektrycznej nie 
było w Miliku, Andrzejówce, Zu-
brzyku, Żegiestowie oraz części 
miasta Muszyna.

3600
osób przyjechało do Muszy-
ny tylko w pierwszej poło-
wie ferii. To o 7 procent wię-
cej niż w tym samym okresie 
w roku ubiegłym. Nie ina-
czej jest w Krynicy Zdroju, 
gdzie obiekty wypoczynkowe 
są zapełnione 95 procentach. 
W uzdrowisku jest 12 tysięcy 
miejsc noclegowych.

592 799
złotych kosztowała termomo-
dernizacja siedziby starostwa 
powiatowego przy ul. Jagielloń-
skiej w Nowym Sączu oraz in-
stalacja solarów na innym bu-
dynku należącym do starostwa 
i Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie.
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DOTRZEMY DO PRZYCZYN TWOICH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCHDOTRZEMY DO PRZYCZYN TWOICH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

Masz dość nieskutecznych terapii i wykonanych badań oraz straty czasu 
i pieniędzy, nieprzespanych nocy i kosztownych leków!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Przyjdź na badanie diagnostyczne całego organizmu 
lub poszczególnych narządów – wypróbowaną, skuteczną metodą aparatem Diacom

•  Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne dla dzieci 

i dorosłych.

•  Proponujemy indywidualne dobranie, odpowiedniej 

metody biorezonansowej, oraz preparatów ziołowych, 

które rozwiążą Twoje problemy zdrowotne. 

•  Nasza propozycja jest skuteczną pomocą dla dzieci 

i dorosłych we wspomaganiu leczenia schorzeń:

Organizm na drodze całkowitego uzdrowienia powinien przejść 3 etapyOrganizm na drodze całkowitego uzdrowienia powinien przejść 3 etapy

MOŻE MYŚLISZ, ŻE NIE MA ZWIĄZKU MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ OCZYSZCZANIA MOŻE MYŚLISZ, ŻE NIE MA ZWIĄZKU MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ OCZYSZCZANIA 

ORGANIZMU, A ISTNIEJĄCYMI PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI?ORGANIZMU, A ISTNIEJĄCYMI PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI?

JEDNAK RYSUNEK JEST DOWODEM NA TO, ŻE TAK WŁAŚNIE JEST!

UKŁADU POKARMOWEGO, UKŁADU KRĄŻENIA I RUCHU, CUKRZYCY, NERWICY, UKŁADU POKARMOWEGO, UKŁADU KRĄŻENIA I RUCHU, CUKRZYCY, NERWICY, 

NADWADZE, ALERGII, PROBLEMÓW SKÓRNYCH ORAZ CHORÓB NOWOTWOROWYCHNADWADZE, ALERGII, PROBLEMÓW SKÓRNYCH ORAZ CHORÓB NOWOTWOROWYCH

•  OCZYSZCZENIE I USUNIĘCIE toksyn, neutralizacja wolnych rodników, soli, metali 
ciężkich, elementów radioaktywnych, oczyszczenie wątroby i nerek oraz 
jelit ze złogów. Likwidacja wirusów bakterii i pasożytów.

•  ODŻYWIANIE: uzupełnienie niedoborów mikro i makroelementów, witamin, 
aminokwasów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i innych 
ważnych składników niezbędnych do odbudowy komórek organizmu 
i przywrócenie funkcji wszystkich narządów organizmu.

•  REGENERACJA: samoregeneracja i stabilizacja funkcji wszystkich komórek 
organizmu przy wsparciu dodatków żywieniowych (supementy). 
Przywrócenie zdrowia przy wykorzystaniu rezerwowych sił samego 
organizmu.

CHOROBY WĄTROBY

CHOROBY TARCZYCY

CHOROBY ŻOŁĄDKA

CHOROBY SERCA I PŁUC

CHOROBY NEREK

CHOROBY PĘCHERZA

CHOROBY PROSTATY

„OSAD” 

I NAJCZĘŚCIEJ 

SPOTYKANE 

CHOROBY

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE
BIO COLLECTION ul. Jagiellońska 12, lok. 6, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax. 18 471 30 20, kom. 600 904 536, 600 904 532
www.biocollection.plwww.biocollection.pl

Wielki Post przede wszyst-
kim przygotowuje nas na ja-
kieś ważne przeżycie. Przy-
gotowując się na przyjazd 
kogoś bliskiego nastawia-
my się na to wydarzenie za-
równo wewnętrznie, jak 
i zewnętrznie. Podobnie 
jest również w życiu wiarą 
i przyjaźni z Bogiem. Przy-
gotowanie wewnętrzne, 
to przemiana naszego sposo-
bu myślenia i wartościowa-
nia, czyli metanoja. Próbu-
jemy w tym czasie zmienić 
nasze widzenie z czysto 
ludzkiego na Chrystusowe. 
Przygotowanie zewnętrz-
ne zaś, to czyny pokutne, 
czyli ćwiczenia ascetycz-
ne, umartwienia oraz wy-
rzeczenia. Te drugie mają 
nas kształtować w wier-
ności i przyjaźni z Bogiem. 
W wielkopostnym przygo-
towaniu najważniejsze jest 
odrzucenie wszystkiego, 
co przeciwstawia się przy-
jaźni z Bogiem. Odrzucamy 
zatem cały kierujący nami 
egoizm.

Na drodze wielkopost-
nego przygotowania istotne 
jest wyeliminowanie sposo-
bu myślenia czystko ludzkie-
go i próba przyjęcia sposobu 
myślenia Chrystusa. Wiel-
kopostnym przemyśleniom 
służy pogłębienie znajomości 
nauki Chrystusa i przeżywa-
nie nabożeństw właściwych 
dla tego okresu. Są to – droga 
krzyżowa i gorzkie żale z na-
uką pasyjną oraz rekolekcje. 
Dzisiaj współczesna technika 

pozwala odbyć wielkopostne 
rekolekcje choćby w inter-
necie (np. mocneslowo.pl).

Jak wspomnieliśmy, na-
wrócenie dokonuje się rów-
nież przez umartwienie ciała, 
przez wyrzeczenia, choćby 
dotyczące pokarmów, po-
przez jakąś rezygnację. Naj-
ważniejsza jest oczywiście 
przemiana wewnętrzna, ale 
Kościół zaleca też w okre-
sie wielkopostnym jałmuż-
nę na rzecz drugiego czło-
wieka, dzielenie się dobrem. 
Ćwiczymy się w tym czasie, 
by nasze życie było otwarte 
na potrzeby innych.

Sensem wielkopostne-
go nawrócenia jest odno-
wienie postawy, która rodzi 
się z przymierza zawartego 
z Bogiem na chrzcie świę-
tym. Chodzi o odwrócenie się 

od zła i zwrócenie się całym 
sercem ku Bogu. Duże zna-
czenie ma tutaj rozważanie 
Męki Pańskiej.

Postawa, jaką uda nam się 
wypracować w sobie przez 
czterdzieści dni Wielkie-
go Postu, ożywia i umacnia 
nas w późniejszym czasie. 
Wczoraj, posypując głowę 
popiołem, usłyszeliśmy sło-
wa Chrystusa wołającego: 
„Nawracajcie się i wierzcie 
w ewangelię”. W tłumacze-
niu ks. Jakuba Wujka brzmi 
to: „Pokutujcie i wierzcie 
w ewangelię”. To wyraźny 
akcent na podjęcie jakiegoś 
trudu, wysiłku, wyrzeczenia. 
Popiół jest symbolem zmian, 
podjętej deklaracji, że będę 
się zmieniał i pracował nad 
sobą. Dodajmy, że okres 
Wielkiego Postu powinien 
być czasem pogodnego po-
kutowania w duchu miło-
ści. Powinna przepełniać nas 
radość z powrotu do Ojca. 
Już pierwszy dzień Wielkie-
go Postu wskazuje na mo-
tywy i cel prawdziwego na-
wrócenia. A jest nim miłość 
– do tego, który oddał za nas 
życie, miłość do siebie i mi-
łość do drugiego człowieka.

O. Stanisław Majcher – jezuita, 
były proboszcz kościoła kolejo-
wego w Nowym Sączu, obecnie 
rekolekcjonista w Zakopanem, 
niedawno wyróżniony statu-
etką Ziarnka Gorczycy za nie-
sienie dobra przez pracę dusz-
pasterską z osadzonymi m.in. 
w sądeckim Zakładzie Karnym.

Rozważanie na Wielki Post, o. Stanisława Majchra SJ

Radość z powrotu do Ojca POD PARAGRAFEM.  Mimo dwukrotnego 
umorzenia sprawy, rodzice zmarłego 9–lat-
ka wnieśli do sądu pozew przeciwko 37–let-
niemu Arturowi S., komendantowi komisa-
riatu w Krościenku nad Dunajcem. Mężczyzna 
jest odpowiedzialny za śmiertelnie potrące-
nie chłopca na drodze w Piątkowej w gminie 
Chełmiec. Przeciwko policjantowi toczy się 
też inne śledztwo. 7 lutego w Maszkowicach 
w gminie Łącko potrącił 62–letnią kobietę. 
Zmarła w szpitalu.

Do pierwszego wypadku, w którym zgi-
nął 9–latek doszło w lipcu 2011 r. Według 
opinii biegłych, samochód Artura S., po-
trącił chłopca, kiedy dziecko niespodzie-
wanie wtargnęło na jezdnię. 9–latek zmarł 
po przewiezieniu do szpitala. Sądecka pro-
kuratura umorzyła jednak śledztwo w tej 

sprawie, gdyż – jak uzasadniła – nie znala-
zła dowodów winy kierowcy. Z taką decyzją 
nie zgadzają się jednak rodzice chłopca, któ-
rzy uważają, że biegli niewłaściwie oszaco-
wali prędkość, z jaką poruszał się samochód 
policjanta i wnieśli przeciwko niemu spra-
wę do sądu. Do kolejnego wypadku doszło 
7 lutego bieżącego roku. Artur S., wracając 
z dyżuru potrącił 62–letnią kobietę. Śledz-
two w tej sprawie już ruszyło. Prokuratura 
nie chce jednak ujawniać treści zeznań funk-
cjonariusza. Artur S. nadal pełni funkcję ko-
mendanta Komisariatu Policji w Krościen-
ku nad Dunajcem. Od kilku dni przebywa 
na zwolnieniu lekarskim. Za spowodowanie 
śmiertelnego wypadku z udziałem 9–latka 
ma w marcu stanąć przed sądem. Grozi mu 
od pół roku do ośmiu lat więzienia.

