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FOT. JUSTYNA SZCZYPUŁA

Dziś dodatek
dla najmłodszych

Ty też możesz zagrać w reprezentacji.
Spotkanie z Adamem Nawałką L str. 16
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Droższe porody, tańsze zaćmy
Zakontraktowani przez NFZ L str. 12–13

FOT. ARCH. WOJCIECHA WOJTACZKI

Pasja
prosto z nieba

– Szybowcem można dotrzeć tam, gdzie samolot nigdy nie dotrze. Bezszelestnie frunąć w jednym

REKLAMA

kominie z jastrzębiem czy gromadką młodych bocianów. Wzbić się nawet w stratosferę,
wykorzystując zjawisko fali – opowiada o swojej pasji, która spadła na niego… z nieba,
20–letni Wojciech Wojtaczka.Pewnego dnia przed jego domem wylądował szybowiec.
Czytaj L str. 15
REKLAMA

znajdź nas na

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony
Intermarche Nowy Sącz
przez rosnące grono naszych stałych klientów!
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

ECODRIVING - spróbuj na co Cię stać !!!
Przyjdź do TOYOTA KOBOS i wygraj samochód na wwekend
Kobos
Autoryzowany Dealer

ul. Tarnowska 130; 33–300 Nowy Sącz
T +48 18 441 50 50 E nowysacz@toyota–kobos.pl
www.toyota–kobos.pl
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

A TO CIEKAWE

Światło i mgła uwięzione w kadrze
Wokół siebie widzi kadry idealnych
zdjęć. Wstaje o 3. nad ranem, żeby móc
zrobić w plenerze fotografię życia. Poluje na grę światła, zamglone poranki
i złotą godzinę przed zachodem słońca. Janusz Wańczyk, od 37 lat należący
do Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, przygotowuje właśnie ekspozycję sądeckich impresji.
Jest autorem Zdjęcia Roku 2013
– „Pieniński Poranek”. Od kilkunastu
lat pokazuje swoje fotografie na wystawach i konkursach. Prezentuje je
także na swojej stronie internetowej.
Fotografik na co dzień uczy
w Zespole Szkół Zawodowych
w Grybowie.
– Zaczynałem od Smieny, potem
były Zenity. Pierwsze fotografie wywoływałem w specjalnie przygotowanej ciemni – wspomina Janusz
Wańczyk.
Artysta robi zdjęcia temu, co kocha, czyli górom. Szuka w Beskidach,

PERSONALIA

SMS

Słowo proboszcza

Wartość kolekcjonerska
„Poślego uporu” rośnie

jest wieczność. Dobry proboszcz
jak dobry pasterz nie bywa, ale
jest. (…) Chcę być blisko ludzi! (…)
Marzę, żeby tak poprowadzić parafię, aby żaden z ludzi nie czuł
się wykluczony czy pominięty.
Aby człowiek, nawet nie będący blisko kościoła, miał świadomość, że zawsze może znaleźć
w nim oparcie. (…) Chcę słuchać
i rozmawiać. Parafia św. Małgorzaty jest specyficzna, tutaj
naprawdę jest na czym budować silną, rzeczywistą wspólnotę. Wielowiekowa, a przecież tak
żywa tradycja to potężny fundament. Trzeba ją po prostu kultywować i rozwijać.
Not. (PAS)
Więcej na dts24.pl

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

– Świadectwo, żeby było owocne wymaga autentyzmu życia
i szczerości serca – to wam obiecuję – mówił podczas niedzielnej
mszy św. ks. Jerzy Jurkiewicz,
nowy proboszcz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. – Ogarniam całym sercem wszystkich
i każdego z osobna. Pragnę dzielić wasze smutki nadzieje i radości. Może nie zawsze będę umiał
pomóc, ale zawsze będę chciał
wysłuchać i współczuć. Zwłaszcza ludziom chorym.(…) Szczególnym misterium proboszczowania jest bycie z parafianami
w monotonnej, szarej i zwykłej codzienności, która nie jest
medialnie nośna. Ale przecież
z chwil powszednich zbudowana

Pieninach, Bieszczadach i Tatrach wyjątkowych miejsc, które fotografuje w ulubionych porach. Mgliste poranki i zachody słońca to jego oczko
w głowie. Jego pasja to nieodłączny
element życia. – Nawet jadąc samochodem, widzę często kątem oko jakieś światło nadające się do zdjęć.
Zajmuję się fotografią typowo pejzażową. Mam kilka fotograficznych
miejsc. Na Sądecczyźnie nad Rytrem
odkryłem Zadnie Góry zwane też Jaworzyną Kokuszańską. Piwowarówka nad Piwniczną o wschodzie słońca
to cudo. Przełęcz Rozdziela nad Biała Wodą w Małych Pieninach to także
coś pięknego – wylicza artysta.
Janusz Wańczyk przygotowuje
właśnie ekspozycję złożoną z fotografii prezentujących widoki z Beskidu Sądeckiego. Będzie można
je oglądać jeszcze w lutym w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu.
KRYSTYNA PASEK

Redakcja tygodnika „Polityka” nie
tylko nie wycofała z dystrybucji
przedostatniego numeru – co od początku było wątpliwe, a czego żądał poseł Arkadiusz Mularczyk – ale
też nie zamierza nic prostować, ani
za nic przepraszać. Poszło o tekst
„Pośli upór”, w którym opisano
„w jaki sposób poseł Solidarnej Polski, przy pomocy licznych urzędów
i surowych pism, okazuje solidarność ubogiemu i porządnemu, choć
może nie dość eleganckiemu sąsiadowi”. Tygodnik żądań pełnomocników posła się nie wystraszył, więc
niewykluczone, że przez ostatni tydzień służby pana posła przeczesywały kioski ruchu w poszukiwaniu
zakazanej prasy, wykupując całe nadziały, podkradały numer z bibliotecznych czytelni i wyrywały pokątnie kartki z tygodnika w salonikach
prasowych i empikach. Tak więc numer z posłem Mularczykiem w środku mógł stać się okazem rzadkim
i cennym. Walka z tytułem sprzedającym się w nakładzie rzędu 130 tys.
sztuk może być trudna. Niemniej
może okazać się nagle, że to wydanie jest wartościowe jak rzadka whisky single malt z nieistniejącej już
destylarni albo znaczek z Mauritiusa.
Bibliofile bądźcie więc czujni. Należy rzeczony numer „Polityki” włożyć
w koszulkę foliową, chronić przed
wilgocią i nadmiarem światła. Wartość kolekcjonerska rośnie.
(BOG)

LICZBY NIE KŁAMIĄ

940

kontroli przeprowadzili inspektorzy na terenie działań
nowosądeckiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.
W 194 przypadkach, z uwagi na rażące zaniedbania pracodawców, zdecydowali o wstrzymaniu eksploatacji maszyn, a w 135 wydali
zakaz wykonywania prac. Do sądu skierowano ponad 40 wniosków o ukaranie oraz nałożono 338 mandatów na łączną kwotę 439 tys. zł. Najczęstsze
przewinienia pracodawców na Sądecczyźnie to: zaległości w wynagradzaniu pracowników oraz nieprawidłowości związane z czasem pracy – nieewidencjonowanie godzin nadliczbowych czy nieudzielanie właściwych
odpoczynków pracowniczych.
Więcej na dts24.pl
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Centrum miasta przenosi się do galerii Romowie zatruwają

życie sobie i sąsiadom

G O S P O DA R K A . – Centrum Nowego Sącza umiera – mówią mieszkańcy miasta. Z Rynku znika coraz więcej sklepów. Problem w tym,
że na ich miejsce nie powstają nowe.
Puste lokale zaklejone taśmami nie
zachęcają też do zatrzymania się tutaj turystów.

KO N T R OW E R S J E . Spór w Maszkowicach, w gminie Łącko, nabiera na sile
– Romowie chcą godnie żyć, a Polacy
oddychać czystym powietrzem. W specjalnej petycji do parlamentarzystów
wyrazili swój sprzeciw i poprosili o interwencję w sprawie wypalania toksycznych odpadów przez Romów.

Najpierw puste lokale zaczęły straszyć na deptaku, przy ul. Jagiellońskiej. Restauracja Imperial
od dwóch lat nie została nikomu wynajęta, zainteresowania nie widać też
pomieszczeniami po Biurze Wystaw
Artystycznych. Żeby było mało, wyludniać zaczyna się również centrum
miasta. Dwa miesiące temu zlikwidowano sklep Reserved, później Empik, a w ślad za nimi poszła niedawno perfumeria Marionnaud.
– Handel w centrum całkowicie upada. Kiedyś była tu rzesza ludzi. Teraz, po południu, nie
ma praktycznie nikogo. Zresztą
po co tu mają przychodzić. Dookoła banki, apteki i więcej nic. Ludzie
robią teraz zakupy w Trzech Koronach – mówi kobieta od lat sprzedająca obwarzanki na sądeckim Rynku.
Ci, którzy wynajmują lokale
w centrum miasta, też nie mają
lekko. Narzekają na zły dojazd
do sklepów i małą liczbę miejsc
postojowych.
– Liczymy na turystów i przechodniów, a ci nie mają żadnych
powodów, żeby tu zawitać. Od godziny 15. już w ogóle nie ma klientów. Ceny za lokal, który wynajmujemy, też nie są niskie. To nas
wykańcza. Władzom miasta powinno przecież zależeć, żeby te budynki nie pustoszały – mówi właściciel sklepu przy Rynku.
Wszyscy twierdzą jednogłośnie, że zabija ich konkurencja,

FOT. (MAT)

Trzy Korony pod ręką

Puste lokale zaklejone taśmami nie zachęcają turystów do zatrzymania się
w Nowym Sączu.

Czy władze miasta zrobiły wszystko, by przyciągnąć do centrum
Nowego Sącza turystów?
Masz swoje zdanie na
ten temat – napisz do nas:
redakcja@dts24.pl. Najciekawsze
opinie opublikujemy.

w szczególności duże galerie handlowe. Mieszkańcy jeżdżą tam na zakupy, bo mają wszystko pod ręką i nie
muszą biegać od sklepu do sklepu.

W miejsce BWA restauracja?
Władze miasta nie ukrywają, że problemu nie ma. Co więcej, uznają nawet, że zrobiły już
wszystko, by ograniczyć jego skutki. Resztę zrzucają na karb… trendów i konkurencji. Wiceprezydent
Jerzy Gwiżdż przekonuje, że zjawisko pustoszejącego centrum nie dotyczy tylko Nowego Sącza.
– Tak się dzieje w wielu innych
miastach. Z centrum wychodzi

handel, ale nie dlatego, że władza tak chce, tylko dlatego, że takie są trendy. Nie możemy działać
wbrew prawu i ograniczać możliwości działalności gospodarczej
komukolwiek – ani tym, którzy
pracują w centrum, ani tym, którzy pracują poza – mówi Gwiżdż.
Wyjaśnia jednocześnie, że lokal
po Empiku należy do miasta i jest
już przedmiotem zainteresowania wielu osób, które pytają, kiedy i na jakich warunkach będzie
przetarg pod jego wynajęcie. Pozostałe – były Reserved i Marionnaud
– są prywatną własnością. W przypadku lokalu po Biurze Wystaw Artystycznych, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana:
– Pracujemy nad zmianą planów, po to żeby dopuścić tam
działalność pozabiurową, czyli handlową albo gastronomiczną – mówi Jeży Gwiżdż. Pozostaje
jeszcze Imperial, który z kolei należy do Sądeckiej Agencji Rozwoju
Regionalnego.