MONIKA CHROBAK

Policjant śmiertelnie potrącił dwie osoby 

DTS CZYTELNIKÓW. Wydział Komunikacji i 
Transportu UM w Nowym Sączu, wychodząc 
naprzeciw prośbom mieszkańców os. Szuj-
skiego zmienił bieg trasy linii 28, tak by auto-
bus przejeżdżał w pobliżu ich bloków. Korek-
ty w rozkładzie jazdy domagają się również 
mieszkańcy ul. Kraszewskiego. 

– Nasze osiedle zamieszkują ludzie starsi. 
Chcieliby mieć możliwość dojazdu do szpi-
tala czy na ul. Rejtana, gdzie jest cmentarz. 
Tymczasem z Rynku trudno się dostać. 
Co najwyżej na al. Batorego, a to jednak 
jest dla nas kawał drogi – mówi pani Ja-
dwiga, która zasygnalizowała nam problem.

Nie jesteśmy władni go rozwiązać, ale 
podpowiadamy, że prośbę o wprowadzenie 
linii biegnącej w pobliżu szpitala i cmen-
tarza mieszkańcy powinni wystosować do 
Wydziału Komunikacji i Transportu. Tak 
uczynili lokatorzy bloków os. Szujskiego. 
– Mieszkańcy na przykład ul. Kunegun-
dy autobusem mogli dostać się do Ryn-
ku tylko cztery razy dziennie, bo z taką 

częstotliwością jeździł tu autobus. Teraz 
będą mogli skorzystać z linii nr 28, która 
od Rynku robi 12 kursów do dworca PKP, 
następnie ul. Kolejową skręca w Sienkie-
wicza, później Szujskiego, Kunegundy 
i przez Węgierską do Biegonic. Z powrotem 
od ul. Kunegundy skręca w Waryńskiego 
– mówi Mieczysław Kaczwiński, przewod-
niczący os. Szujskiego.

Autobus jeździ od wczoraj. Czy miesz-
kańcy Kraszewskiego również mogą liczyć 
na pozytywne rozpatrzenie sprawy? – Po-
winni do nas wystosować takie pismo. Ale 
abstrahując od niego, sami zdajemy sobie 
sprawę, że taka linia – która dojeżdżała-
by pod cmentarz i szpital – powinna po-
wstać i ją analizujemy. Niestety ograni-
czają nas fundusze. Żeby komuś coś dać, 
musimy innym zabrać. Sytuacja finanso-
wa nie jest najlepsza. Pomysł musimy zo-
stawić na po wakacjach – mówi Sławomir 
Rybarski, dyrektor Wydziału Komunikacji 
i Transportu Urzędu Miasta.

(PEK)

Autobusy MPK nie zawożą pod szpital
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Skarga za palantów
SAMORZĄD.  Sądecki radny Józef Hojnor miał ich nazwać na ostat-
niej sesji Rady Miasta palantami, teraz przewodniczący sądeckich 
osiedli Stanisław Motyka i Krystyna Witkowska domagają się publicz-
nych przeprosin podczas najbliższego posiedzenia Rady. 

„W związku z karygodnym zachowaniem się podczas Sesji Rady 
Miasta w dniu 29.01.2013r. Pana Radnego Józefa Hojnora uprzej-
mie zapytujemy, czy jesteśmy oczekiwanymi Gośćmi Rady Mia-
sta na jej sesjach czy też palantami, jak obraźliwie nazwał nas Pan 
Radny Józef Hojnor. […] Określenie Nas palantami miało charakter 
publiczny gdy słyszało wiele osób siedzących w naszym sąsiedz-
twie [sic!] […]Pan Radny Józef Hojnor powinien wyrazić skruchę 
i przeprosić nas publicznie” – czytamy w piśmie przewodniczą-
cych os. Wólki i Gorzków do Jerzego Wituszyńskiego, przewod-
niczącego Rady Miasta Nowego Sącza.

Józef Hojnor nie chciał przez telefon oficjalnie wypowiadać 
się na ten temat. 

Jerzy Wituszyński potwierdził natomiast, że takie pismo wpły-
nęło do niego i zajmie się nim w najbliższym tygodniu Prezydium 
Rady. Podjętą przez niego decyzję przedstawi na najbliższej sesji. 

– Na ostatniej sesji miało miejsce zdarzenie, o którym piszą 
przewodniczący osiedli. Po przyjęciu przez Radę budżetu, część 
radnych i gości zaczęła bić brawo. Pan Hojnor wówczas krzyk-
nął – pal licho gdyby to powiedział cicho – odwracając się w kie-
runku gości: Palanty. Kazałem to zaprotokołować – relacjonuje 
Jerzy Wituszyński.  Protokół z sesji z 29 stycznia zostanie za-
twierdzony na najbliższym posiedzeniu Rady.  (KG)

KONTROWERSJE.  Zmiany w obo-
wiązku meldunkowym zagraża-
ją wpływom z opłaty uzdrowisko-
wej. Krynica–Zdrój w skali roku zasila 
nią własny budżet kwotą prawie 3 
mln zł. Teraz tych pieniędzy może być 
znacznie mniej.

W związku ze zniesieniem od tego 
roku konieczności czasowego mel-
dunku właściciele kwater i pensjo-
natów nie mają obowiązku ewidencji 
turystów. Wcześniej wypoczywa-
jący wpisywali swoje dane do ksiąg 
meldunkowych, uiszczając przy tej 
okazji opłatę uzdrowiskową. Jej wy-
sokość waha się od 2 do 3 zł. Pienią-
dze ostatecznie trafiały do budżetu 
gminy. Władze uzdrowisk obawia-
ją się, że nowe przepisy spowodu-
ją rozrost szarej strefy, co odbije się 
w konsekwencji na finansach gmin. 

– Gminy sygnalizują nam, 
że te opłaty mogą być zdecydo-
wanie mniejsze, bo jednak w Pol-
sce wciąż dominuje tendencja 
do ukrywania tego typu docho-
dów – przyznaje Jan Golba, prezes 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowisko-
wych w Polsce i zarazem burmistrz 
Muszyny. – Teraz trudno będzie 
udowodnić właścicielowi kwate-
ry, czy w obiekcie gościł turysta 
czy też nie.

Opłata uzdrowiskowa zasi-
la rocznie budżet Muszyny o oko-
ło 650 tys. zł. Natomiast w budże-
cie Krynicy Zdroju w skali roku jest 
to prawie 3 mln zł. Kwota ta póź-
niej powiększona jest o drugie tyle 

z Ministerstwa Zdrowia. Środki 
te muszą być jednak wydane głów-
nie na inwestycje służące poprawie 
infrastruktury uzdrowiskowej.

– To mogą być inwestycje zwią-
zane z różnego rodzaju atrakcjami 
turystycznymi, rozwojem terenów 
spacerowych czy rekreacyjnych 
– wyjaśnia Dariusz Reśko, bur-
mistrz Krynicy Zdroju. – Chodzi 
głównie o poprawę standardów 
usług uzdrowiskowych i zwięk-
szenie konkurencyjności. 

Zdaniem gmin, najlepszym roz-
wiązaniem byłoby tutaj nalicza-
nie opłaty uzdrowiskowej od licz-
by miejsc noclegowych w obiekcie 
wypoczynkowym. Tak jest w wielu 
miejscowościach uzdrowiskowych 
w Europie Zachodniej. 

– Zakładamy na przykład, 
że ta liczba miejsc jest wykorzy-
stana w 70 procentach. I od tych 
70 procent właściciel obiektu wy-
poczynkowego płaci stałą opła-
tę – mówi Jan Golba. – Jeśli obawy 
gmin się potwierdzą, najprawdo-
podobniej będziemy proponowali 
zmianę ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych. 

Dariusz Reśko liczy jednak 
na uczciwość właścicieli obiektów 
wypoczynkowych: – Zdaję sobie 
sprawę, że taksy klimatycznej nie 
lubią zarówno gestorzy ośrod-
ków, jak i turyści, ale pieniądze 
te idą na dalszy rozwój uzdro-
wiska, a przecież na tym powin-
no każdemu zależeć, bo wszyscy 
na tym korzystamy.  (MC)

ROZMOWA  z inspektorem MAR-
KIEM RUDNIKIEM, nowym komen-
dantem Komendy Miejskiej Policji 
w Nowym Sączu.

– Nowy komendant Karpackiego Od-
działu Straży Granicznej zdradził, że lubi 
wędkować. A Pan w wolnej chwili…?

– Jak dorwę wolną chwilkę, 
co się zdarza niestety rzadko, to lu-
bię rowerem pojechać do lasu. Wo-
kół Bochni jest trochę ładnych tras, 
po równym, bo kolarz górski to ze 
mnie nie jest. Ale cieszę się, że tra-
fiam na Sądecczyznę, bo lubię wę-
drować po górach. Beskid Sadec-
ki jest mi doskonale znany. Prócz 
tego pływanie. Lubię w basenie tro-
chę pomachać rękami, kiedyś nawet 
maratony pływałem, no ale to daw-
ne czasy.
– Rozkaz personalny o przeniesieniu 
już trafił na Pana biurko?

– Jeszcze nie. Te kwestie roz-
wiązuje się najczęściej w dniu 
obejmowania nowego stanowiska 
i zwalniania starego, czyli w tym 
przypadku 25 lutego.
– Najnowsze statystyki dotyczące sku-
teczności działania policji w Małopol-
sce (sprawy kończące się aktem oskar-
żenia) stawiają komendę w Bochni 
na drugim miejscu w województwie. 
Nowy Sącz jest poza dziesiątką. Jak się 
osiąga takie wyniki i co się da przenieść 
na sądecki grunt?

– To działanie moich ludzi, pra-
ca całego zespołu. Moim zadaniem 
jest tylko czuwać nad organizacją. 
Mam nadzieję, że w Nowym Są-
czu uda mi się stworzyć podobny, 
zgrany i zmobilizowany do działa-
nia zespół. Ale, patrząc na te sta-
tystyki, musimy mieć na uwadze, 
że w Nowym Sączu problemów jest 
może i trzy razy więcej. Te akty 
oskarżenia to wskaźnik ważny, ale 
dość płynny. Pewna ilość wykry-
tych spraw kończy się umorzeniem, 
co więcej, czasem trzeba rozpo-
cząć postępowanie po to tylko, by 

go umorzyć. Tak jest w przypadku 
znalezienia zwłok czy samobójstw. 
Musimy obligatoryjnie wszczynać 
postępowanie, by wykluczyć dzia-
łania osób trzecich, takie jak choćby 
podżeganie do samobójstwa. Naj-
częściej kończy się to umorzeniem, 
ale mamy sposoby, by para nie szła 
w gwizdek i takie postępowania nie 
trwały długo. Wracając do pyta-
nia. Każda zmiana wprowadza no-
wego ducha. Zawsze jest coś, co da 
się poprawić. Jak w życiu. Gdyby 
tak nie było, to ksiądz też nie byłby 
potrzebny, żeby dać rozgrzeszenie.
– Od kilku dni krąży Pan pomiędzy 
Bochnią, a Nowym Sączem i zapozna-
je się z jednostką. Jakie będą pierwsze 
kroki nowego komendanta?

– Muszę przede wszystkim po-
znać załogę, również w terenie. 
Zawsze stawiam na ludzi i mam 
nadzieję, że ludzie staną za mną. 
Równolegle chciałbym się spotkać 
z samorządowcami i porozmawiać 
o problemach na tym poziomie. Za-
leży mi również na dobrej współ-
pracy z mediami. Zresztą temat jest 
mi bliski, bo na początku lat 90. 

współtworzyłem służbę prasową 
policji. Poza tym sprawy organiza-
cyjne w jednostce – jest trochę wa-
katów. Ważnym dla mnie zadaniem 
będzie dopilnowanie dokończenia 
adaptacji i modernizacji budynku 
nowego komisariatu w Starym Są-
czu. Szkoda, że przychodzę w mo-
mencie zmian w organizacji Straży 
Granicznej, bo wiem, że współpra-
ca układała się świetnie. 
– Skąd na Pana biurku Napoleon Bona-
parte. To inspiracja, idol, ulubiona po-
stać historyczna? 

– Nie szukałbym w tym dru-
giego dna. Mam również św. Mi-
chała, patrona policji. A Napoleona 
sprezentowała mi moja zastępczy-
ni, dziś na emeryturze, Grażyna 
Grygiel. W 2009 roku, kiedy poli-
cja obchodziła 90–lecie istnienia, 
organizowałem uroczystość po-
świecenia i przekazania jednostce 
w Bochni sztandaru. Wtedy go do-
stałem – z życzeniami powodze-
nia i skutecznego działania. Mam 
do niego wielki sentyment i pew-
nie przeniesie się ze mną do No-
wego Sącza.

Właściciele pensjonatów 
ukryją turystów?

Napoleon też się przeprowadza do Sącza

Rosyjski prokurator 
wydany
POD PARAGRAFEM. 8 lutego przed Są-
dem Okręgowym w Nowym Sączu miało 
odbyć się posiedzenie w sprawie ewentu-
alnego przedłużenia aresztu Aleksandro-
wi Ignatience. Nie odbyło się. Dzień wcze-
śniej były rosyjski prokurator, poszukiwany 
na podstawie międzynarodowego listu 
gończego, został przekazany rosyjskim or-
ganom ścigania.

Aleksander Ignatienko, były pierwszy za-
stępca prokuratora obwodu moskiew-
skiego, był poszukiwany przez Interpol za 
przestępstwa korupcyjne i oszustwo popeł-
nione w Rosji. Został zatrzymany na Podhalu 
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego na początku ubiegłego roku. Od stycz-
nia, zgodnie z decyzją Sądu Okręgowe-
go w Nowym Sączu, przebywał w areszcie. 
– Do sądu dotarł protokół, z którego wyni-
ka, że 7 lutego Ignatienko został w Warsza-
wie przekazany przez władze polskie stro-
nie rosyjskiej. W Polsce sprawa Aleksandra 
Ignatienki została zakończona – poinformo-
wał sędzia Bogdan Kijak, rzecznik prasowy 
SO w Nowym Sączu  MONIKA CHROBAK
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AKCJA.  Zbiórka markowych i sty-
lowych ubrań celebrytów, akto-
rów, projektantów, ale także osób, 
którzy lubią być modni, ma pomóc 
Natalce Majchrzak, podopiecznej 
Fundacji „Będzie dobrze” w Sta-
rym Sączu. Pomysł połączenia 
mody z celami charytatywnymi 
podpowiedziały właścicielka i ma-
nagerka Mariposa Med–Spa w No-
wym Sączu. 

Natalka choruje na Zespół Apar-
ta. To rzadkie schorzenie ge-
netyczne, które dotyka średnio 
jedno na 160 tys. dzieci. Dziew-
czynka musi przejść szereg kosz-
townych operacji: powiększe-
nia i modelowania czaszki wraz 
z oczodołami, wieloetapowe 
rozdzielenie palców rąk i nó-
żek, rekonstrukcję szczęki oraz 
nosa. Zespół Aparta charakte-
ryzuje się bowiem przedwcze-
snym zrastaniem kości czaszki, 
wklęsłą środkową częścią twa-
rzy i zrośniętymi palcami. Na-
talkę w walce z chorobą wspiera 
Fundacja „Będzie dobrze” w Sta-
rym Sączu. Teraz do drużyny 
przyłączyła się Mariposa Med–
Spa – centrum medycyny este-
tycznej i kosmetologii w Nowym 
Sączu, organizując, przy współ-
pracy z Fundacją, akcję „Modnie 
pomagać”. Zapowiada zbiórkę 
markowych i stylowych ubrań. 

– Chcemy, aby darczyńca-
mi były znane postacie opinii 
publicznej – celebryci, akto-
rzy, projektanci, a także skle-
py, butiki, komisy i nasi klienci 
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POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob-fi nance.pl

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

OGŁOSZENIE DROBNE

SPRZEDAM działki budowlane 
w Chodorowej gmina Grybów, 
cena 2000 zł za ar. Wiado-
mość tel. 502 696 320.

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 
– produkcja, montaż, 

tel. 696–027–993.

TRZY PYTANIA  do posła 
ARKADIUSZA MULARCZYKA, 
przewodniczącego KP 
Solidarna Polska

– Konfederacja Spiska chwali się, 
że Arkadiusz Mularczyk będzie za ty-
dzień gościem specjalnym VI Fo-
rum Monarchistów Polskich w Kry-
nicy Zdroju. Chce Pan zasilić szeregi 
monarchistów?

– Fakt, wybieram się do Kryni-
cy, ale zostać rojalistą nie zamie-
rzam. Inna sprawa, że to bardzo cie-
kawa idea. Tak samo spotkanie będzie 
ciekawe, bo to interesujący ludzie. 
Warto posłuchać, co mają do powie-
dzenia. Zresztą forum będzie mia-
ło wymiar ogólnopolski. Przyjedzie 
sporo ludzi z całego kraju, więc nawet 
dlatego trzeba tam być. Monarchiści 
to ruch, któremu się warto przyglą-
dać i może nawet kibicować. Tak, ki-
bicować. To nie będzie moje pierwsze 
spotkanie z monarchistami. Osobista 
sympatia pana Adama Orzechow-
skiego do mnie sprawia, że jestem 
na te spotkania zapraszany. Tak było 
i tym razem. Byłem również obecny 
podczas wizyty księcia Alberta Wet-
tina w Nowym Sączu. 

 – Co takiego pociągającego jest 
w marzeniach o królu? 

– Nasz obecny system, nazwij-
my go demokratyczno–polityczny, 
jest w głębokim kryzysie i przyjdzie 
czas, choć pewnie nie stanie się to za 
rok czy pięć, kiedy trzeba go będzie 

zrewidować. Ma więcej cech złych 
niż dobrych. Jest niewydolny i nie-
skuteczny. Partie rozdrapują kraj 
pomiędzy sobą. W monarchizmie 
ciekawa jest próba szukania i budze-
nia pewnego autorytetu. 
– Myśli Pan, że łatwo byłoby przekonać 
Polaków do monarchii?

– Pewnie niełatwo, ale monar-
chizm to raczej forma zaintere-
sowania społeczeństwa pewnymi 
ideami, warto poza tym pokazać 
młodemu pokoleniu kawał historii 
Polski. To, że mamy piękne trady-
cje, a w Europie jest sporo państw, 
które są monarchiami konstytucyj-
nymi i świetnie funkcjonują – m.
in. Belgia, Hiszpania, Norwegia, 
Wielka Brytania. Zresztą proszę zo-
baczyć na frekwencję wyborczą. 
Mizeria. Głosuje co drugi Polak. 
Może ci niegłosujący oddaliby głos 
na monarchię?

Rozmawiał (BOG)

NAGRODA.  Firma Newag SA i jej 
prezes Zbigniew Konieczek uhono-
rowani zostali tytułem „Tego, który 
zmienia polski przemysł 2012”.

Do tytułu, przyznawanego przez 
redakcję „Miesięcznika Gospo-
darczego Nowy Przemysł” oraz 
portalu wnp.pl wraz z wydawcą 
– Grupą PTWP, nominowane są fir-
my, które śmiało, przemyślanie 

i konsekwentnie realizują koncep-
cję biznesową. Wyróżniane są za-
równo podmioty sprawnie operujące 
w wielkiej skali, jak te, których siłą 
jest wiedza, innowacja i wyobraźnia.

Newag wyróżniono za spekta-
kularny sukces rynkowy w kon-
kurencji z europejskimi potenta-
tami branży taboru kolejowego. 
Wprowadzenie krótkiego cyklu 
od pomysłu do realizacji projektu 

dało firmie zdecydowaną prze-
wagę rynkową nad producentami 
zachodnimi, co docenione zosta-
ło przez głosujących.

W tym roku po raz pierwszy 
do wskazania kandydatów oraz 
głosowania na nominowanych za-
proszeni zostali internauci. Osta-
teczną listę laureatów wyłoniło 
kolegium redakcyjne. 

Więcej na www.wnp.pl.

Sądecka firma zmienia polski przemysł 

Kibicuję monarchistom Modnie pomagać 
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Możesz pomóc Natalce Majchrzak w walce z chorobą – więcej na 
www.natalkamajchrzak.pl

– mówi Katarzyna Lis, manager Ma-
riposa Med–Spa. 

Podarowana odzież gromadzo-
na i eksponowana będzie w salo-
nie, a także na specjalnie utwo-
rzonym fanpage’u na Facebooku. 
Każde ubranie zostanie sfotografo-
wane i opisane. Rzeczy, które zdo-
będą największą liczbę „like–ów” 
na Facebooku oraz będą cieszyły 
się największym zainteresowaniem 
wśród klientek, zostaną wystawione 
na aukcję i poddane licytacji.