Mieszkańcy gminy są przerażeni.
– Sprawa jest poważna i nie możemy jej lekceważyć – mówi inicjator
zbierania podpisów pod petycją Jacek
Ząbek, sołtys Maszkowic. – Romowie palą czym popadnie. Wypalają
sprzęt AGD, samochody, kable. Kłęby dymy z toksycznych ognisk szkodzą nie tylko mieszkańcom Maszkowic, ale i innych pobliskich wsi.
Domagamy się jedynie czystego powietrza i interwencji instytucji, które są odpowiedzialne za ochronę
środowiska i zdrowia ludzi.
Osiedle romskie w Maszkowicach
skupia blisko dwustu mieszkańców.
Większość nie pracuje. Utrzymują się
jedynie z pomocy społecznej. Jak mówią, czują się tutaj jak w rezerwacie.
– Z biedy to robimy. Sprzedaż
miedzi to jedyna szansa na normalne życie – mówi Robert Szczerba, przedstawiciel Romów na osiedlu w Maszkowicach. – Zrobiliśmy
różne kursy: układanie kostki brukowej czy na operatora wózka widłowego, ale i tak nikt nas nie chce
zatrudnić. Wiemy, że jest to trujące,
ale nie mamy wyboru.
Pełnomocnik starosty nowosądeckiego ds. mniejszości narodowej Zbigniew Piekarski, przyznaje, że brak pracy wśród Romów
to efekt nie tylko wciąż słabego

wykształcenia, ale przede wszystkim stereotypów.
– Przedsiębiorcy niechętnie chcą
zatrudnić Roma – mówi. – Postrzegają go jako niesolidnego pracownika, który czasem lubi sobie coś
przywłaszczyć. To nie jest jednak
prawda. Romki pracowały po skończeniu kursów i nikt na nie nie
narzekał.
Zbigniew Piekarski dodaje, że pojedyncze przypadki nieobowiązkowości w pracy czy kradzieży zdarzają
się nie tylko wśród Romów, ale również Polaków.
– Jeżeli nie pomożemy znaleźć dla
nich pracy, dalej będą się takie sytuacje powtarzać – stwierdza.
Janusz Klag, wójt Łącka, uważa,
że Romowie nie powinni narzekać
na brak wsparcia ze strony władz.
Zostali objęci programem zewnętrznym, a gmina robi dla nich naprawdę wiele.
– Tych funduszy nie jest za dużo,
ale nie tędy droga. Dajmy komuś
wędkę, a nie rybę – mówi. – Aby
rozwiązać ten problem, potrzebne jest działanie na szerszą skalę wielu instytucji. Nie zmienimy
tego od razu. W pierwszej więc kolejności zajmijmy się wypalaniem
toksycznych odpadów na osiedlu
romskim. Liczę, że odpowiednie
instytucje dokładnie przyjrzą się
temu tematowi.
Pod petycją podpisało się 150
mieszkańców gminy Łącko. Trafiła ona między innymi do sądeckich
parlamentarzystów oraz odpowiedzialnych za ochronę środowiska
i zdrowia instytucji państwowych.
MONIKA CHROBAK

Reguły rynku

Zapraszamy na bezpłatne

konsultacje uroginekologiczne
dla kobiet z problemami nietrzymania moczu,
które odbędą się 22.02.2014 r.
w Przychodni MEDIKOR w Nowym Sączu ul. Długosza 45.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod
nr. tel. 18 443 72 52 lub osobiście w rejestracji przychodni.
Liczba miejsc ograniczona!
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Zdaniem wiceprezydenta, teraz to prywatni właściciele kamienic i sklepikarze powinni wykazać się inicjatywą, bo lokale miasta
są w większości wynajęte, a władza
zrobiła wszystko, co mogłam, by
przyciągnąć turystów do centrum.
– Narzekania oczywiście
są i będą. Mam nadzieję, że sklepikarze dojdą do wniosku, że obecna
formuła handlu się nie sprawdza
i trzeba ją zmienić. Zaproponowaliśmy im kiedyś pewien pomysł,
aby otworzyli swoje podwórka i zrobili parkingi dla klientów.
Ale oni jakoś nie bardzo zrozumieli w czym jest intencja. Każdą
pracę doceniam ale reguły rynku
są jasne. Konkurencja – puentuje
Gwiżdż.
(MAT)
REKLAMA

FOT. (MCH)

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA DLA KOBIETY W NIEMCZECH (sprzątanie mieszkań). tel.609 769 639
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.
SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.
Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich szczeblach edukacji.
Tel. 504 699 482
POGOTOWIE KOMPUTEROWE. Projektowanie stron internetowych.
Tel. 791 234 520.
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Pszczelarze z Biecza doczekali się
wyroku. Właścicielka firmy prowadzącej opryski przeciw komarom
na terenie gminy została uznana za
winną. W wyniku błędu w doborze środków chemicznych i ich nieprawidłowego stosowania wyginęły
dwa miliony pszczół. 14 pszczelarzy walczyło o ukaranie winnej już
czwarty rok.

Zgoda na rozbiórkę pomnika
Czy pomnik Armii Czerwonej
stojący przy Alei Wolności definitywnie zniknie z mapy Nowego Sącza? Wszystko wskazuje
na to, że tak. Jest zgoda wojewody małopolskiego Jerzego Millera
na przeniesienie szczątków znajdujących się tam żołnierzy radzieckich na cmentarz komunalny przy
ulicy Rejtana. To pierwszy krok
do ewentualnej rozbiórki symbolu
czerwonoarmistów.

Budowa krytego stoku
– teraz albo nigdy

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

Jeden błąd – śmierć dwóch
milionów pszczół

Grunt, żeby do pomysłu na rozwój
regionu nie mieszała się polityka.
Uważa burmistrz Muszyny Jan Golba. Dodaje, że inwestycją jest zainteresowanych coraz więcej osób.
– Do tej pory było to w sferze sensacji, niepewności, niedowierzania – mówi burmistrz. – Połączenie
Jaworzyny ze stokiem to unikatowe w skali europejskiej rozwiązanie, jeśli chodzi o kryte stoki. Takie są na przykład w Niemczech czy
Holandii, ale nigdzie nie ma takiego, który byłby połączony ze stokiem otwartym. […] Trzeba sobie
jasno powiedzieć, budujemy teraz
albo nigdy.

i doradztwo dla więźniów kończących wyroki – to tylko wycinek działalności Stowarzyszenia
Orion, które obchodzi piąte urodziny. Sześć zbiórek celowych przyniosło prawie 125 tys. zł.

W Zabawa na 102
Pochodzi z długowiecznej rodziny. Jej mama przeżyła 102 lata,
a 6 lutego ona sama uroczyście obchodziła 102. urodziny. Pani Julia
Stępniowska mieszka w Nowym
Sączu wraz z rodziną. Wychowała troje dzieci: dwóch synów i córkę. Ma pięcioro wnucząt i tyle samo
prawnucząt.

Rozbój w biały dzień na I Brygady
Bili i kopali 25–latka, żądając, by
dał im swój portfel. Teraz 24– i 29–
latkowi grozi do 12 lat więzienia. Mężczyźni zostali zatrzymani
przez policję niedługo po zdarzeniu, do którego doszło 9 lutego ok.
godz. 11 przy ul. I Brygady w Nowym Sączu. Podeszli do 25–latka
i zażądali wydania wartościowych
przedmiotów. Pobili go, a następnie zabrali portfel, w którym był 20
zł, i telefon komórkowy.
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

Krytego stoku nikt na plecy nie
weźmie i z nim nie wyjedzie. Inwestor może być więc z zagranicy.

Pięć lat Oriona

B I Z N E S . Tej zimy woźnice z Krynicy nie zarobią kokosów. Turyści, którzy
przyjeżdżają do uzdrowiska coraz rzadziej korzystają z ich usług.

Koniom lżej, ale woźnice biednieją

FOT. (MAT)

Za półgodzinną przejażdżkę dorożką trzeba zapłacić ok. 50 zł. Panowie, którzy je prowadzą, są przygotowani nawet na wielkie mrozy.
Wożą ze sobą skóry i koce, którymi
w czasie przejażdżki mogą przykryć się turyści. Problem w tym,
że największy urok z jazdy jest wtedy, gdy na ulicach leży gruba warstwa śniegu. A tego w Krynicy dziś
jak na lekarstwo.
Woźnice znaleźli jednak złoty
środek na brak śniegu. Na sanie założyli koła.
– Lasem jedziemy na saniach,
na płozach. Kiedy wjeżdżamy
na asfalt, opuszczamy koła – mówi
właściciel dorożki.
Na taki zabieg panowie zdecydowali się już pięć lat temu. Pogoda

Zakupy protezy, finansowanie operacji, darmowe korepetycje

od kilku lat jest kapryśna, więc trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie. Zainteresowanie wczasowiczów
niestety jest niewielkie.
– Dawniej robiliśmy po kilkanaście, nawet 20 kursów dziennie.

KO N D O L E N C J E

Dziś, jak zrobimy pięć, sześć to już
jest dużo – dodaje woźnica z Krynicy. Jego zdaniem interes słabo
się kręci, ale główną tego przyczyną nie jest brak śniegu, a spadająca
liczba turystów.
(MAT)
REKLAMA

Izabeli Szewczyk
i Jej Rodzinie
Wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

MĉĩA
ĝgP

Ryszarda Szewczyka
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO

Polityk też człowiek,
choć nie wygląda

www.farbol.pl
• FARBY
• 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

R O Z M OWA z DARIUSZEM IZWORSKIM autorem i pomysłodawcą
Drugiej Szopki Noworocznej, która odbędzie się 16 lutego, o godz.
18 w kinie Sokół w Starym Sączu.
Wstęp wolny.
– Aktorzy–politycy chętnie decydują się na to, żeby śmiać się z siebie
i swoich kolegów albo oponentów?
– I tak i nie. Z jednej strony na polityków patrzy się często jak na monolity, które tuż
po wyborach tracą kontakt z otaczającą ich rzeczywistością i stają się „maszynkami do głosowania”, a z drugiej często zapomina
się, że to też są ludzie. O ile przed
ubiegłorocznym koncertem ja
i reszta organizatorów byliśmy
pełni obaw, o tyle w tym roku jesteśmy wręcz przerażeni. Wynika to z faktu, że mniej więcej od września co jakiś czas ktoś
zagabuje nas na ulicy i pyta, czy
planujemy zorganizować kolejną szopkę, bo był na poprzedniej i bardzo mu się podobało lub
też mu się nie podobało i liczy
na poprawę. Oba typy wypowiedzi mobilizują człowieka do dalszej pracy. Sami politycy, chętnie
zaangażowali się w ideę Szopki. 3
lutego odbyła się pierwsza próba,
która potwierdziła, że polityk też
człowiek, choć nie wygląda.
– Kiedy powstawały komedie pokroju
„Seksmisji” czy „Misia” aktorzy sami
dodawali pewne kwestie do scenariusza. Na przykład słynne słowa
„nasi tu byli” wymyślił Jerzy Stuhr.
Skala Szopki jest oczywiście na razie

mniejsza, ale zdarzają się podobne
sytuacje?
– I tym pytaniem właśnie zostałem rozbawiony do łez. Nigdy w życiu nie przyszłoby mi
do głowy takie porównanie.
Z drugiej strony muszę przyznać,
że Szopka pozostawia wykonawcom sporo miejsca na swobodę. Za
przykład posłużyć może ubiegłoroczne zakończenie sceny, w której dwaj rozśpiewani burmistrzowie, panowie Lelek i Gizicki,
w iście szalonych strojach wykonali dla widzów piosenkę „Ten
cały grajdoł”, będącej przeróbką
utworu Andrzeja Cierniewskiego „Dwie morgi słońca”. Ostatecznie ich piosenkę zakończył
radosny dialog brzmiący mniej
więcej tak: „Jacek – a co zrobimy jak nie wybudujemy tego lotniska?”, na co wywołany do tablicy pan Lelek odpowiedział:
„A co się przejmujesz – pójdziemy nad stawy!”. Z kolei pan Kazimierz Sas, który przyjął na swoje
barki trudną rolę rozłożenia widowni na łopatki w pierwszych
pięciu minutach koncertu, po mistrzowsku przerobił przygotowaną dla siebie rolę księdza, dodając od siebie to i owo. I właśnie
„to i owo” wzbudziło największy
śmiech na sali. A prawda jest taka,
że sam tekst „na sucho” wygląda
mizernie – efekt zależy wyłącznie od tego, kto ma go zaprezentować […].