– Finałem akcji będzie zor-
ganizowany u nas pokaz mody, 

na którym zostaną zaprezentowa-
ne unikatowe stylizacje ze zgro-
madzonej podczas akcji gardero-
by. Uczestnicy imprezy będą mogli 
wylicytować całe zestawy odzie-
ży bądź poszczególne elementy. 
A pieniądze zebrane ze sprzedaży 
przeznaczymy na pomoc Natalce 
– wyjaśnia Katarzyna Lis, zwraca-
jąc się z prośbą o pomoc w zebraniu 
jak największej ilości wartościowej 
odzieży – zarówno markowej, jak 
i tej ze „znanej szafy”. 

Szczegóły na 
www.mariposa–medspa.pl
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www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

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

W każdy czwartek 
w sądeckiej restauracji 

McDonald’s McDonald’s 
wraz z zamówionym 
zestawem otrzymasz 
„Dobry Tygodnik 

Sądecki”. 

Zafunduj sobie 
podwójną 
przyjemność!

– Skąd pomysł na stworzenie kulinarne-
go bloga?

– Przez długi czas zapisywałam 
moje pomysły na kartkach, ale nigdy 
nie były one uporządkowane. Znajo-
mi namawiali mnie, żebym zaczęła 
publikować swoje przepisy, zamiast 
chować je do szuflady. Mieli okazję 
spróbować różnych smakołyków, 
ponieważ często organizuję przyję-
cia u siebie w domu. Dlatego posta-
nowiłam, że podzielę się moją pa-
sją z innymi i założę blog kulinarny 
na Facebooku. Pierwszy przepis opu-
blikowałam 14 lutego ubiegłego roku. 
Były to kruche ciasteczka z lukrem.
– A skąd w ogóle zainteresowanie 
gotowaniem?

– Gotowanie jest moją pasją od lat. 
Już od dziecka bardzo dużo przeby-
wałam w kuchni i obserwowałam, jak 
gotuje moja mama i babcia. Tak na-
prawdę to dzięki nim odkryłam taj-
niki kulinarne i wiele się nauczyłam. 
Moja babcia piekła przepyszne torty, 
mogę z dumą powiedzieć, że pysz-
niejszych nie jadłam, a mama zawsze 
zaskakuje mnie smakołykami, które 
przygotowuje. Dba nie tylko o smak 
potrawy, ale także estetyczne jej po-
danie. Z biegiem lat nabrałam więk-
szej pewności w kuchni i gotowanie 
stało się dla mnie nie obowiązkiem, 
ale moją pasją. Mój przepis na sukces 
to nutka fantazji, szczypta pomysło-
wości, kilogramy pozytywnej ener-
gii i nieograniczona ilość serca, które 
wkładam w każdą potrawę.
– Przepisy czerpane są z bogactwa do-
mowych tradycji?

– Na moim blogu staram się 
w większości umieszczać moje wła-
sne przepisy ze zdjęciami, do których 
także przywiązuję bardzo dużą wagę. 
Apetycznie podane jedzenie to pod-
stawa. Inspiracji szukam wszędzie, 
czasami po prostu wchodzę do kuch-
ni, otwieram lodówkę i zaczynam 
eksperymentować z produktami. 
Uwielbiam przeglądać książki ku-
charskie z profesjonalnymi zdję-
ciami oraz oglądać różne programy 

kulinarne. Wtedy zawsze pojawiają 
się nowe pomysły, które staram się 
zapisywać, a potem dopiero realizo-
wać i udoskonalać. Od jakiegoś czasu 

interesuje mnie kuchnia afrykańska, 
jakiś czas temu byłam w afrykań-
skiej restauracji w Warszawie i mia-
łam okazję spróbować tradycyjnych 
potraw. Mogę powiedzieć, że była 
to dla mnie inspiracja, od razu posta-
nowiłam przygotować coś podobne-
go. Już niedługo będzie można zoba-
czyć efekty na moim blogu.
– W Nowym Sączu można dobrze zjeść, 
czy lepiej samemu coś przygotować?

– Są miejsca w Nowym Sączu, 
gdzie można dobrze zjeść, jednak jeśli 
mam wybór pójść do restauracji lub 
przygotować coś w domu, wybie-
ram najczęściej tę drugą opcję. Wia-
domo, gotowanie jest czasochłon-
ne, ale wtedy mamy gwarancję, 

Gotowanie z sercem to przyjemność
STYL  ŻYC IA.  Od roku prowadzi kulinarny blog „Notes kulinarny figa”. Gotowanie jest jej pasją. Do każdej potrawy dodaje 
szczyptę pomysłowości, kilogramy pozytywnej energii i nieograniczoną ilość serca. ROZMOWA  z KAMILĄ PASIONEK.
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KAMILA PASIONEK mieszka w No-
wym Sączu, z wykształcenia jest 
ekonomistką. Jej kulinarny blog 
można znaleźć na stronie: www.fa-
cebook.com/pages/Notes–kuli-
narny–Figa/318860474826763. 
Przepisy ilustruje zdjęciami, głów-
nie autorstwa swojej siostry Sabiny. 
Wśród swoich kulinarnych mistrzów 
wymienia Ine Garten i jej program 
„Barefoot Contessa” oraz Pascala 
Brodnickiego i Nigelli Lawson.

Kamila Pasionek poleca m.in.:
deser with love
składniki na 4–5 porcji
5 bananów
pół cytryny
konfitura z malin najlepiej własnej roboty
2 x duże opakowanie serka waniliowego danio
pół tabliczki gorzkiej czekolady

Banany obieramy, doda-
jemy sok z połowy cytry-
ny i miksujemy w blen-
derze aż uzyskamy 
delikatny mus. Do jedne-
go serka dodajemy drob-
no pokruszoną czekoladę 
i mieszamy. Przygoto-
wujemy wysokie szklan-
ki i warstwowo układamy 
w kolejności: mus banano-
wy, serek waniliowy, konfi-
tura malinowa, mus bana-
nowy, konfitura malinowa 
i serek z dodatkiem gorzkiej 
czekolady.

-
--

ejejejj 

że wszystko, co przygotowujemy jest 
świeże i zdrowe. Jednym słowem, 
mamy kontrolę nad tym, co znajdu-
je się na naszym talerzu.
– Pani marzenia pewnie związane 
są z kulinariami?

– Moim największym marzeniem 
zawsze było otworzenie własnej re-
stauracji lub kawiarni w stylu et-
nicznym z tradycyjnymi potrawa-
mi kuchni afrykańskiej oraz muzyką 
na żywo. Jednak na razie pozostanie 
to tylko marzeniem.
– Gotowanie może być przyjemnością?

– Oczywiście, gotowanie może 
być wielką przyjemnością pod 

warunkiem, że nie robimy tego pod 
przymusem, ale wkładamy w każ-
dą potrawę serce i nie boimy się 
eksperymentować. Nieważne czy 
gotujemy dla siebie, dla garstki przy-
jaciół czy organizujemy duże przy-
jęcie. Naprawdę nie potrzeba wiele, 
wystarczy trochę wyobraźni, kre-
atywności, by wyczarować pysz-
ności i sprawić przyjemność bliskim 
nam osobom. Zachęcam wszystkich 
do gotowania dla innych. Nie ma nic 
piękniejszego jak dzielenie się z nimi 
tym, w co wkładamy dużo serca 
i zaangażowania.

Rozmawiała: JOLANTA BUGAJSKA
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PODRÓŻE.  O ekspedycji sześciu po-
dróżników, którzy trzema samocho-
dami terenowymi przejechali 15 ty-
sięcy kilometrów, by dotrzeć w lipcu 
ub.r. do Serca Azji, opowiada sąde-
czanin TOMASZ STRACHANOWSKI.

– Zwykle podróżuje Pan samochodem 
terenowym?

– W taką wyprawę wyruszyłem 
po raz pierwszy i – mam nadzieję 
– nie ostatni. Do tej pory podróżo-
wałem w sposób tradycyjny. Wybie-
rałem kraj, miejsce, które chciałem 
zobaczyć i po prostu tam najczęściej 
leciałem lub jechałem, czasem nawet 
z biurem podróży. Zakwaterowanie, 
jedzenie. Podczas ekspedycji do Serca 
Azji spałem głównie pod namiotem. 
Myśl o takiej podróży zrodziła się 
w głowach moich przyjaciół z Kra-
kowa. Celem był Kazachstan i dru-
gie pod względem wielkości jezioro 
górskie – Issyk–Kul, położone w Kir-
gizji, sąsiedniej republice. W Polsce 
nie ma możliwości zobaczenia gór 
z perspektywy czterech kół. W Ka-
zachstanie jeszcze jest, mimo to trasy 
nie są rozjeżdżone przez samochody. 
Mogliśmy dojechać do miejsc poło-
żonych ponad trzy tysiące m n.p.m. 
i oglądać nieskażoną przyrodę. Je-
den z podróżników, Wawrzyniec Kuc 
– z zawodu architekt – miał jeszcze 
jeden cel – zbadać architekturę Ka-
zachstanu, jej wpływy. 
– Wnioski?

– Mieliśmy okazję być w Asta-
nie, mieście, które powstało w środ-
ku stepu. Swoim przepychem w bu-
downictwie może się równać tylko 
z Dubajem. Oczywiście idea budowy 
takiego miasta budzi kontrowersje, 
ale jest godna zauważenia. W pełni 
efekty swojej pracy Wawrzyniec za-
prezentował na wystawie fotografii 
w Galerii Architektury SARP w Kra-
kowie, która właśnie dobiega końca.

– Jest szansa, że zobaczą ją mieszkańcy 
Sądecczyzny? 

– Wystawę uzupełnioną także 
o nasze zdjęcia i spostrzeżenia z po-
dróży do Serca Azji planujemy zapre-
zentować w Krynicy–Zdroju. Data 
wernisażu wkrótce będzie znana. 
– Zanim zobaczymy zdjęcia, proszę opo-
wiedzieć o swoich odczuciach. Na po-
czątek tych, które towarzyszyły Panu 
przed podróżą do Kazachstanu. 

– Targała mną niepewność. Wize-
runek ludzi ze Wschodu w naszych, 
Polaków, oczach nie jest najlepszy. 
W kryminalnych filmach co dru-
gi przestępca to Ukrainiec, Rosjanin 
lub generalnie człowiek ze Wschodu. 
Kolega, który handlował w Rosji kil-
ka lat temu, opowiadał mi przed po-
dróżą przerażające historie. Propo-
nował, bym koniecznie zaopatrzył 
się w gaz pieprzowy i atrapę pistole-
tu, by móc manifestować swoją siłę 

i niezależność. Parkować kazał tyl-
ko i wyłącznie przed komisariata-
mi policji. 
 – Posłuchał Pan kolegi?