Rozmawiał
KRZYSZTOF JURKOWSKI
Cała rozmowa na dts24.pl
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Straszy turystów bez duchów
FOT. JUSTYNA SZCZYPUŁA

DT S C Z Y T E L N I KÓW. Ruiny sądeckiego zamku mogą wyglądać lepiej. Szkopuł w tym, że choć miasto
ma już pozwolenie na budowę, ciągle
brak odpowiednich środków. W miejskim budżecie na renowację zabytków przeznaczono jedynie 38 tys.
zł. A może pora, by śladem innych
miast, na przykład Gdańska, znaleźć
ruinom adopcyjnych rodziców?

Butelki, puszki i psie odchody
– Tyle było dyskusji na temat
odbudowy zamku, a tu nikt o ruiny nie potrafi należycie zadbać.
Potłuczone butelki, pełno puszek,
o psich kupach nie wspomnę. Czy
ktoś kontroluje, jak te ruiny wyglądają? Przecież miejscami tworzą się ubytki w murze. Jak to się
ma do monitoringu? – pyta Zofia
Kmieć, która, korzystając ze słońca, zabrała na spacer do ruin kilkuletnią wnuczkę.
Kobieta dodaje, że nie tak dawno sesję zdjęciową w tym miejscu
mieli zaprzyjaźnieni z jej rodziną
nowożeńcy.
– Panna młoda na szkle przecięła
nogę – opowiada starsza pani, która
zawsze jakoś przechodziła nad podobnymi incydentami do porządku
dziennego. Teraz prosi o nagłośnienie sprawy, bo uważa, że na stanie
ruin traci wizerunek miasta – sama
widziała jak turyści, którzy chcieli

zrobić sobie zdjęcie pod ruinami,
potem przez kilkanaście minut czyścili buty z psich odchodów.

Ruiny pod kontrolą
Barbara Skuza, kierownik sądeckiej Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków, uspokaja: – Ruiny zamku
są systematycznie kontrolowane
przez pracowników Delegatury.
Planowa kontrola przeprowadzona była tam dwa lata temu, ale zawsze przyglądamy się ruinom, gdy
przeprowadzamy inspekcje innych
obiektów w pobliżu. Cały Rynek jest
pod naszym nadzorem, dlatego bywamy tam przy okazji wszelkich
remontów czy zmian w elewacji

kamienic. Terminarz kontroli planowych wynika z faktu, że na pięciu pracowników sądeckiego Urzędu przypada ponad tysiąc obiektów
z terenu trzech powiatów.
Ale jak podkreśla Skuza, jej podwładni reagują na wszystkie sygnały, czego najlepszym dowodem jest
interwencja z zeszłego roku, w wyniku której Urząd Miasta przeprowadził naprawę muru, usuwając
spory ubytek. Co najważniejsze,
Urząd Miasta ma już pozwolenie
na rozpoczęcie prac związanych
z szerszą konserwacją obiektu. Dla
osób trzecich ma być zamknięty dostęp do nieprzebadanej części ruin
– postawione zostanie stosowne

ogrodzenie. – Do czasu aż miastu
uda się zdobyć większe, niezbędne środki do jej przebadania i restauracji – wyjaśnia kierownik,
która jest przekonana, że ogrodzenie skutecznie zniechęci do przesiadywania tutaj młodzieży, która
zostawia wspomniane przez Zofię
Kmieć butelki i puszki.
Urzędniczka nie wyobraża sobie
jednak, by na murach miała zawisnąć jakakolwiek tabliczka z informacją o monitoringu. – Lepszy byłby jakiś znak – podkreśla.

Adopcja zabytku
– W tym roku mamy w budżecie
jedynie 38 tysięcy złotych na wykonanie wszystkich prac konserwatorskich – wyjaśnia Wojciech
Butscher, inspektor ds. zabytków
Urzędu Miasta.
Kwota ta nijak nie przystaje
do potrzeb.
– Mamy pozwolenie na realizację czterech z wielu zadań – zaznacza urzędnik.
W pierwszej kolejności przewidziane są prace przy Baszcie Kowalskiej, na której od dawna specjaliści obserwują powiększające
się szczeliny. Są one efektem nierównego osiadania terenu, dlatego
wykonano podkopy fundamentów,
przy których równolegle przeprowadzono badania archeologiczne.

Trudno będzie znaleźć ekipę, która
będzie mogła zaoferować fachowość
przy likwidacji szczelin, czyli połączy umiejętności techniczne z konserwatorskimi – mur trzeba będzie
częściowo rozebrać i odbudować
na nowo. Doświadczeni specjaliści
cenią się zdecydowanie wyżej niż
miasto jest w stanie zapłacić. Butscher, zagadnięty o możliwość pozyskania środków unijnych, wyjaśnia bez entuzjazmu, że i tu trzeba
wykazać się odpowiedniej grubości
portfelem – Unia wymaga środków
własnych do realizacji podobnych
projektów.
A może klucz do sukcesu leży
gdzie indziej? Może warto śladem
wielu polskich miast: Gdańska,
Kazimierza, Kołobrzegu poszukać
dla zamku adopcyjnych rodziców,
czyli sponsorów, którzy w zamian
za tablicę pamiątkową sfinansują
wszystkie niezbędne prace?
– Słyszałem o takich rozwiązaniach i bardzo mi się one podobają, ale my zajmujemy się jedynie dokumentacją. Od marketingu
są władze miasta – komentuje dyplomatycznie inspektor.
My na zachętę ewentualnym sponsorom podpowiadamy,
że środki przekazane na renowację
ruin można będzie rozliczyć jako
środki wydane na promocję firmy.
(TISS)

REKLAMA

Do czego służy wóz strażacki?
R E DA KC YJ N Y DY Ż U R . Jak trudno się dostać do lekarza, wie każdy sądeczanin. Czy dlatego sądeccy strażacy wykorzystują w tym celu swoje wozy
bojowe? Czy do podobnych środków
trzeba uciekać się w kolejce na basen?
Jak twierdzi komendant sądeckich strażaków Janusz Basiaga, wszystko odbywa się zgodnie z przepisami.
Przez trzy dni bojowe pojazdy straży
pożarnej skutecznie blokowały parking przy Centrum Medycznym „Batorego” w Nowym Sączu. Dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 8 były
przekonane, że w przychodni stało
się coś złego.
– Jednak z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że strażacy
podwożeni byli tymi wozami na badania okresowe, a ściślej mówiąc
na prześwietlenie płuc – informuje nas Czytelnik [nazwisko znane redakcji] i pyta, jak to się ma do medialnych wypowiedzi komendanta Straży
Pożarnej o konieczności wprowadzenia poważnych oszczędności.
Czytelnik twierdzi również,
że wozy bojowe wykorzystywane
są też do dowozu strażaków na miejski
basen: – Sam to niedawno widziałem.
Strażacy mieli na sobie ubrania bojowe, czyli dla mnie byli w pracy. Jaka
jest ich dyspozycyjność do wyjazdu
na akcję, skoro taplają się w basenie i czemu ma służyć kąpiel strażaka na pływalni?
O wyjaśnienia zwróciliśmy się
do komendanta Powiatowej Straży
Pożarnej, Janusza Basiagi. Ten powołał

się na przepisy Kodeksu Pracy, w myśl
których badania okresowe powinny być przeprowadzane w godzinach
pracy, by nie skracać strażakom czasu na odpoczynek. Większość badań
przeprowadzana jest na miejscu, czyli
w komendzie, w przypadku RTG jest
to niemożliwe. Dlatego funkcjonariusze zostali przewiezieni na badania
do przychodni. Teoretycznie można
byłoby ich tam wysłać poza godzinami dyżuru bojowego, ale wiązałoby się to z koniecznością zabezpieczenia płatnego zastępstwa i wypłatą
wynagrodzenia za nadgodziny. – Ponadto w każdym wypadku czas wyjazdu strażaków będących w służbie,
na badania lekarskie, jest tak organizowany, aby w miarę możliwości
połączyć je z innymi zadaniami, wyjazdami na ćwiczenia, na egzaminy,
po uzupełnienie środków gaśniczych
– zastrzega Basiaga.
Dowóz strażaków na basen też nie
powinien dziwić, w końcu jednym
z zadań, które realizuje straż pożarna,
jest ratownictwo wodne, a to wymaga
systematycznego treningu na basenie,
bo nie da się nauczyć na sucho choćby nurkowania czy używania specjalistycznego sprzętu pod wodą. Co ważne, przepisy precyzyjnie wskazują
liczbę godzin, którą strażak–nurek
musi w ramach ćwiczeń spędzić pod
wodą. I nie chodzi tu jedynie o basen
– strażacy ćwiczą również na akwenach otwartych. Dlatego mówienie
tu o „taplaniu się w wodzie” jest nie
na miejscu.
(TISS)
Więcej na dts24.pl
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Bal Walentynkowy
dla Asi
A KC J A . Asia Mosurek w marcu skończy 18 lat. Trzy lata temu, 10 września
2011 roku, została potrącona przez jadący z nadmierną prędkością samochód, który wpadł na chodnik, uderzając jadącą na rowerze dziewczynkę.
Od tego czasu każdy jej dzień to walka
o powrót do zdrowia.
Determinacja
dziewczynki, jej ciężka
praca przynoszą efekty.
Po dwóch latach Asia potrzebuje już
tylko jednej
osoby do pomocy, ucząc
się na nowo
chodzić. Nie
musi już być karmiona specjalną sondą – z pomocą bliskich siada
do wspólnego posiłku. Odwiedzają
ją nauczyciele, dbający o nadrabianie zaległości w szkole, do której Asia
nie może jeszcze wrócić. Wciąż jest
przed nią wiele wyzwań i potrzebna jest pomoc, szczególnie finansowa, bo praca rehabilitantów i specjalistów jest niezwykle kosztowna.
– Dlatego, 16 lutego, po raz trzeci odbędzie się charytatywny Bal
Walentynkowy dla Asi – mówi Paweł Tokarz, jeden z organizatorów
imprezy. – Na pierwszym Asia nie
mogła być z nami. Na drugim już
tak – co prawda na wózku inwalidzkim, ale cieszyliśmy się z widocznych postępów. Zebraliśmy
wtedy 20 tysięcy złotych. Teraz,
na trzecim balu, również będzie
z nami. Mam nadzieję, że zobaczymy kolejne zmiany na lepsze.
Bal charytatywny połączony
jest z loterią fantową, aukcją ciekawych przedmiotów i licznymi
konkursami. Jego pomysłodawcą
jest Paweł Łabuda, dyrektor Zespołu Szkół w Świniarsku, gdzie Asia
uczęszczała.
Impreza odbędzie się 16 lutego
o godz. 16 w domu weselnym Kaprys w Chełmcu. Zapisy prowadzi
sekretariat ZS w Świniarsku. Koszt
– 200 zł od pary, z czego 70 zł trafia
na leczenie Asi.
(JUR)

Młode mogą zajść w ciążę,
a po 50. do pracy się nie nadają
L U D Z K I E H I S TO R I E . 57–letniej
Krystynie T. brakuje tylko roku pracy do tego, by móc przejść na tak
zwaną pomostówkę. Jednak już
od kilku lat nie może znaleźć zatrudnienia na cały etat. Dla większości pracodawców jest za stara,
żeby ją zatrudnić, tak jak dla ZUS za
młoda, by iść na emeryturę.
– Świadczenie przedemerytalne przysługuje kobiecie, która
do dnia rozwiązania stosunku
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła
co najmniej 55 i posiada staż pracy wynoszący co najmniej 30 lat
– przytacza stosowną definicję
Anna Mieczkowska, rzecznik prasowy sądeckiego ZUS.