– Nie. Pod koniec wyprawy po-
czuliśmy się na tyle bezpiecznie, 
że cały sprzęt – laptopy, aparaty fo-
tograficzne – bez obaw zostawialiśmy 
w samochodach. Ale to było uzasad-
nione, bo naprawdę przez pięć tygo-
dni nie spotkaliśmy ani jednego nie-
życzliwego nam człowieka. 
– A opowieści o wyłudzających pie-
niądze bezwzględnych policjantach, 
strażnikach…

– Policja czy milicja była dla nas 
największym zaskoczeniem. Zatrzy-
mywali nas wielokrotnie, ale w 99 
procentach z… ciekawości. Pyta-
li, kim jesteśmy, dokąd zmierza-
my, a następnie, czy nie potrzebuje-
my pomocy. Byliśmy przygotowani 
na łapówki, wymuszenia, mieliśmy 

ze sobą „drobne” dolary, euro. Ale 
kiedy strażnicy na przejściu granicz-
nym zasugerowali szybszy przejazd 
za 300 dolarów, mówiliśmy że je-
steśmy delegacją rządową i wszyst-
kie wydatki musimy dokumentować 
rachunkami. Zadowolili się kilkoma 
gadżetami, których mieliśmy peł-
no ze sobą z Urzędu Marszałkow-
skiego na promocję województwa 
małopolskiego. 
– W 99 procentach zatrzymywali was 
z ciekawości, a ten jeden procent?

– No cóż… W Kazachstanie prze-
pisy drogowe są bardzo restrykcyj-
nie przestrzegane. Prędkości nie 
radzę przekraczać. Nie jest też do-
zwolone ani pół promila alkoho-
lu we krwi. Kazachowie uprzedza-
li nas, żeby kierowca nie pił nawet 
kumysu – sfermentowane mleko 
może wykazać alkohol w organi-
zmie. Funkcjonariusze zatrzyma-
li nas za wyprzedzanie pod górę 
na ciągłej linii. Zrobiło się nerwo-
wo, bo kończyła nam się wiza i mu-
sieliśmy wyjechać z Kazachstanu 
– inaczej nie wpuszczono by nas 
na terytorium Rosji. Tymczasem ta-
kie wykroczenie wiązało się z ode-
braniem prawa jazdy, konieczno-
ścią zapłacenia mandatu w banku 
i przedstawienia rachunku w od-
ległym o 300–400 kilometrów ko-
misariacie, gdzie dopiero zwró-
cono by dokumenty. Na szczęście 
udało się nam przekonać milicjan-
tów. Ulegli, kiedy opowiedzieliśmy 
o naszym pobycie w Kazachstanie, 
że przez tyle tygodni nic złego nam 
się nie stało, że ludzie są tu strasz-
nie mili i gościnni. W innej sytuacji 
jeden z kierowców ciężarówki na-
wet potrafił zatrzymać się na dro-
dze, widząc, że stoimy, bo zepsuł 
nam się samochód, i pół dnia spę-
dził z nami, pomagając go naprawić. 
– Ciepłe to Serce Azji?

– Gorące. Mówiąc to wszystko 
funkcjonariuszom, nabrałem prze-
konania, że Serce Azji to nie tylko 
geograficzne określenie centrum 
kontynentu, ale ma również inny 
wymiar. Sercem Azji są tak naprawdę 
jej mieszkańcy. Jednego poranka po-
trafiliśmy się obudzić otoczeni stadem 
owiec, a pasterze zaprosili nas na uro-
dzinową biesiadę. Mój kolega ze stu-
diów – Kazach – gdy tylko dowiedział 
się o naszej ekspedycji, natychmiast 
dołączył do nas i nie opuszczał, do-
póki nie miał pewności, że niczego 
nam nie brakuje. Jak nie on, to zna-
leźli się inni. Myślę, że to ma swoje hi-
storyczne wytłumaczenie. Od czasów 
carskich Kazachstan to było więzie-
nie, gdzie zsyłano ludzi na wykoń-
czenie. Kazachowie potrafili dzielić 
się z nimi ostatnim kawałkiem chle-
ba. Teraz żyje tu 30 różnych narodo-
wości: Niemcy, Polacy, Chińczycy, 
Koreańczycy i nie odczuwa się mię-
dzy nimi żadnych napięć. 
– Jak radzą sobie Polacy? Mimo warun-
ków, nikt nie myśli o powrocie?

– Kazachstan przypomina mi Pol-
skę lat 80. z jej wówczas ogrom-
nymi dysproporcjami jeśli chodzi 
o status społeczny. Jest skrajna bie-
da, ale i miejsca, gdzie liczba mer-
cedesów czy toyot jest większa niż 
w Polsce. A w Kazachstanie żyje tyl-
ko 15 milionów obywateli. Raczku-
je tu powoli kapitalizm, na szczę-
ście nie ten w agresywnej formie 
– nie odczuliśmy, odwiedzając róż-
ne miejsca, np. bazary, ani wyzysku, 
ani krętactw. Podczas naszej podró-
ży mieszkańcy narodowości polskiej 
sami do nas przychodzili, witali się, 
pokazywali dokumenty i opowiadali 
swoje historie. Ich przodkowie trafi-
li do Kazachstanu najczęściej podczas 
drugiej wojny światowej, niektó-
rych opowieści sięgają czasów po-
wstania styczniowego. Ale czy chcą 
za wszelką cenę wracać? Odwiedzi-
liśmy Stowarzyszenie Polaków „Po-
lonez” w Tarazie. Jego członkowie 
opowiadali nam, że niektórzy chcieli 
wrócić, ale nie otrzymali odpowied-
niej pomocy ze strony Polski. Więk-
szość jednak przywykła, tu jest teraz 
ich dom i tylko tu czują się dobrze. 
Oczywiście, kto może, odwiedza Pol-
skę i jest nią zachwycony. Polskich 
tradycji nie zarzucili. Wydają polską 
gazetę, prezentują przy różnych oka-
zjach polskie zwyczaje, tańce. Teraz 
czynią starania o pozyskanie orygi-
nalnych strojów ludowych. „Polo-
nez” chciałby zatańczyć swojego ulu-
bionego Krakowiaka w oryginalnym 
krakowskim stroju. A może nasze są-
deckie zespoły zechcą wesprzeć stro-
jem naszych braci w Kazachstanie? 
Chętnie je tam zawieziemy. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

R E K L A M A

Małopolski Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Nowym Sączu

ul. 29 listopada 10

33-300 Nowy Sącz

www.mord.pl 
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwalifi kacja 

wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.

W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców, 

operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań 

zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego. 

ZAPRASZAMY!

R E K L A M A

Kazachowie dzielą się ostatnim kawałkiem chleba 
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Jeszcze kilka lat temu dużą popularnością wśród kandydatów 
na studia cieszyły się takie kierunki jak socjologia, politolo-
gia czy pedagogika. Tymczasem według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w 2012 r. zatrudnienie w Małopolsce 
wzrosło jedynie w takich sekcjach jak: informacja i komuni-
kacja (o 8,4 proc. w stosunku do roku 2011), transport i go-
spodarka magazynowa (7,3 proc.) oraz działalność profesjo-
nalna, naukowa i techniczna (4,8 proc.).

Powyższe dane prezentujemy dla tych osób, które nie 
wybrały jeszcze kierunku studiów. Pokazują one tenden-
cje na regionalnym rynku pracy, a co za tym idzie, zmu-
szają do znacznie bardziej świadomego wyboru dalszej 
drogi kształcenia. Według „Ogólnopolskiego Badania Wy-
nagrodzeń” przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Se-
dlak najlepiej wynagradzanymi pracownikami w roku 2012 
byli przedstawiciele branży IT. Na drugim miejscu znaleź-
li się specjaliści od telekomunikacji, a na trzecim specja-
liści od ubezpieczeń. Na dobre pensje mogli także liczyć 
bankowcy oraz eksperci od energetyki i ciepłownictwa. 
Znacznie mniej od liderów zestawienia zarabiali przedsta-
wiciele sektora publicznego oraz takich branż jak kultura, 
sztuka czy szkolnictwo.

Jak sugerują wyniki OBW, dobre wykształcenie znacznie 
zwiększało prawdopodobieństwo wyższych wynagrodzeń. 
Osoba z wykształceniem gimnazjalnym musiałaby dziennie 
pracować 13 godz. i 54 min., aby zarobić tyle, ile za swoją 
ośmiogodzinną pracę otrzymuje magister. Niewiele krócej, 
bo 13 godz. i 30 min. musiałaby pracować osoba z wykształ-
ceniem średnim.

MS

Wynagrodzenia według branż w 2012 roku (brutto w PLN)
branża mediana 2011 mediana 2012

IT 5 500 6 000

telekomunikacja 5 200 5 800

ubezpieczenia 4 700 5 100

bankowość 4 600 5 000

energetyka i ciepłownictwo 4 300 4 700

handel 3 450 3 500

transport i logistyka 3 400 3 500

kultura i sztuka 2 590 3 100

nauka, szkolnictwo 2 901 3 014

sektor publiczny 3 000 3 000

Dane za: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku.

MEDIANA – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. In-
nymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakła-
dów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję 
centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

OBIERZ  Z  NAMI  DOBRY K IERUNEK -  PRZYJDŹ  NA  TARGI  20 LUTEGO,  HALA MOSiR  W NOWYM SĄCZU,  G .  10-14

Zawody z przyszłością
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INSTYTUT  KULTUROZNAWSTWA

Kierunek kulturoznawstwo
Studia I stopnia stacjonarne

• dziennikarstwo kulturowe

• kultura artystyczna

• media

• turystyka kulturowa

• zarządzanie kulturą

Studia II stopnia stacjonarne

•  historia kultury i ochrona dziedzic-

twa kulturowego

• komunikacja międzykulturowa

• medioznawstwo

• publicystyka kulturalna

Studia I i II stopnia niestacjonarne

• specjalność ogólna

INSTYTUT FILOZOFII

Kierunek fi lozofi a
Studia I i II stopnia stacjonarne

•  anglo-amerykańska 

fi lozofi a i kultura

• etyka i etyki zawodowe

• fi lozofi a człowieka i kultury

•  fi lozofi a dziennikarstwa 

i komunikacji społecznej

•  fi lozofi a religii i dialogu 

międzyreligijnego

• fi lozofi a społeczna

• fi lozofi a teoretyczna

• Katolicka Nauka Społeczna

• Etyka i Coaching

INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU

Kierunek pedagogika
Studia pierwszego stopnia

•  edukacja i opieka pozaszkolna 

z animacją środowiskową

•  pedagogika resocjalizacyjna 

z profi laktyką społeczną

•  wychowanie przedszkolne i eduka-

cja wczesnoszkolna 

Studia drugiego stopnia

• edukacja wczesnoszkolna

•  pedagogika resocjalizacyjna 

z interwencją kryzysową

•  pedagogika rodziny i opieka nad 

małym dzieckiem

•  pedagogika szkolna z terapią 

pedagogiczną

Kierunek praca socjalna
Studia pierwszego stopnia

•  praca socjalna z dzieckiem 

i rodziną

•  praca socjalna z osobami starszymi 

i niepełnosprawnymi

Studia podyplomowe
• Asystent rodziny

•  Edukacja przedszkolna i wcze-

snoszkolna

• Pedagogika resocjalizacyjna 

• Wychowanie przedszkolne

INSTYTUT POLITOLOGII

Kierunek politologia
Studia pierwszego stopnia

• bezpieczeństwo publiczne 

•  dziennikarstwo polityczne i zarzą-

dzanie informacją

•  public relations i marketing 

polityczny

•  specjalność w języku angielskim

Studia drugiego stopnia

•  administracja państwowa i samo-

rządowa

• bezpieczeństwo międzynarodowe

•  media, reklama i promocja 

w polityce

Kierunek administracja 
i polityka publiczna
Studia pierwszego stopnia

•  administracja publiczna i służby 

państwowe

•  administracja samorządowa 

i fundusze europejskie

•  analityk i koordynator polityk 

publicznych w administracji

• specjalność w języku angielskim

R E K L A M A

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Nowym Sączu

www.pwsz-ns.edu.pl
tel. 18 547 56 02, 18 443 45 45

STUDIA 
LICENCJACKIE

/INŻYNIERSKIE

• EKONOMIA

• FILOLOGIA

• PEDAGOGIKA

• MATEMATYKA

• INFORMATYKA

• MECHATRONIKA

• RATOWNICTWO 
MEDYCZNE

• PIELĘGNIARSTWO

• WYCHOWANIE
 FIZYCZNE

• EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA

• ZARZĄDZANIE 
I INŻYNIERIA 

PRODUKCJI

STUDIA 
MAGISTERSKIE

• ZARZĄDZANIE 
I INŻYNIERIA 

PRODUKCJI

Fach do ręki
Fryzjerka, kosmetyczka, architekt krajobrazu, pilot wy-
cieczek, opiekun medyczny, dekorator wnętrz – ofer-
ta szkół policealnych z roku na rok jest coraz ciekawsza.

W Małopolsce działa obecnie ponad trzysta pięćdzie-
siąt szkół policealnych, w tym ponad sto publicznych. Bez 
problemu znajdziesz w tych placówkach ofertę dla siebie. 
Głównym ich atutem jest to, że dają konkretny zawód 
w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto, oprócz uczenia 
zawodów popularnych, jak fryzjer czy kosmetyczka ofe-
rują kształcenie w wąskich, nietypowych specjalizacjach 
na przykład: projektant stron internetowych, charakte-
ryzator, dietetyk, technik produkcji filmowej i telewizyj-
nej, dekorator wnętrz, instruktor tańca.

We wszystkich szkołach policealnych przy rekrutacji 
potrzebne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej 
(lub jego odpis) oraz zdjęcia legitymacyjne (przeważnie 
od 3 do 5 sztuk w zależności od szkoły i kierunku). W nie-
których przypadkach dodatkowo od kandydatów mogą 
być wymagane: zaświadczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie, za-
świadczenie od dermatologa (dla kierunków kosmetycz-
nych i fryzjerskich), zaświadczenie o niekaralności (dla 
kierunków detektywistycznych). O przyjęciu do szkół 
decyduje przeważnie kolejność zgłoszeń, więc pamiętaj 
– kto pierwszy ten lepszy!

Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego podsu-
mowało wyniki rekrutacji 
na polskich uczelniach. Po-
niżej prezentujemy piętna-
ście najbardziej obleganych 
kierunków studiów w roku 
akademickim 2012/2013.

Listę najczęściej wybie-
ranych kierunków otwie-
ra informatyka, która 
zanotowała jeden z najwyż-
szych skoków popularno-
ści. W 2011 roku zdawało 
na ten kierunek ponad 27 ty-
sięcy osób (3. miejsce w ran-
kingu), a w roku ubiegłym 
już ponad 30 tysięcy. Dużą 
popularnością wśród mło-
dzieży nadal cieszą się kie-
runki humanistyczne, głów-
nie zarządzanie oraz prawo, 

które w tegorocznym ran-
kingu ministerstwa zajęły 
odpowiednio 2. i 3. miejsce 
(w 2011 roku: 2. oraz 5.).

Wyraźny spadek zainte-
resowania dotknął te kie-
runki studiów, których 
absolwenci są już silnie re-
prezentowani na rynku pra-
cy (np. pedagogika, finan-
se i rachunkowość) oraz te, 
które są mocno uzależnio-
ne od bieżącej koniunktury 
gospodarczej (np. budow-
nictwo). Łącznie w roku 
akademickim 2012/2013 
przyjęto na studia 549 443 
studentów. Ponad połowa 
z nich rozpoczęła zajęcia 
na 15 najpopularniejszych 
kierunkach.

MS

TOP 15
Lista najbardziej obleganych kierunków studiów 

w roku akademickim 2012/2013
Miejsce w rankingu

 (w nawiasie miejsce w roku 2011) Kierunek Liczba kandydatów

1 (3) Informatyka 30 639
2 (2) Zarządzanie 27 579
3 (5) Prawo 24 985
4 (1) Budownictwo 24 969
5 (4) Pedagogika 20 215
6 (6) Ekonomia 20 202
7 (8) Inżynieria Środowiska 18 973
8 (9) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 17 654
9 (7) Finanse i rachunkowość 17 642

10 (10) Mechanika i budowa maszyn 17 209
11 (13) Gospodarka przestrzenna 16 854
12 (14) Automatyka i Robotyka 15 815
13 (12) Psychologia 15 621
14 (11) Administracja 14 869
15 (15) Turystyka i Rekreacja 13 439

Dane za: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl

Nie wiesz, 
co studiować?

R E K L A M A
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Wielki Redyk Karpacki – 
Transhumance 2013, czy-
li pasterze ze stadami owiec 

przejdą tego lata przez Tylicz oraz Po-
wroźnik, Muszynę, w stronę Piwnicz-
nej i dalej – powiatu nowotarskiego. 
W sumie od maja do września pokonają 
1400 kilometrów wielkim łukiem Kar-
pat (od Rumunii, przez Ukrainę, Polskę, 
Słowację, do Czech), przypominając 
o wędrówce pasterzy wołoskich, któ-
ra doprowadziła do zasiedlenia gór i po-
wstania wspólnej, wysokogórskiej kul-
tury pasterskiej w Karpatach.

Owce pasać się będą na polskich ha-
lach Podkarpacia, Małopolski i Śląska. 
Projekt został nawet dofinansowany 
przez Szwajcarski Program Współpracy 
z Nowymi Krajami Członkowskimi UE. 
To pomysł na promocję górskich regio-
nów i ich tradycji, a także stylu życia 
w zgodzie z rytmem natury.

– Trzeba nam więcej takich wy-
darzeń, to ratowanie naszego dzie-
dzictwa kulturowego i podnoszenie 
atrakcyjności turystycznej – mó-
wił Jan Golonka, starosta nowosądecki, 

podczas spotkania organizacyjne-
go Redyku w Krempnej (Podkarpacie). 
Na stronie www.redykkarpacki.pl or-
ganizatorzy już nawołują: „Wyślij swo-
je owce na Redyk! Wesprzyj tworzenie 
stada – kierdla na wspólną wędrów-
kę pasterzy łukiem Karpat!”. Świet-
nie! Problem w tym, że na Sądecczyźnie 
owiec już prawie nie ma.

Nie ma ich w regionie, w którym 
kiedyś stanowiły element krajobrazu. 
Gdzie nawet wyróżniono trzy gminy – 
Piwniczna, Muszyna i Krynica – jako 
mające prawo wytwarzania Jagnięciny 
podhalańskiej, nobilitowanej w zeszłym 
roku wpisem na listę produktów regio-
nalnych, których nazwa jest chroniona 
i zastrzeżona w całej Unii Europejskiej. 
Może to szansa na rozwój owczarstwa, 
bo póki co w jadłospisie sądeczan nawet 
trudno znaleźć owcze mleko, sery czy 
jagnięcinę. Żeby ją tutaj dostać, trzeba 
zamówić dzień wcześniej w dość eks-
kluzywnym supermarkecie, choć kusi 
się tu stale klientów drogimi szynkami 
parmeńskimi.

Jest rzecz jasna paru pasjonatów, jak 
Stanisław Pasoń, były poseł, który nadal 
przedstawia się jako „chłop” i w Mosz-
czenicy Niżnej ma spore stadka zwie-
rzyny, w tym właśnie owce. Jest też 
wielki propagator owiec Roman Klu-
ska, który postawił na promocję zdrowej 

żywności. Ma duże stado owiec, nie kar-
mionych żywnością GMO, nie szpry-
cowanych antybiotykami i hormona-
mi, a wypasanych na łąkach pełnych 
ziół. Z ich mleka produkuje sery dojrze-
wające, cieszące się sporym wzięciem. 
Sam, gdy zaczynał, owce musiał na Są-
decczyznę sprowadzać. To z jego ini-
cjatywy powstawały programy mają-
ce przekonać mieszkańców do hodowli 
owiec. W Nowym Sączu otwarto pierw-
szą ubojnię jagniąt. Bezrobotni chcący 
zająć się pasterstwem dostawali za dar-
mo stado 25 owiec i jednego tryka. Mogli 
też liczyć na wsparcie przy wyposaża-
niu gospodarstwa. Mieli tylko w zamian 
podarować kolejnej osobie nowe jagnię. 
Ale prawie nikt nie był zainteresowa-
ny przyjęciem stada! Podobno hodow-
la zbyt trudna i ryzykowna, a utrudniają 
ją jeszcze unijne wymogi. Najłatwiej na-
rzekać. Udało się namówić kilku rolni-
ków, którzy łącznie mają kilkaset sztuk. 