Takie przepisy…
Zwalniana z pracy osoba powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a zwolnienie z pracy powinno nastąpić
z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy. Krystynie T. zabrakło
dosłownie roku pracy, by spełnić te wymogi. Od kilku lat stuka na przemian do Urzędu Pracy i ZUS. W obu miejscach słyszy
ciągle to samo: – Takie są przepisy, tu nie ma wyjątków…
Nasza czytelniczka nie miała łatwego życia. Przez wiele lat
pracowała w „Ruchu”, gdzie kilka lat z rzędu jej dzień pracy zaczynał się już o drugiej w nocy.
Gdy zwyczajne matki wyprawiały dzieci do szkoły i wychodziły do pracy, ona dopiero wracała do domu. Czas na wypoczynek
miała tylko wtedy, gdy córka była
poza domem. Niewiele tego było,
bo przecież trzeba było prowadzić dom: robić zakupy, gotować, sprzątać i pomóc w lekcjach.
Teraz o podobnym rytmie pracy mówi się: szkodliwy. Ale pani
Krystyna nie narzekała, bo zawsze

traktowała pracę jako dobro nadrzędne. A potem przyszła seria
nieszczęść – zwolnienia grupowe
w pracy, poważna choroba matki, którą opiekowała się do śmierci. Na domiar złego córka T. też nie
mogła znaleźć zatrudnienia, szukała nawet szczęścia za granicą.
Bez skutku. W końcu wyjechała do rodziny i ani myśli wracać
do Nowego Sącza. Nasza czytelniczka została sama i czasem, gdyby nie skromna pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
nie miałaby co jeść…

z powodu których pani Krystyna nie znalazła się w tej grupie.
Ponadto bezrobotna otrzymała
dwie propozycje pracy, trzy razy
uczestniczyła w rozmowie doradczej w ramach indywidualnej porady zawodowej, dwa razy
uczestniczyła w grupowej informacji zawodowej, brała udział
w szkoleniu z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy oraz w zajęciach aktywizacyjnych, uczestniczyła w giełdzie pracy, dla
bezrobotnej został sporządzony
Indywidualny Plan Działania…

Zamiast pracy szkolenia

Kogo chcą pracodawcy?

Mimo to pani T. nie poddawała się. Imała się najróżniejszych
zajęć, gotowa robić absolutnie
wszystko, na co pozwolą jej siły
i wiek. I w końcu udało się jej dostać na staż w przetwórni owocowo–warzywnej. Liczyła, że uda się
jej tu zostać na stałe. Pracowała,
stojąc po kilka godzin nad kadziami z owocami zakonserwowanymi
siarką, płacąc za to potem chronicznymi bólami głowy i stanami
zapalnymi spojówek.
– Ale starałam się, jak mogłam, zawsze byłam na czas.
Opuściłam zaledwie kilka dni,
gdy moja córka przechodziła poważną operację – nie kryje rozgoryczenia, bo nie było jej łatwo
w konkurencji z dużo młodszymi
stażystkami.
– Ostateczną decyzję o zatrudnieniu kierowanego kandydata
do pracy zawsze podejmuje pracodawca – usłyszeliśmy od Iwony
Pawlikowskiej, kierownika Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń Sądeckiego Urzędu Pracy.
– Bezrobotna została skierowana do odbycia stażu w Prosponie
z uwagi na fakt, iż pracodawca
deklarował zatrudnienie części stażystów po odbyciu stażu.
Z deklaracji wywiązał się i osiem
osób zostało zatrudnionych.
Nie są nam znane przyczyny,

Po wspomnianych przez urzędniczkę szkoleniach, starsza pani
postanowiła wziąć sprawy w swoje
ręce i samodzielnie poszukać pracy. Ale mimo że złożyła kilkadziesiąt aplikacji, znikąd nie dostała żadnej pozytywnej odpowiedzi.
– W wielu miejscach CV można było składać tylko na recepcji.
Nie było szans na rozmowę czy
spotkanie z kimś z kadr. Z wielu
miejsc nie było nawet najmniejszego odzewu, choćby telefonu
ze zwykłym: dziękujemy, ale nie
skorzystamy…
Ale jak sama Pawlikowska zastrzega, zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób powyżej 50. roku życia maleje. Ale
to nie koniec złych wieści.
– Możemy organizować program prac interwencyjnych
dla osób powyżej 50. roku życia, w którym pracodawcy mogą
przez okres roku lub dwóch lat
korzystać z możliwości refundacji części wynagrodzenia. Pomimo prowadzenia przez nas promocji tego programu, zawarliśmy
w okresie 8 lat (2006–2013 przypis
red.) tylko 46 umów na 50 miejsc
pracy – kwituje Pawlikowska.
Prawa do świadczenia przedemerytalnego pani Krystyna nie nabędzie też ani po przepracowaniu roku przy pracach

interwencyjnych, ani pracując
na zrefundowanym przez SUP
miejscu pracy, ani też po roku
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Bo takie formy pomocy przewidziano dla osób w jej
przedziale wiekowym.

Szkopuł tkwi w ułamkach?
Największym zaskoczeniem dla
pani Krystyny był jednak fakt,
że staż w Prosponie również nie
będzie brany pod uwagę przy zliczaniu stażu pracy. – Dlaczego? – pyta rozżalona T. – Przecież to była praca w wymiarze
pełnego etatu. Odpowiedzi nie
potrafił udzielić żaden z urzędników, z którymi rozmawialiśmy. Tak po prostu zadecydował
ustawodawca.
Jak na ironię teraz pani Krystyna pracuje na pięć ósmych etatu. Cieszy się, że ma jakiekolwiek
środki do życia, ale ma świadomość, że ten rodzaj zatrudnienia
to kolejna ślepa uliczka. Wie też
jednak, że prawdopodobnie większość sądeczan ma podobne umowy, jeśli nie gorsze. Bo wcale nie
są rzadkością nawet te podpisywane na jedną ósmą etatu, w myśl
których pracownik powinien teoretycznie spędzać w pracy tylko
godzinę dziennie. Młodzi ludzie
nie zdają sobie, albo nie chcą sobie
zdawać sprawy, że zgoda na podobne warunki może zaowocować
w przyszłości całkowitym pozbawieniem środków do życia. Nasza
czytelniczka nie umie pogodzić się
też z kolejną rzeczywistością sądeckiego rynku pracy.
– Młode dziewczyny też nie
są mile widziane, bo mogą
zajść w ciążę, a te z kolei, które
mają dzieci za często korzystają
ze zwolnień lekarskich. Ja, stara,
która mam już odchowane dziecko, też się nie nadaję. To kogo
w takim razie chcą pracodawcy?
– pyta retorycznie.
(TISS)

REKLAMA

33-300 Nowy SĈcz
ul.Witosa 10
tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
Obiady Àrmowe

Zupa + II danie

Szef kuchni poleca

KwaĤnica z jagničcinĈ

Jagničcina duszona
w jarzynach podawana
z kaszĈ jčczmiennĈ
i zestawem surówek

Pierogi Beskidzkie
podsmaİane z kaszĈ
gryczanĈ, serem i sosem
czosnkowym

= 12 zã

Restauracja wyróİniona
w konkursie
„Mój sposób na biznes”

Potrawy regionalne

Duszona woãowina
z grzybami leĤnymi
w jarzynach podawana
z kopytkami i buraczkami

Pieczona þwiartka kaczki
z jabãkami i İurawinĈ
podawana z ziemniakami
opiekanymi i kapustĈ modrĈ

Polčdwiczki wieprzowe
z rydzami w Ĥmietanie
podawane z ziemniakami
i zestawem surówek
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O NIEJ SIĘ MÓWI

Sukces
daje radość
i satysfakcję
– Skąd Twoje zainteresowanie śpiewem?
– Już jako mała dziewczynka
śpiewałam dla siebie. Uczęszczałam
do przedszkola muzycznego, a później do szkoły muzycznej, gdzie
uczyłam się gry na fortepianie.
W pierwszej klasie szkoły podstawowej zachęciła mnie do śpiewania na scenie moja wychowawczyni pani Beata Szczypuła.
– Jakiego typu muzyka najbardziej Ci
się podoba?
– Lubię muzykę rozrywkową.
Śpiewam piosenki Adele, Alicii Keys.
Najczęściej wybieram pop solowy.
– Masz już na swoim koncie mnóstwo
sukcesów, w tym prestiżowe pierwsze
miejsca na międzynarodowych festiwalach we Włoszech i Gruzji. Sukcesy mobilizują Cię, czy raczej sprawiają,
że trochę odpuszczasz?
– Każdy sukces mobilizuje mnie
do dalszej pracy, daje dużo radości
i satysfakcji.
– Wychodząc na scenę nie masz problemów z tremą?
– Scena i widownia jest dla mnie
jak dom, do którego chce się często
powracać. Gdy stawiałam pierwsze
kroki na scenie, to miałam straszną tremę, ale teraz już jej nie mam.

ZDJĘCIA Z ARCH. MARTYNY KALETY

R O Z M OWA z MARTYNĄ KALETĄ

– Co dalej? Jakie masz plany,
marzenia?
– Dalej będę się kształciła muzycznie. Chciałabym zostać
w przyszłości piosenkarką, dlatego
uczę się śpiewu i gry na fortepianie
– muzyki rozrywkowej.

– Jak udaje Ci się pogodzić występy
i wyjazdy z nauką w szkole?
– Nie jest łatwo, zaległości
w nauce staram się nadrabiać,
choć zajmuje to wiele wolnego
czasu i wymaga ode mnie dużego wysiłku.

OKO W OKO

Nasz brat
ma swój
świat
Adaś chciałby się bawić ze swoim rodzeństwem – nie potrafi. Marysia, Zosia, Julek oraz
maleńka Helenka chcą być bliżej braciszka. Nie jest to łatwe.
6–latek ma swój świat, cierpi
na autyzm.
– Jak to jest mieć brata autystę?
Zosia (7 lat): – Fajnie. Ale czasami niefajnie. Gdy się złości o nie
wiadomo co, tupie, krzyczy, psuje mi zabawki, niszczy wszystko
i robi dziwne rzeczy. Wtedy jestem
na niego zła, ale krótko się na niego gniewam.
Marysia (9 lat): – Kocham go
i jest mi go żal. On jest inny
niż my, nie potrafi mówić. Nie

Adaś widzi świat inaczej
wiadomo, co myśli i czuje. Może
ma jakiś kłopot, a my o nim nie
wiemy i nie możemy mu pomóc.
Mało o nim wiemy. Może na przykład jak krzyczymy, to on słyszy
jakieś okropne dźwięki. Trudno
powiedzieć...
Julek (15 lat): – Na pewno wiąże się z tym wiele dodatkowych
obowiązków, często też kłopotów.
Jednak to nie jego wina. Myślę,

że ten, kto nie ma takiego brata, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to jest, a mi też trudno wytłumaczyć. Dla niego to też
jest trudna sytuacja. Inaczej widzi świat, myśli inaczej, często jest
nieakceptowany. Teraz jest mały
i słodki, więc ludzie są dla niego
bardziej wyrozumiali, ale co będzie jak urośnie i nie wyzdrowieje? Wszyscy przestaną być tacy

Martyna Kaleta jest uczennicą
szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Nowym Sączu. W 2009 roku
zdobyła III miejsce w Konkursie Śpiewu w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz
III miejsce w XII Konkursie Piosenki Dziecięcej w Nowym Sączu. W 2012 r. zajęła II miejsce w Małopolskim Konkursie
Piosenki Angielskiej. Wystąpiła
również na XIII Ogólnopolskim
Festiwalu Dzieci i Młodzieży Jana Wojdaka w Krakowie,
na którym uzyskała wyróżnienie, dzięki czemu zdobyła nominację do udziału
w Festiwalu „Magia Italiana”
w Rimini we Włoszech. Tam
wyśpiewała II miejsce, a tym
samym nominację do udziału w Festiwalu Internazionale delle Arti „Orfeo In Italia”
w Lido di Jesolo, który odbył się we wrześniu ubiegłego roku. Tu osiągnęła I miejsce, które otworzyło jej drogę
do kolejnego międzynarodowego festiwalu – First International Festival „Tetri Tolia”
w Poti w Gruzji, gdzie również
zdobyła I miejsce.