Próby ponownego „zaowczenia” 
tej części Beskidu na razie spełzają więc 
na niczym. Czy sądeczan odmieni wiel-
ki Redyk? Planowany festyn w Mu-
szynie i połączenie świętowania wy-
pasu owiec z odpustem w Powroźniku 
na świętego Jakuba? Wątpię. Ale warto 
zachęcać i trzymać kciuki za to, żeby się 
Romanowi Klusce nie odechciało pro-
mocji owiec.

OPINIE

K iedy magistrackie władze Nowe-
go Sącza oznajmiły, że cena wy-
wozu śmieci wzorem innych 

miast powiązana zostanie ze zużyciem 
wody, zachodziłem w głowę, jak to będą 
tęgie umysły liczyć. Zapewne według ja-
kichś wzorów i równań matematycznych. 
Udałem się tedy na strych mojego domu 
i z przepastnej skrzyni wydobyłem su-
wak logarytmiczny. Mój Boże! Ileż wzru-
szeń i wspomnień powróciło z tym urzą-
dzeniem matematycznym używanym 
przeze mnie jeszcze przed I wojną w Zato-
ce Perskiej. No więc po kilku nieudanych 
próbach wyciągnięcia na suwaku loga-
rytmów związanych ze śmieciami, wodą 
i ściekami odrzuciłem to archaiczne urzą-
dzenie. Głównym zaś powodem była in-
formacja Sądeckich Wodociągów o kolej-
nej podwyżce cen za wodę i ścieki. Prezes 
Janusz Adamek wybrał, nie wiedzieć cze-
mu Prima Aprilis, jako dzień wprowa-
dzenia nowych stawek. Nie sądzę, by taki 
wisielczy humor i dowcip kierował pre-
zesem Adamkiem, bo ludziom akurat, je-
śli chodzi o nowe ceny za wodę i ście-
ki, wcale nie jest do śmiechu. Sądeczanie 
właśnie od 1 kwietnia 2012 r. płacą za 
metr sześcienny wody plus ścieki ponad 
9 zł. Obecnie zgodnie z kwietniową pod-
wyżką cena ma wzrosnąć według uspo-
kajających wypowiedzi prezesa Adam-
ka „tylko” o 30 procent. Ale to nie koniec 
rzeźbienia konsumentów wody od mono-
polisty Sądeckich Wodociągów, bo opła-
ty mają nadal rosnąć przez najbliższe lata 
i wcale nie jest powiedziane, że być może 

w przyszłym roku płacić będziemy 13 zł za 
metr sześcienny wody plus ścieki. Powód 
podwyżek? Sądeckie Wodociągi spłacić 
muszą kredyt zaciągnięty na moderniza-
cję i budowę sieci kanalizacyjno–wodo-
ciągowej w Nowym Sączu oraz przyle-
głych gminach.

Sięgając do nieodległej historii zwią-
zanej z podwyżkami cen wody i ście-
ków, na dobrą sprawę, nie było roku, 
by te ceny nie rosły. Przed laty, jesz-
cze za czasów RPWIK, ale już po rewolu-
cji znana radna Teresa Krzak, długolet-
nia przewodnicząca komisji budżetowej 
Rady Miasta prawie napisała pracę dok-
torską na temat wpływu dziurawych rur 
wodociągowych na podwyżki cen. Firma 
dysponująca wodą w mieście czy to był 
RPWIK, czy Sądeckie Wodociągi zawsze 
znalazła uzasadnienie podwyżek cen 
wody. Przed laty na spotkaniu prezesów 
spółdzielni mieszkaniowych z ówcze-
snym prezesem zarządu Sądeckich Wo-
dociągów Zbigniewem Kowalem onie-
mieli słuchali jego wywodów. Podwyżka 
cen wody jest konieczna, gdyż rury 
są dziurawe i woda nimi wypływa bez-
powrotnie – przekonywał Kowal. – Po-
nadto ludzie oszczędzają wodę, zakłady 
przemysłowe podobnie i wpływy do kasy 
Sądeckich Wodociągów są coraz mniej-
sze. Dlatego konieczna jest podwyżka (!). 
Czyż nie jest to fantastyczne uzasadnie-
nie polityki drenowania naszych kiesze-
ni? Teraz jest podobnie, z tym, że polity-
ka podwyżkowa jest bardziej dyskretna. 
Otóż propozycje tegorocznej podwyż-
ki cen prezes Janusz Adamek przeka-
zał zapewne kurierem prezydentowi Ry-
szardowi Nowakowi. Ten ma przemyśleć 
sprawę i zaznajomić radnych o podjętej 
decyzji. Kiedyś radni jeszcze mogli na ja-
kiś czas przyblokować pazerne podwyżki 

proponowane przez RPWIK, czy Sądec-
kie Wodociągi. Teraz rajcy miejscy jeśli 
chodzi o podwyżki cen wody, czy pod-
wyżki opłat za centralne ogrzewanie tyl-
ko bezmyślnie mogą kiwnąć głowami 
na tak, lub nie. Ich głos zupełnie się nie 
liczy w tych sprawach i właściwie zamie-
niają się w głucho–niemych bez prawa 
decyzyjności.

A więc z dniem 1 kwietnia znowu obu-
dzimy się z nowymi, wyższymi stawka-
mi za wodę i ścieki. W ponad stuletniej hi-
storii Sądeckich Wodociągów praktyki 
"rzeźbienia" odbiorców wody były na po-
rządku dziennym. Prezes Janusz Ada-
mek idzie więc drogą już dawno przetar-
tą przez swoich poprzedników. Ale tutaj 
jest mała uwaga i ostrzeżenie dla spółki 
Sądeckie Wodociągi. Podporucznik rezer-
wy Wojska Polskiego Zdzisław Krzyżosto-
niak postanowił zorganizować w Nowym 
Sączu kawalerię Korpusu Ochrony Pogra-
nicza. Wydał odezwę o naborze z dniem 1 
marca chętnych do sądeckiego szwadronu 
KOP. Moje pytanie, gdzie kawaleria będzie 
poić swoje konie? Przecież nie w brud-
nych wodach Dunajca czy Kamienicy, 
a nie daj Boże w fontannie Korali na Ryn-
ku. Dlatego sugeruję prezesowi Sądeckich 
Wodociągów wprowadzenie stałej rocznej 
opłaty od jednego konia szwadronu. Wte-
dy kawalerzyści będą mieli pełne prawo 
poić swoje konie np. w kwaterze głów-
nej Sądeckich Wodociągów przy Wincen-
tego Pola. Jak ppor. Krzyżostoniak doga-
da się z Sądeckimi Wodociągami, to może 
znajdą się i inne wodopoje, a nawet tereny 
do wypasu koni szwadronowych.

Na razie mieszkańcy Nowego Sącza 
mają przed sobą dwie interesujące daty 
– 1 kwietnia i 1 lipca, kiedy rozpocznie się 
liczenie wywozu śmieci w stosunku loga-
rytmicznym do zużytej wody.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Doroczne bączki wodne 
i ściekowe, czyli kto napoi konie

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Redyk bez owiec, czyli 
samotny Roman Kluska

TEMAT: Skąd bierze się rywalizacja między dziećmi? 

Wyobraź sobie rodzinę, w której mąż zaprasza do domu drugą ko-
bietę. Oprócz tego, że ją zaprosił, to jeszcze życzy sobie, aby obec-
na żona odstąpiła ubrania z szafy, z czułym wyjaśnieniem, że już 
na nią nie pasują, bo jest za duża i za gruba, za to na drugą kobietę 
pasują jak ulał. Czyż nie ogarnie ją przerażenie, że odtąd mąż bę-
dzie zajmował się nową kobietą? Po pewnym czasie zbiera w sobie 
odwagę, idzie do męża i mówi, że nie życzy sobie, aby ta kobieta 
mieszkała z nimi pod jednym dachem. Mąż odpowiada na to spo-
kojnie: „Daj spokój kochanie. Kocham was obie tak samo”…

Rodzice na wyłączność 
Drodzy rodzice, może to i mocne porównanie, ale trudno o lep-

sze, by dorośli zrozumieli, jak silne uczucia budzą się w dziec-
ku na widok nowego członka rodziny. Kiedy na świat przychodzi 
młodsze rodzeństwo, wkrada się zazdrość. Każde dziecko chce bo-

wiem mieć rodziców tylko na wyłączność. Rodzeństwo dla star-
szego dziecka oznacza mniej czasu dla niego ze strony mamy czy 
taty, mniej miłości, mniej afirmacji i zaspokajania potrzeb, mniej 
zachwytu nad talentami albo niezauważanie ich w ogóle. Po pro-
stu młodsze rodzeństwo zagraża wszystkiemu, co jest konieczne 
dla pomyślności starszego. 

Okiełznać emocje
W tej sytuacji należy pomóc dziecku poradzić sobie z tak silny-
mi emocjami.
1.   Potwierdź, że rozumiesz uczucia, jakie żywi do siebie rodzeń-

stwo. Poprzez:
X nazwanie uczuć,
X określenie pragnień (wyrażenie możliwych życzeń dziecka)
X zachęcanie do wyrażenia symbolicznego lub kreatywnego, np. 

„Zosiu, widzę, że jesteś bardzo zazdrosna o braciszka. Też chcia-
łabyś dostawać nowe zabawki, słyszeć jak wszyscy zachwycają 
się nad twoimi ślicznymi oczkami, pięknym uśmiechem. A może 
opowiesz mi, w co chciałabyś pobawić się ze mną, abyś też po-
czuła się szczęśliwa?”. 

2. Możesz powstrzymać dzieci od wyrządzenia sobie krzywdy:
X Powiedz, jak można bezpiecznie wyładować złość, np. „Zosiu, 

nie pozwalam abyś biła braciszka. Narysuj swoją złość do bra-
ta, ale bić nie pozwalam”.

Zmuszanie do dobra, rozbudza zło
Tylko rozumiejąc swoje uczucia, można nauczyć się kierować 

swoim zachowaniem.
Pamiętajmy, że zmuszanie dzieci do dobrych uczuć, rozbudza 

złe uczucia. Pozwalanie dzieciom na ujawnienie złych uczuć, pro-
wadzi do rozbudzenia dobrych uczuć.

Ważnym zadaniem rodziców jest pokazanie dzieciom, że każ-
da osoba w rodzinie jest ważna, a nie pozycja w rankingu. Jeśli ro-
dzicom będzie przyświecał taki cel, w dużym stopniu przyczynią 
się do zamiany rywalizacji we współpracę. 