– Co lubisz robić w wolnym czasie,
pomijając muzykę i naukę?
– Kiedy mam wolny czas,
to zwykle spotykam się z przyjaciółmi albo oglądam młodzieżowe
filmy muzyczne.

(JOMB)

tolerancyjni na jego zachowanie.
Będzie samotny i bezradny jak
małe dziecko. O to się boję.
– Czy trudno jest się z nim porozumieć?
Zosia: – Jak się go dobrze zna,
to nie tak trudno. Jak byłam mała
to rozumiałam go lepiej.
Marysia: – Zosia rozumiała nawet
język Adama. Teraz on coraz częściej pokazuje to, co chce. Jak chce
oglądać bajkę Scooby Doo, to pokazuje na puzzle ze Skooby Doo.
Niestety nie można z nim normalnie pogadać.
Julek: – To zależy, jaki ma nastrój. Wesoły, jest bardziej komunikatywny, teraz jest z nim lepiej.
Mówi pojedyncze słowa.
– Jak odbierają Adasia Wasi koledzy
i koleżanki?
Marysia: – Niektórzy go akceptują, niektórzy nie. Czasami zachowują się jakby go nie było. Raz koleżanka śmiała się z niego.
Zosia: – Nie rozumieją, dlaczego
tak dziwnie mówi i się zachowuje,
ale dużo dzieci chce się z nim bawić.

Dokończenie na str. 9

MALI EKSPERCI

CO ROBI SIĘ
ZIMĄ, A NIE
MOŻNA TEGO
ROBIĆ W INNYCH
PORACH ROKU?
Odpowiadają dzieci
z Niepublicznego Przedszkola
„Słoneczna Gromada” w Pławnej

Sebastian,
4 lata

W zimę ubiera się rękawiczki, a w lato nie,
i można lepić kule.

Filip, 5 lat
W zimie można
robić bałwanka.

Kamil 6 lat
Można odśnieżać.

Klaudia, 4 lata
Można jeździć
na stoku w zimie.

Łukasz, 5 lat
Można budować
wieżę ze śniegu.

Ola, 6 lat
Można rzucać się
śnieżkami.
(JM)
ZDJĘCIA: JUSTYNA MIGACZ

Kolejny
DTS Junior
20 marca

Rys. Amelia Zielińska, lat 5.
Praca powstała na zajęciach
„Kolorowa biblioteka” w Oddziale
Dziecięcym Sądeckiej Biblioteki
Publicznej.

Osiągnąłeś sukces?
Masz niebanalne uzdolnienia?
A może oryginalne
zainteresowania?
Poinformuj nas o tym:
dts.junior@op.pl
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JUNIOR – MISJA SPECJALNA

Zagrali dla
Szymonka
W połowie stycznia w MCK Sokół
miała miejsce wielka akcja na rzecz
Szymonka, który czeka na operację
serca w Niemczech. Wielkie brawa
należą się dzieciom, które podjęły
się misji specjalnej!
Od pięciu lat Autorska Szkoła Pianistyczna Ludmiły Bas przygotowuje Koncert Charytatywny
„Dzieci Dzieciom” na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda. W tym roku najmłodsi
wykonawcy, grający na fortepianie, mieli 3 lata, a najstarsi kilkanaście. W koncercie wystąpił także
zespół wokalny „Adagio” z Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu pod
kierunkiem Katarzyny Citak, oraz
połączony z dziećmi ze szkoły muzycznej Chór „Scherzo” z I LO pod
batutą Andrzeja Citaka.
Wiele emocji wzbudziły towarzyszące koncertowi licytacje, które w roli wolontariusza poprowadził Krzysztof Wnęk z 4–letnim
synem Stasiem.
– Najwyższą cenę uzyskała
bransoletka (470 zł), licytowana
w finale – za życzliwą aprobatą
taty – przez dwóch braci dla swojej mamy, a także płyta CD z dedykacją sądeckiego rapera Arkadio (440 zł). Goście koncertu także
szczodrze zasilili puszki wolontariuszy. W sumie na konto Szymona trafiła rekordowa kwota w historii noworocznych koncertów
„Dzieci Dzieciom”: 4.765,44 zł oraz
20 $, 1,26 euro i 20 koron czeskich – relacjonuje Marcin Kałużny prezes Stowarzyszenia Sursum Corda.

Największe brawa należą się
uczniom Szkoły Pianistycznej pod
opieką Ludmiły Bas. Dzieci nie tylko wystąpiły w koncercie charytatywnym, ale dodatkowo postanowiły zebrać fundusze wśród swoich
rówieśników. W efekcie podarowały na rzecz Szymonka kilkanaście ciężkich skarbonek. Często
przeznaczały na pomoc chłopcu
z chorobą serca swoje kieszonkowe, a jeden z uczniów przyniósł
nawet swoje wszystkie, półroczne
oszczędności. W ten sposób dzieci bezinteresownie pomogły Szymusiowi, realizując Junior – Misję
Specjalną.
(SC) (J)

Krok po kroku
– jak przystąpić do Junior
– Misji Specjalnej
Jeśli chcesz zrobić coś wyjątkowego, pomóc ratować życie, podarować komuś chwile radości – na początek zbierz kolegów
– partnerów, z którymi chcesz
zrealizować misję i razem wybierzcie jedno z dzieci, którym trzeba pomóc (znajdziecie je
na stronie SC w zakładce „Na ratunek”: http://www.sc.org.pl/
projekty/naratunek/) . Następnie zgłoście się do Stowarzyszenia
Sursum Corda (tel. 18 540 40 40)
z hasłem: „Junior – Misja Specjalna”. Tam dowiecie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć przed
podjęciem wyzwania.
Dla każdego, kto wypełni misję,
przygotujemy unikalny certyfikat „serdecznej klasy”, „serdecznej szkoły” albo „serdecznej drużyny”.
Do dzieła juniorzy! Namówcie
swoich wychowawców, ulubionych nauczycieli – niech pomogą i niech cieszą się, że mają
dobrych uczniów.
(IK)

W TYM WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Projekt z klasą
Ruszyła czwarta edycja konkursu „Projekt z klasą“. Akcja organizowana przez
wydawnictwo Nowa Era skierowana jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. To doskonała okazja, aby zdobyć dodatkowe
środki finansowe na edukację. Zwłaszcza, że tegoroczna pula nagród wynosi
aż 40 tys. zł! Wystarczy przygotować ciekawy pomysł na projekt i zgłosić go
na www.projektzklasa.pl. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone grantami
w wysokości nawet 4 tys. zł. Ponieważ w gimnazjum projekt edukacyjny jest
obowiązkowy, udział w konkursie może być świetnym sposobem na zrealizowanie wymagań programowych w ciekawej formie.
Wszystkie projekty można zgłaszać na stronie internetowej konkursu do 24
marca 2014 r. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 7 maja 2014 r. Szczegóły konkursu, wskazówki, jak pracować metodą projektu, oraz zwycięskie prace
z poprzednich edycji, można znaleźć na stronie: www.projektzklasa.pl. (KM)

FOT. Z ARCH. ZESPOŁU „MAŁA HELENKA”

Jak można twórczo, miło i ciekawie
spędzać czas? Na dodatek pozyskać
niezawodnych przyjaciół, a do tego
móc rozwijać swoje muzyczne pasje? Wystarczy działać w zespole!
Gwarancję dobrej zabawy połączonej z możliwością występów na scenach krajowych i zagranicznych
daje zespół folklorystyczny „Mała
Helenka” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmcu.
– Należę do zespołu, ponieważ
kocham folklor i chcę dalej rozwijać umiejętności taneczne. Lubię
liczne wyjazdy i koncerty, które
motywują mnie do dalszej pracy
– opowiada Rita z „Małej Helenki”.
Zespół powstał w 2003 r. z inicjatywy nieżyjącego już ks. prałata
Jana Pancerza – proboszcza parafii
św. Heleny w Nowym Sączu. Grupą kieruje Marek Kiełbasa, instruktorem jest Maria Waśko, a głównym
muzykiem – Andrzej Dominik.
Zespół w ubiegłym roku obchodził jubileusz 10–lecia. Działa tu 52 dzieci w wieku od 4 do 19
lat. To znaczy, że niegdyś najmłodsi członkowie zespołu, dziś
są już drugim pokoleniem młodych artystów. „Mała Helenka”

jest więc już właściwie grupą
dziecięco–młodzieżową.
Ci, którzy należą do zespołu,
uczą się tańca, śpiewu, tradycji obrzędowych Lachów. Próby odbywają się raz w tygodniu w trzech
grupach wiekowych. Gdy poznają nowe kroki i figury, spotkania
trwają nawet po trzy godziny. Nie
marudzą jednak, traktując pracę
w zespole jak dobrą zabawę.
– Od 2004 roku należę do „Małej Helenki”. Zawsze podobała mi
się panująca w grupie atmosfera. Oprócz pracy, którą wkładamy w przygotowanie programu,
świetnie się bawimy, bo nasze kierownictwo ma wspaniałe poczucie humoru, które i nam się udziela – chwali Iwona.
Członkowie zespołu nie tylko integrują się na próbach. Mają sporo

koncertów w kraju, wyjazdy zagraniczne, choćby do zaprzyjaźnionej
Rumuni, ale też kuligi, imprezy andrzejkowe czy opłatkowe. Spotykają się również poza zespołem, tworzą
własną grupę na portalu społecznościowym, odwiedzają się, umawiają
na wspólne wyjścia do kina.
– Dzięki zespołowi poznałem
masę świetnych ludzi, którzy
są dla mnie prawie jak rodzina.
Przez zabawę, taniec i śpiew poznajemy tradycję i kulturę naszych
ojców i dziadków, poza tym dużo
koncertujemy, spędzając miło czas
na występach, ale także na odpoczynku – mówi Kuba.
Praca w zespole folklorystycznym staje się więc wspaniałą przygodą i okazją do nawiązania długotrwałych przyjaźni.
(JOMB)

z ZSP w Kleczy Dolnej. Ogólnopolski konkurs organizowany był przez
serwis av–schoool pod patronatem
Kaspersy Lab Polska. Na każdym
z trzech etapów rywalizacji należało

wykonać szereg zadań z zakresu IT.
Zwycięska drużyna zdobyła pakiet
oprogramowania dla szkoły z licencją na 100 stanowisk oraz nagrody
indywidualne dla uczniów.
(J)