Zadanie domowe:
Reaguj empatycznie, okaż zrozumienie dla uczuć dziecka, kie-

dy ono wytknie ci niesprawiedliwość lub przyzna się do zazdro-
ści w rodzinie.

HALINA CZERWIŃSKA, 
pedagog i edukator  Fundacji „Ostoja” w Nowym Sączu

LEKCJA 2.

RODZEŃSTWO 
BEZ RYWALIZACJI

SZKOŁA DLA RODZICÓW

FOT. ANGELIKA BARAN
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Pogoda na suma 
7 marca, w Hali Widowiskowo–Sporto-
wej przy Zespole Szkół nr 1 w Limano-
wej, o godz. 17 oraz w Hali Widowisko-
wo–Sportowej MOSiR w Nowym Sączu, 
o godz. 20, wystąpi Kabaret Moralnego 
Niepokoju z premierowym programem 
„Pogoda na suma”. Dla Czytelników 
DTS kabaret przygotował pięć pojedyn-
czych zaproszeń na każde ze spotkań. 

Aby wejść w posiadanie wejściów-
ki należy do poniedziałku (18 lutego), 
do godz. 12 wysłać e–mail na adres 
redakcja@dts24.pl, w tytule wpisując 
hasło KMN Limanowa bądź KMN Nowy 
Sącz, a w treści listu swoje imię i na-
zwisko oraz numer telefonu. Spośród 
nadesłanych zgłoszeń wylosujemy 10 

zwycięzców. O wygranej i sposobie 
odbioru biletu poinformujemy również 
drogą e–mailową. 

„Pogoda na suma” to dwie go-
dziny humoru na najwyższym pozio-
mie, z udziałem Orkiestry Moralnego 
Niepokoju, gości specjalnych i innych 
niespodzianek. Skecze prezentowa-
ne w programie są nowością i nigdy 
nie były emitowane na antenie. Bile-
ty na występy można nabyć/zamówić 
w Agencji Artystycznej „Art.” (tel. 693–
062–880) oraz na www.biletynaka-
barety.pl, dodatkowo w Limanowej w: 
sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 i Ba-
rze Jackówka przy ul. Konopnickiej, 
a w Nowym Sączu w: sekretariacie MO-
SiR oraz Sklepie Muzycznym „Amade-
usz” przy ul. Lwowskiej. 

(FUN)

NA KONIEC TYGODNIA

Imię i nazwisko: Ewa Bulanda.
Zawód: studentka.
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: śpię.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: która godzina? Może jeszcze troszkę pośpię 
Boję się: samotności.
Najbardziej w życiu żałuję: niewielu rzeczy. Zawsze staram się postępować zgodnie z wła-
snym sumieniem i przekonaniami.
Gdybym nie była tym, kim jestem, to najchętniej byłabym: modelką, ale jestem troszkę za niska.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz je na: na prezent dla męża i ciuszki.
Chciałaś komuś o czymś powiedzieć, ale nie miałaś okazji: Nie. Zawsze szukam kontaktu z oso-
bami, którym mam coś do powiedzenia.
Mój największy talent: talent to ja jestem sama w sobie… Tak mówiła moja mama, cokolwiek 
miała na myśli.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: mój mąż uważa, że nie potrafię zrobić dobrej zupy.
W bezsenne noce rozmyślam o: przy takim mężu nie można mieć bezsennych nocy 
Do końca życia zapamiętam: kazania moich rodziców, kiedy coś w domu przeskrobałam 
z młodszymi braćmi.
Codziennie poświęcam na telewizję, internet, czytanie: telewizor niedawno dostaliśmy od zna-
jomych, więc wcześniej nie poświęcałam na to czasu. Bez internetu z kolei nie wyobrażam 
sobie życia. Studia zmuszają mnie do czytania wielu publikacji, czasem mniej, czasem bar-
dziej ciekawych.
Na kolację do domu zaprosiłabym: nasz dom jest domem otwartym na gości. Mamy cztery 
pokoje, więc jest gdzie spać, a zupę… ugotuje mąż.
Ewa Bulanda: kickbokserka klubu KS Evan Nowy 
Sącz i Jas–Pol Krynica, m.in. 10–
krotna mistrzyni Polski w tej dys-
cyplinie i dwukrotna wicemistrzy-
ni Polski w boksie. Kilka dni temu 
została powołana na stanowisko 
trenerki kadry narodowej kadetów. 
Została też niedawno zwyciężczy-
nią organizowanego przez Uniwer-
sytet Rzeszowski lauru studentów 
w kategorii „Odkrycie roku”.

R E K L A M A

Restauracja Poczekalnia – tutaj może dłużej poczekasz, ale za to jedzenie 
dostaniesz zawsze świeże. Przygotowujemy je dla Ciebie. Jeśli cenisz 

zdrowie, to miejsce jest dla Ciebie. Gdy nie masz czasu czekać, zadzwoń 
wcześniej, a to danie będzie czekać na Ciebie.

Poczekalnia - miejsce na każdą okazję od chrzcin po stypę
Restauracja Poczekalnia, Nowy Sącz, 
ul. Nawojowska 30, tel. 18 414 99 41
www.poczekalnians.pl
e-mail restauracja@poczekalnians.pl

PRZYSMAK
Prowadzisz restaurację, cukiernię? Chcesz podzielić się z naszymi 
Czytelnikami smacznym przepisem? Zapraszamy na nasze łamy 

(więcej informacji pod nr tel. 785-340-410). Dziś wraz z restauracją 
Poczekalnia w Nowym Sączu polecamy:

LANGOS – Węgierski przysmak

0,5 kg mąki pszennej
30 gram drożdży

350 ml mleka
2 jajka

2 ugotowane ziemniaki
2 łyżki śmietany (ew jogortu)

1 łyżeczka soli
szczypta cukru

Drożdże rozmieszaj z cukrem ciepłym mlekiem oraz dwoma łyżkami mąki, 
odstaw na 15 minut. Mąkę przesiej i zmiel w maszynce ziemniaki, zaczyn wlej 
do mąki dodaj śmietanę i jajka, wyrób ciasto, dodaj sól i ziemniaki, ugniataj 
ciasto jeszcze przez chwilę aż będzie gładkie, ciasto ma być średniogęste, 
odstaw w ciepłe miejsce pod przykryciem na godzinę. Na początku formuj 
kulki z ok. 100 g ciasta, później jak dojdziesz do wprawy 250 g (najlepiej 
zamiast mąki użyj oleju aby ciasto się nie przyklejało) z kulek formuj cienkie 
placki, na stolnicy lub w rękach, tak aby na krajach miały grubość ok 0,5cm 
w środku jak naleśnik w  placki wrzucaj na głęboki dobrze rozgrzany tłuszcz, 
smaż na złocisty kolor z obu stron.
Odstaw na papier i odsącz tłuszcz, Podstawowy langos jest z samym sosem 
czosnkowym (tj. głównie mieszanka świeżego zmielonego czosnku, oliwy 
soli, oraz wody) można podawać ze śmietaną oraz serem żółtym, oraz in-
nymi dodatkami, jak również na słodko. Życzymy smacznego
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ży
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Instytut Informatyki Wyższej Szko-
ły Biznesu – National–Louis Uni-
versity i Park Technologiczny MMC 
Brainville w Nowym Sączu rozpo-
czynają rekrutację do Szkoły Pro-
fesjonalnego Programowania WSB–
NLU i Brainville. 

Szkoła Profesjonalnego Progra-
mowania to jedyna w Polsce taka 
inicjatywa, która wypełnia lukę 
w polskiej edukacji informatycz-
nej. Wielu absolwentów kończy 
studia, ale nie posiada wiedzy 
z zakresu najnowszych technolo-
gii oraz doświadczenia, które jest 
niezbędne do podjęcia pierwszej 
pracy. Pracodawcy z branży in-
formatycznej potrzebują wykwa-
lifikowanej kadry, która zna no-
woczesne technologie i posiada 
chociaż minimalne doświadcze-
nie. Ofert pracy ciągle przyby-
wa, w chwili pisania tego tekstu 
na wiodącym portalu rekruta-
cyjnym pracuj.pl tylko dla „pro-
gramistów .NET” jest dostępnych 
269 ofert pracy. 

Wydaje się, że kryzys finanso-
wy nie dotknął branży IT, nato-
miast od zawsze branża ta boryka 

się z deficytem wykwalifikowa-
nych i znających najnowsze tech-
nologie pracowników. 

Szkoła Profesjonalnego Pro-
gramowania powstała, by uczyć 
programowania w najnowszych 
technologiach i jednocześnie do-
starczać swoim studentom do-
świadczenia zawodowego. Każ-
dy student szkoły już w trakcie 
nauki będzie musiał zrealizować 
zaawansowaną aplikację bizne-
sową, wzorowaną na czołowych 
komercyjnych produktach do-
stępnych na rynku. 

Głównym celem działa-
nia Szkoły jest kształcenie kadr 
na potrzeby Parku Technolo-
gicznego MMC Brainville. Szko-
ła będzie kształcić specjalistów 
z zakresu programowania pro-
fesjonalnych aplikacji bizneso-
wych, desktopowych, interneto-
wych, na urządzenia mobile oraz 
aplikacji działających w chmurze 
obliczeniowej. 

Zajęcia rozpoczną się już 
w marcu 2013 r. Szczegóły 
na stronie www.spp.wsb–nlu.
edu.pl, www.brainville.pl. 

(IT)

Ruszyła pierwsza w Polsce Szkoła 
Programowania Biznesowego Otwarte 

seminaria 
w WSB–NLU
Stworzenie swoistego forum, 
którego zadaniem będzie da-
nie możliwości swobodnej wy-
miany myśli przedstawicie-
li społeczności Małopolski, 
a w szczególności subregio-
nu nowosądeckiego. Prezen-
tacja zainteresowań i dorob-
ku naukowego pracowników 
WSB–NLU i ich gości. To naj-
ważniejsze cele, które przy-
świecają otwartym seminariom, 
organizowanym przez Wydział 
Nauk Społecznych i Informaty-
ki WSB–NLU w ramach progra-
mu Uczelnia dla Społeczności, 
Uczelnia dla Biznesu. Prezen-
towane wykłady dotykają ob-
szarów związanych z aktualny-
mi problemami gospodarczymi 
i społecznymi. Najbliższy odbę-
dzie się 20 lutego, o godz. 16 w s. 
129 w budynku C WSB–NLU. 
Spotkanie na temat „Reinvent” 
poprowadzi dr Michał Jasieński. 
Wstęp wolny. 

(UM)
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