SUKCES

Komputerowy
MORDOR
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej zdobyli
pierwsze miejsce w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Komputerowy Biathlon”.
Drużyna MORDOR w składzie:
Łukasz Bugajski, Maciej Ładoś, Bartosz Ociepka, Filip Ociepka (kapitan) oraz Kamil Piechura pod opieką nauczyciela informatyki Dariusza
Ociepki wywalczyła pierwsze miejsce. Zajęła je ex aequo z drużyną
REKLAMA

FOT. DARIUSZ OCIEPKA

FOT. Z ARCH. SC

Świetnie się
bawimy
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Nasz brat
ma swój
świat

MAŁA POEZJA

ZDJĘCIA: KATARZYNA GAJDOSZ

Biblioteka

Dokończenie ze str. 7
Julek: – To zależy od człowieka. Niektórzy są bardziej obeznani.
Moja koleżanka z klasy jest wolontariuszką. Widziała mojego brata już
dwa razy i ma o nim dobre zdanie.
Inni wyśmiewają go często.
– Wy jesteście przyzwyczajeni do jego
zachowania, co jednak czujecie, gdy
inni reagują na Adasia śmiechem lub
złością?
Zosia: – Ja wtedy mówię, że brat
ma autyzm i po prostu nie da się go
zrozumieć i już.
Marysia: – Kiedy koledzy się śmiali, na początku było mi wstyd, ale
potem bardzo się na nich zdenerwowałam. Zrobiło mi się żal Adasia.
Julek: – Ludzie, gdy widzą na ulicy tatę trzymającego Adasia mocno za rękę – praktycznie wisi na tej
ręce, bo inaczej pobiegłby na ulicę – reagują zakłopotaniem. Czasami tata ciągnie go, a Adaś się pręży,

Od lewej: Helenka, Marysia, Anielka, Julek i Zosia

Miesięczny koszt terapii, diety i rehabilitacji Adasia wynosi ok.
2–2,5 tys. zł. Adasiowi można pomóc, przekazując na jego leczenie 1% podatku: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „Mada”
KRS0000006079, cel szczegółowy: Adam Kurpik. Przez cały rok
można też pomagać, zasilając konto 6–latka w Fundacji: 4511 4020
7500 0022 4583 0010 06 – Adaś.

gryzie, kopie. Wygląda na dziecko,
które chce uwolnić się z rąk porywacza. I zdarzało się, że przechodnie

wzywali policję. Mówią też mojej
mamie, że nie umie porządnie wychować dziecka – to nie jest miłe.
– Jak można pomóc Adasiowi?
Marysia: –Adaś musi często chodzić na rehabilitację. To mu pomaga. On się bardzo stara.
Julek: – Nie oceniać bezmyślnie jego zachowania. Adasiowi pomaga też specjalna dieta bezglutenowa, bezcukrowa i bezmleczna.
To wszystko dużo kosztuje...
Zosia: – Uśmiechem i pieniążkami.
Rozmawiała ANIELA GAJDOSZ,
uczennica KNSM I stopnia w Nowym
Sączu, koleżanka z klasy Marysi
Opracowanie (KG) (MK)

Biblioteka, biblioteka,
dobre miejsce dla człowieka.
Jeśli książkę wypożyczyć
chcesz,
w bibliotece dużo ich jest.
Wiedzy szukasz? – pytam się,
książki zaciekawią cię.
Wiersze, bajki, opowieści.
Kartka książki już szeleści.
Weronika Rudzińska,
uczennica kl. V

Rys. Wiktoria Smoleń, lat 7
Rysunek przedstawia wioskę Eskimosów, bo tam najprędzej o chłód,
lód i śnieżne zaspy. Na rysunku możemy zobaczyć: mieszkańców wioski,
igloo, psy rasy husky, foki, morsa,
wędzone ryby i misie polarne.

CZYTAM, BO LUBIĘ
Michael Ende

MOMO
Niezwykła
opowieść
o czasie, magii i prawdziwej
przyjaźni. Tajemnicza dziewczynka o imieniu
Momo pojawia się znikąd,
ale szybko znajduje przyjaciół. Potrafi wymyślać niesamowite zabawy, słuchać
jak nikt inny i cieszyć się
każdą chwilą. Niespodziewanie jej piękny świat zostaje zagrożony przez tajemniczych szarych panów,
którzy kradną ludziom wolny czas i radość. Tylko Momo
jest odporna na ich czary.
I tylko ona, z pomocą tajemniczego mistrza Hory i żółwicy Kasjopei, może uratować świat przed wielką szarą
rozpaczą.
Wyd. ZNAK

Juniorzy do piór!
CZY WIESZ, ŻE…

Życie
w ,,ciemnościach”
Mało kto wyobraża sobie życie w półmroku.
Jednak mieszkańcy miasta Rjukan w Norwegii
musieli żyć z tą wielką niedogodnością – brakiem światła słonecznego – w okresie między
wrześniem a marcem. Do chwili obecnej był
to problem, który wydawał się nie do pokonania. Dzięki pomysłowości i ogólnie znanym prawom fizyki, stało się jednak zupełnie inaczej,
a mieszkańcy znowu mogą cieszyć się promieniami słońca.
Rjukan to miasto położone w Norwegii,
na zachód od Oslo, nad rzeką Mäna w okręgu
Telemark. Przez większą część roku nie docierało tam słońce, gdyż położenie w głębokiej dolinie, przepływającej tamtędy rzeki, powoduje,
że w okresie od jesieni do wiosny nisko znajdujące się nad horyzontem słońce nie było w stanie dosięgnąć miasta swymi promieniami nawet w południe.

W XX wieku Sam Eyde, właściciel tamtejszej
elektrowni wodnej, postanowił znaleźć sposób
na rozwiązanie tego problemu. Martwiło go,
że jego pracownicy cierpieli z powodu braku
słońca. Najpierw wybudował im kolejkę linową, z której bardzo długo korzystali, a kolejnym
jego pomysłem było umieszczenie na zboczach
gór ogromnych luster. Ich zadaniem miało być
odbijanie światła słonecznego tak, aby Rjukan
był oświetlany odbitymi promieniami. Jak się
później okazało, potrzeba było aż stu lat na zbudowanie takiej konstrukcji.
Gigantyczne lustra, czyli heliosy, zostały
zamontowane dopiero niedawno, bo w 2013
roku. Każde z luster ma 17 metrów kwadratowych powierzchni. Wyposażone jest w sensory, dzięki którym automatycznie kieruje się
w stronę promieni słonecznych. Odbite światło może pokryć obszar wielkości trzech kortów tenisowych. Projektem kierował Ostein
Hagan. Budowa konstrukcji kosztowała 9 milionów norweskich koron, czyli około 3 milionów złotych. Dzięki temu mieszkańcy miasta Rjukan mogą cieszyć się chociaż namiastką
światła słonecznego.
LUIZA LANGER
Redakcja Dziennikarska Pałacu Młodzieży

POMOCNA DŁOŃ

Rejestrowanie liter
a czytanie
Część szkolnej społeczności rejestruje litery ale wcale nie czyta. Później ma pretensje, że nic z lektury
nie wyciągnęła i równie dobrze można przeczytać
streszczenie.
Tymczasem wystarczy po prostu… nauczyć się
efektywnie czytać. Istnieją kursy szybkiego czytania,
które sprawią, że żadne tomisko nie będzie Ci straszne, jednak jest to sprawa nie tyle kosztowna co pracochłonna. Zamiast tego stosuj się do kilku zasad.
• Czytaj, gdy jesteś w pełni rozbudzony i skupiony.
• Unikaj czytania każdego słowa z osobna, próbuj
uchwycić wzrokiem bloki słów, fragmenty tekstu. Choć wydaje się to być rzeczą abstrakcyjną,
to nasze zmysły są do tego zdolne.
• Pomaga też używanie palca, zakładki lub długopisu w celu śledzenia tekstu. Na kursie używa się patyczka, którego koniec zafarbowany jest
na czerwono, gdyż przyciąga to wzrok.
cdn.
KAROLINA KAIM

REKLAMA

DTS zastrzega sobie
prawo do skracania
nadesłanych tekstów,
ich redakcji, niezbędnej
korekty i nadawania
własnych tytułów.

REKLAMA

Marzysz o zostaniu dziennikarzem? A może po prostu lubisz pisać? Zadebiutuj na łamach
„DTS Junior”! Napisz o swoim
hobby, opisz przyjaciela (także czworonoga), zdaj relację
z wydarzenia, w którym brałeś
udział albo przeprowadź wywiad. A może lubisz rysować czy
fotografować? Pochwal się swoimi pracami! Masz inne pomysły? Inwencja twórcza mile widziana. Czekamy pod adresem:
dts.junior@op.pl. Na autorów
publikacji czekają nagrody.

Nagrody, nagrody
• Po odbiór nagród (kubków

lub pluszowych żab) zapraszamy laureatów naszego internetowego konkursu „Portret zimy”:
Emilię Fałowską, Jasia,
Wiktorię Smoleń i Amelię
Zielińską.
• Nagrody książkowe czekają na autorów opublikowanych tekstów:
Anielę Gajdosz, Luizę Langer
i Weronikę Rudzińską.
Nagrody możecie odbierać
w siedzibie redakcji „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego” przy ul.
Żywieckiej 25 w Nowym Sączu.
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CZYTAM, BO LUBIĘ
Paweł Chrzanowski, Izabela
Górnicka–Zdziech

COŚ Z NICZEGO.
EKOZABAWY DLA
MAŁYCH I DUŻYCH
Skarbnica pomysłów
na świetną zabawę połączoną z mądrym
przekazem.
Jak razem
z dziećmi spędzić czas twórczo, ciekawie i mądrze, wykorzystując to, co mamy na co dzień
w domu? Odpowiedź brzmi
– organizując EKOZABAWY!
W ekozabawach wykorzystuje się przedmioty, które normalnie trafiłyby do kosza, takie
jak butelki po napojach, słoiki
po dżemach i słoiczki niemowlęce, rolki po papierze toaletowym, tekturowe opakowania,
pudełka po butach czy stare gazety.
Prace artystyczne oraz zabawy ruchowe zawarte w książce są proste, a zarazem nie
wymagają specjalnych przygotowań i zakupów. Większość
dzieł dziecko może wykonać
samo, nawet bez pomocy rodzica, z tego, co aktualnie ma
w domu. Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, ich rodziców, a także nauczycieli.
Wyd. Prószyński i S–ka

W TYM WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

HUMOR
Jasiu otwiera drzwi i woła:
– Wujek i ciocia przyszli!
– Mówi się „wujostwo” – poprawia mama.
Za chwilę Jasiu otwiera drzwi i woła:
– Dziadostwo przyszli!
***
Mama śpiewa córeczce piosenkę na dobranoc. Śpiewa po raz
drugi, trzeci, czwarty… Wreszcie córeczka pyta:
– Mamo, kiedy przestaniesz śpiewać, bo chcę już iść spać.

KONKURS DLA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

Koniec i bomba,
kto czytał, ten… zwycięża!
Podaj tytuł książki, która kończy się słowami:
„Odtąd żyliśmy spokojnie w pałacu rodzinnym. Diabeł Morski już nie nawiedzał mnie we śnie i nie kusił do podróży, ponieważ stałem się człowiekiem żonatym i poważnym. Wuj Tarabuk
od czasu do czasu próbuje pisać wiersze, ale Barabakasentoryna drze je na drobne kawałki, bo nie znosi poezji. Wuj pozwala jej
na wszystko i nigdy się jej nie sprzeciwia. (…) Co do Chińczyka —
ten, jak się okazało, posiadał niezwykły talent kulinarny. Wuj Tarabuk mianował go kucharzem pałacowym.”
Na odpowiedzi czekamy pod adresem: dts.junior@op.pl. W temacie wiadomości wpisz: „książka”, a w treści wiadomości koniecznie podaj swoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób, które do 27 lutego nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody.

W CO SIĘ BAWIĆ?
Nie macie pomysłu na zabawę
z rówieśnikami? Zamiast zasiadać przy komputerze, zagrajcie
w rzucanie dysku.
Na podłodze lub ziemi rysujemy obok siebie pięć kół o równej
średnicy. Każdy z uczestników gry
otrzymuje pięć kółek o takiej samej średnicy jak te narysowane

(możecie je np. wyciąć z tektury,
zrobić z wikliny albo wykorzystać
koła ringo czy dyski). Uczestnicy gry stają w odległości czterech
metrów od narysowanych kół. Zadanie polega na rzuceniu krążkiem–dyskiem tak, aby zakryć
nim narysowane koło. Za zakrycie
całego koła przyznajemy zawodnikowi 10 pkt., za zakrycie części
– 5 pkt. Kto zdobędzie największą
ilość punktów, zwycięża.
(J)

Ortograficzne
zmagania
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
oddział dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej zaprasza juniorów
do udziału w konkursach.
Od poniedziałku 17 lutego
do piątku 21 lutego w bibliotece będzie rozdawany wiersz z brakującymi literami. Trzeba go uzupełnić,
dbając o poprawność ortograficzną. Wśród tych, którzy dostarczą
prawidłowe rozwiązania, zostaną rozlosowane trzy nagrody. Rozstrzygnięcie nastąpi w sobotę 22
lutego. Oprócz tego w piątek 21 lutego w wypożyczalni dla dzieci będzie prowadzona całodniowa akcja
„Żołna, jeż, gżegżółka, żółw, piegża
i piżmak… każdy przyzna, że to nie
łatwizna!”. A w sobotę w godz. od 11.
do 13. rozegrane zostaną językowe
potyczki między drużynami.
O szczegóły pytajcie w bibliotece.
(J)

junior
Dodatek specjalny dla najmłodszych Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
adres e–mail: dts.junior@op.pl

Rys. Emilia Fałowska, lat 6.
Praca powstała na zajęciach
„Kolorowa biblioteka” w Oddziale
Dziecięcym Sądeckiej Biblioteki
Publicznej.

Rys. Jaś, lat 4.
Praca powstała na zajęciach
„Z bajką przez okrągły roczek”
w Oddziale Dziecięcym Sądeckiej
Biblioteki Publicznej.

ŁAMIGŁÓWKI MAŁEJ GŁÓWKI
Pan Kowalski wyjechał na urlop. Ponieważ czekał na ważny list,
przed wyjazdem porosił żonę, która pozostała w mieście, aby
przesyłała mu wszystkie listy, które nadejdą. Po kilku dniach dostał od żony kartkę: „Niestety, nie mogę ci wysłać poczty, bo zabrałeś ze sobą klucz od skrzynki pocztowej”. Pan Kowalski szybko zapakował kluczyk od skrzynki i wysłał go w liście do domu.
Jednak listów nadal nie otrzymywał. Dlaczego?
Pogłówkuj i przyślij odpowiedzi na nasz adres: dts.junior@op.pl,
w temacie wpisując: „Łamigłówki luty”. W treści wiadomości koniecznie podaj swoje imię, nazwisko i wiek. Wśród tych,
którzy do 27 lutego nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody.

Rozwiązania zadań
z poprzedniego
numeru

Kubki od firmy FAKRO zdobyli:
Julia Jędrusik lat 10, Karina Lorek lat 12, Szymon Owsianka lat
12, Wiktoria Smoleń lat 8, Marysia Waradzyn lat 1;

Wykreślanka
W liniach poziomych i pionowych
znajdź słowa, które pojawiły się
w bieżącym numerze „DTS Junior”.
Jedna litera może wchodzić w skład kilku wyrazów. Pozostałe litery, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie. Hasło prześlij na adres: dts.junior@op.pl, w tytule wpisując: „Wykreślanka luty”. Jeśli e–maila wysyła ktoś dorosły, poproś,
aby koniecznie podał Twoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób, które do 27lutego nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody.

WYKREŚLANKA

Hasło: RENIFER
maskotki–żaby od firmy FAKRO wylosowali:
Monika Ciastoń lat 10, Bartosz Klimczak lat 6, Kamila Łagosz lat 12, Natalia Przepiórka lat
12, Amelka Trybowska lat 6 lat;

Łamigłówki małej główki
Rozwiązanie: Mama wytrzymała natłok przedświątecznych
prac, ponieważ spała w nocy.

Koniec i bomba, kto czytał…,
ten zwycięża
Tytuł książki: „Mikołajek”
Plecaki od firmy FAKRO
wylosowali:
Ania Chruślicka lat 11, Patryk
Przepiórka lat 6, Bartosz Smoleń lat 11;
Po odbiór nagród zapraszamy
do siedziby redakcji „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” przy ul. Żywieckiej 25 w Nowym Sączu.

REKLAMA

Rozdajemy karnety do Ryterskiego Raju
Stacja Narciarska Ryterski Raj
zaprasza na swoje stoki
Dla naszych Czytelników mamy podwójne karnety.
By zdobyđ karnet, naleǏy polubiđ nasz proĮl
na Facebooku, a nastħpnie wysųađ e–mail
na adres: redakcja@dts24.pl,
w temacie wpisujČc hasųo: RYTERSKIRAJ,
w treƑci naleǏy podađ godziny otwarcia Ryterskiego Raju
– oraz swoje imiħ i nazwisko.
SpoƑród osób, które nadeƑlČ prawidųowe odpowiedzi
do 14 lutego, do godz. 12, wytypujemy zwyciħzców.
O wygranej poinformujemy drogČ e–mailowČ.
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Droższe porody, tańsze zaćmy
S Ł U Ż B A Z D R OW I A . Narodowy
Fundusz Zdrowia aneksował umowy
z placówkami medycznymi. Zmieniła się wycena części badań diagnostycznych i form leczenia. Obok publikujemy listę ośrodków z Nowego
Sącza, które mają aktualne kontrakty z NFZ.
Zmiany, które zaszły na przełomie
roku są raczej kosmetyczne i dotyczą rozliczeń między NFZ a placówkami. Ich celem jest urealnienie stawek, a przez to – jak przekonuje nas
Joanna Pulchna, rzecznik prasowy
małopolskiego NFZ – skrócenie kolejek do specjalistów. W skali kraju
kilka lecznic zerwało umowy, po tym
jak zmienił się cennik niektórych badań specjalistycznych, takich jak gastroskopia albo kolonoskopia. W Nowym Sączu nic się nie zmieniło.
– Zmiany wprowadzone zostały
na szczeblu centralnym. Na przykład w leczeniu szpitalnym zmieniono wycenę procedur dotychczas przeszacowanych, takich jak
leczenie zaćmy – mówi Pulchna.
Dla pacjentów oznacza to krótszy okres oczekiwania na zabieg.
Teraz w ramach kontraktu będzie
można ich wykonać więcej.
– Dokładne analizy wykazały,
że bardzo często dochodziło do nieuzasadnionej hospitalizacji – Joanna Pulchna podaje kolejną przyczynę zmian. – Wiele procedur

realizowano w szpitalu jedynie
ze względu na ich wyższą wycenę
tam niż w ambulatorium. Zbliżenie
tych wycen ma zniechęcić do takich nadużyć – stwierdza.
Obniżenie stawek niektórych
badań i zabiegów jest spowodowane tym, że w ciągu trzech lat,
od kiedy obowiązują kontrakty,
nastąpiła zmiana cen materiałów
i urządzeń potrzebnych do świadczenia konkretnych usług – nawet tych, które wtedy uchodziły
za rzadkie. Niektóre z nich stały się bardziej opłacalne finansowo, a przez to nadużywane przez
świadczeniodawców.
– Nie można także pominąć faktu, że wycena niektórych procedur wzrosła, na przykład porodów.
W efekcie prowadzonej sukcesywnie od początku 2013 roku analizy kosztów udzielania świadczeń
pediatrycznych zwiększono także wycenę na przykład grupy dotyczącej diagnostyki i leczenia innych chorób układu nerwowego
u dzieci. Niektóre grupy połączono, z innych wyodrębniono grupy
dodatkowe – mówi Joanna Pulchna.
Prawdziwa rewolucja pacjentów
czeka końcem roku, gdy w czwartym kwartale NFZ ogłosi konkursy ofert. Placówki będą walczyć
o kontrakty na poradnie ambulatoryjne, rehabilitację i leczenie szpitalne. Na rynku leczenia

refundowanego pojawić się mogą
zupełnie nowi świadczeniodawcy, a z ofert tych, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić mogą
zniknąć niektóre pozycje. Nie oznacza to jednak, że rynek zostanie
podzielony na kilka lat, w ciągu
których nic nie może się zmienić.
Placówki muszą utrzymywać wysoki poziom, a NFZ może podpisywać kolejne kontrakty.
– Wszystkie placówki mające
kontrakt z NFZ muszą spełniać
pewne standardy, wymogi określone umową i zapewniać należytą opiekę – przypomina Pulchna. – Przychodnia czy szpital nie
mogą w trakcie roku tak po prostu zrezygnować z części świadczonych usług. Kontrakty podpisywane są na 3–4 lata, również
po to, by zapewnić pacjentom
ciągłość udzielanych świadczeń,
a placówkom komfort funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia. Jedyne, co może zmienić się
w ciągu roku, to dokontraktowanie nowej placówki czy zakresu
świadczeń, albo zwiększenie kontraktów. I rzeczywiście rokrocznie Małopolski Oddział zwiększa
nakłady na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, szczególnie
w tych specjalnościach, do których są najdłuższe kolejki – dodaje rzeczniczka.
(JUR)

ZAKONTRAKTOWANI PRZEZ NFZ
Alergologia
Nazwa placówki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
Adam Perek
M. Fortuna, A. Wańczyk, M. Niziankiewicz–Długopolska,
A. Paperz, T. Wańczyk
Krzysztof Stanisław Pawłowski
NZOZ „REMEDIUM” Sp. z o.o.

Telefon
18 547 57 81
18 443 88 77
18 443 81 58
18 547 37 37

Ulica
Żółkiewskiego 11
Aleje Wolności 49
Śniadeckich 4
Kochanowskiego 4

18 442 74 44
18 444 44 36

1 Brygady 93
Poniatowskiego 2

18 547 57 81
18 443 88 77
18 443 72 52
18 449 16 92
18 442 12 22
18 442 00 06
18 444 26 50
18 442 90 99

Żółkiewskiego 11
Aleje Wolności 49
Długosza 45
Broniewskiego 3
Żółkiewskiego 10
Batorego 77
Małeckiego 5
Węgierska 188

18 442 00 06
18 547 30 48

Batorego 77
Kochanowskiego 4

18 547 57 81
18 443 88 77

Żółkiewskiego 11
Aleje Wolności 49

18 547 37 38

Kochanowskiego 4

Telefon
18 547 57 81
18 547 37 38

Ulica
Żółkiewskiego 11
Kochanowskiego 4

18 547 67 47
18 443 78 94
18 547 57 81
18 547 37 38

Kochanowskiego 2
Lwowska 20
Żółkiewskiego 11
Kochanowskiego 4

Chirurgia ogólna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
Medikor Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Paulina Kluska, Jerzy Mazgaj, Małgorzata Kawiorska
Maciej Jurkiewicz
Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o.
"Twoje Zdrowie" – Lekarze Specjaliści Sp. z o.o.
"CenterMed" Sp. z o.o.
Dermatologia i wenerologia
Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o.
M. Fortuna, A. Wańczyk, M. Niziankiewicz–Długopolska,
A. Paperz, T. Wańczyk
Diabetologia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym
Sączu
M. Fortuna, A. Wańczyk, M. Niziankiewicz–Długopolska,
A. Paperz, T. Wańczyk
Endokrynologia
Nazwa placówki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
M. Fortuna, A. Wańczyk, M. Niziankiewicz–Długopolska,
A. Paperz, T. Wańczyk
Janusz Kelles–Krauz, M. Smoleń
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGMED Sp. z o.o.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
M. Fortuna, A. Wańczyk, M. Przedsienkiewiczowska, A.
Paperz, T. Wańczyk

T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Wykształcony urzędnik, zadowolony petent
Ubieganie się o certyfikat kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Władzom Krynicy udało się
jednak zdobyć pieniądze unijne

Będą kreatywni i bardziej profesjonalni. Tak przynajmniej w teorii ma
wyglądać praca w Urzędzie Miasta i Gminy Krynica. Uzdrowisko
chwali się nowo zdobytym Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością PN–EN ISO 9001:2009. Co kryje się pod tą nazwą?
Kilka miesięcy wdrażania zasad pracy o standardzie europejskim. Dzięki nim w urzędzie będzie
można szybciej załatwić formalności, bo jednym z założeń ISO jest
poprawa terminowości. Certyfikat
kładzie też nacisk na umiejętności informatyczne. Kolejnym elementem jest kultura organizacji
i kształtowanie podejścia urzędników do pracy i petenta. Burmistrz
Dariusz Reśko zaznacza jednak,
że skrzywiona twarz urzędnika
nie oznacza konieczności zwrotu
certyfikatu.
– Norma ISO nie zagwarantuje
w stu procentach, że kultura obsługi będzie na najwyższym poziomie.
Bo zawsze istnieje czynnik ludzki,
nad którym zresztą też pracujemy, na przykład poprzez szkolenia
– podkreśla burmistrz. – Mieszkaniec powie, że urząd ma europejski certyfikat, a urzędnik burczy
czy warczy, czy się nieelegancko zachowuje. Ale błąd czy nieodpowiednie zachowanie po prostu
się zdarzają. Jest za to gwarancja
przestrzegania procedur – dodaje.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością jest procesem mającym na celu
weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wysokich wymogów określonych w normach. To proces dobrowolny, uznany przez państwa
Wspólnoty Europejskiej za jeden z instrumentów wysokiej jakości w realizacji
powierzonych zadań oraz podnoszący standard obsługi klienta. Certyfikacja
była możliwa dzięki wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektu pn.
„Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Krynica–Zdrój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Certyfikat dla Urzędu Miejskiego w Krynicy–Zdroju wydało Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., organizacja z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w tym zakresie
Oprócz Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością Urząd Miejski otrzymał
też Certyfikat Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet, który
skutkuje uznaniem certyfikatu wydanego przez PCBC w 34 krajach świata.

na jego wdrażanie. Certyfikatu nie
dostaje się raz na zawsze. Umiejętności urzędników będą co jakiś czas
weryfikowane.
(TS)
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Gruźlica i choroby płuc

Psychiatria

Nazwa placówki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Adam Perek
"CenterMed" Sp. z o.o.
M. Fortuna, A. Wańczyk, M. Niziankiewicz–Długopolska, A. Paperz, T. Wańczyk

Telefon
18 547 57 81
18 443 88 77
18 443 81 58
18 442 90 99
18 547 37 37

Ulica
Żółkiewskiego 11
Aleje Wolności 49
Śniadeckich 4
Węgierska 188
Kochanowskiego 4

18 442 33 92
18 444 26 50
18 444 44 36
664 306014
18 443 78 14
18 440 74 91

1 Maja 5
Małeckiego 5
Poniatowskiego 2
1 Brygady 83
Kazimierza Wielkiego 4
Młyńska 5

18 443 72 52
18 444 44 36

Długosza 45
Poniatowskiego 2

18 440 73 11
18 442 12 22

Żółkiewskiego 23
Żółkiewskiego 10

18 547 57 81
18 443 88 77
18 547 37 38

Żółkiewskiego 11
Aleje Wolności 49
Kochanowskiego 4

18 547 57 81
18 443 88 77
18 449 07 33
18 444 44 36
18 441 51 20
18 547 49 79
18 442 90 99
18 444 44 36

Żółkiewskiego 11
Aleje Wolności 49
Bolesława Prusa 127 G
Poniatowskiego 2
29 Listopada 14 d
Plac Dąbrowskiego 1
Węgierska 188
Poniatowskiego 2

18 547 57 81
18 443 72 52
18 442 00 06
18 4436437
18 547 51 62
18 444 26 50
18 444 44 36

Żółkiewskiego 11
Długosza 45
Batorego 77
Żółkiewskiego 21a
Grunwaldzka 62
Małeckiego 5
Poniatowskiego 2

18 443 88 77
18 547 67 47

Młyńska 5
Kochanowskiego 2

18 443 88 77
18 442 00 06
18 441 51 20
18 442 90 99

Aleje Wolności 49
Batorego 77
29 Listopada 14 d
Węgierska 188

18 547 57 81
18 443 88 77
18 440 73 11
18 443 81 58
18 442 00 06
18 443 78 94

Żółkiewskiego 11
Aleje Wolności 49
Żółkiewskiego 23
Śniadeckich 4
Batorego 77
Lwowska 20

Kardiologia
A. Kwak–Deja
"Twoje Zdrowie" – Lekarze Specjaliści Sp. z o.o.
NZOZ "REMEDIUM" Sp. z o.o.
Grażyna Olech–Świerzyńska
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Intercard
Leczenie zeza
Medikor Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM" Sp. z o.o.
Logopedia
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski
Maciej Jurkiewicz
Nefrologia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
M. Fortuna, A. Wańczyk, M. Niziankiewicz–Długopolska, A. Paperz, T. Wańczyk
Neurologia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Mariola Pawlak
NZOZ "REMEDIUM" Sp. z o.o.
Henryk Kaczmarek
Janusz Gieracki
"CenterMed" Sp. z o.o.
NZOZ "REMEDIUM" Sp. z o.o.
Okulistyka
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Medikor Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o.
Aneta Opoka, Mirosław Ligęza
OSTEODEX Centrum Wielospecjalistyczne Sp. z o.o.
"Twoje Zdrowie" – Lekarze Specjaliści Sp. z o.o.
NZOZ "REMEDIUM" Sp. z o.o.
Onkologia
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Janusz Kelles–Krauz, M. Smoleń
Ortopedia i traumatologia narządów ruchu
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o.
Henryk Kaczmarek
"CenterMed" Sp. z o.o.
Otolaryngologia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski
Adam Perek
Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGMED Sp. z o.o.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
NZOZ Jedynka s.c.
NZOZ Centrum Medyczne "Batorego"
NZOZ "HIPOKRATES" s.c.
NZOZ "Medea"
Centrum Rehabilitacji TUKAN Mariola Pawlak
NZOZ ANTIDOTUM
NZOZ "REMEDIUM" Sp. z o.o.

18 414 95 12
18 442 00 06
18 443 85 30
18 440 84 08
18 449 07 33
18 441 55 85
18 443 66 90

ul. Kazimierza Wielkiego 9a
ul. Batorego 77
ul. Kazimierza Wielkiego 9A
ul. Szujskiego 6
ul. Bolesława Prusa 127 G
ul. Broniewskiego 3
ul. Poniatowskiego 2

NZOZ "OPTI–MED" Henryk Kaczmarek

18 441 51 20 ul. 29 Listopada 14 d

Położnictwo i ginekologia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
Medikor Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Paulina Kluska, Jerzy Mazgaj, Małgorzata Kawiorska
Paulina Kluska, Jerzy Mazgaj, Małgorzata Kawiorska
Adam Perek
Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o.
Romuald Walencow, Maciej Walencow
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGMED Sp. z o.o.
Mirosław Wiśniewski
Ewa Leśniak
NZOZ "REMEDIUM" Sp. z o.o.
"CenterMed" Sp. z o.o.

18 547 57 81
18 443 88 77
18 443 72 52
18 449 16 92
18 547 49 29
18 443 81 58
18 442 00 06
18 441 51 74
18 443 78 94
18 443 99 64
606906403
18 440 02 60
18 442 90 99

Żółkiewskiego 11
Plac Kuźnice 1
Długosza 45
Broniewskiego 3
Nawojowska 3
Śniadeckich 4
Batorego 77
Długosza 46
Lwowska 20
Nawojowska 292
Sienkiewicza 40
Poniatowskiego 2
Węgierska 188

Nazwa placówki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy – Zdroju
Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy – Zdroju
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Centrum Medyczne "Batorego" sp. z o.o.
Janusz Kelles–Krauz, Marzena Smoleń

Telefon
18 547 57 81
18 440 71 31
18 442 02 87
18 443 88 77
18 443 88 77
18 442 00 06
18 547 47 67

Ulica
ul. Żółkiewskiego 11
ul. L. Waryńskiego 1
ul. L. Waryńskiego 1
Aleje Wolności 49
ul. Młyńska 5
ul. Batorego 77
ul. Kochanowskiego 2

Telefon
18 547 57 85
18 443 78 14
18 549 14 25
796121414
18 442 00 06
18 442 76 09

Ulica
Żółkiewskiego 11
Kazimierza Wielkiego 4
Lwowska 240
Broniewskiego 3
Batorego 77
Freislera 10/10

18 449 00 60
18 440 74 84
18 547 67 47
18 449 07 33

Długosza 9
Wiśniowieckiego 28
Kochanowskiego 2
Bolesława Prusa 127 G

Telefon
18 547 57 81
18 443 88 77
18 547 67 47

Ulica
Żółkiewskiego 11
Aleje Wolności 49
Kochanowskiego 2

Nazwa placówki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Adam Perek
Monika Grabowska, Katarzyna Popiela–Nieć
Centrum Medyczne "Batorego"
Mirosław Wiśniewski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM"
Izabela Obidowicz
Janusz Gieracki
Teresa Gutowska–Witek
Tomasz Fortuna
Halina Szkaradek

Telefon
18 547 57 78
18 443 81 58
606621998
18 442 00 06
18 443 66 64
18 440 02 60
798744099
18 547 49 79
18 441 26 46
18 444 22 44
18 441 07 69

Edyta Basta–Drogoś, Małgorzata Ligęza–Janczy, Alina Trybus–Malaga
Edyta Basta–Drogoś, Małgorzata Ligęza–Janczy, Alina Trybus–Malaga
Helena Cygal
Specjalistyczne Centrum Stomatologii
Maria Jawor
Krystyna Fałowska–Lenartowicz
Małgorzata Zmieniewicz–Brzóska
Anna Bodziony–Żdżarska
Wiesława Szczyglińska, Beata Martiszek
Bogumiła Kutyba
Maria Zmieniewicz
Barbara Stanisz–Olędzka, Jerzy Berezowski
Barbara Jedynak–Malinowska
Jadwiga Zaranek
Piotr Kołek
Grażyna Iwulska

18 442 10 70
18 442 04 28
18 440 74 60
18 444 14 62
18 443 85 91
18 4437681
18 443 06 76
18 547 46 53
18 441 40 73
18 443 41 73
18 443 06 76
18 442 89 59
18 442 76 76
18 442 34 77
18 443 87 61
18 449 12 45

Ulica
Żółkiewskiego 11
Śniadeckich 4
Grottgera 3
Batorego 77
Nawojowska 292
Poniatowskiego 2
29 Listopada 14 D
Plac Dąbrowskiego 1
Moniuszki 13
Kochanowskiego 4
Batalionów
Chłopskich 29
Kazimierza Wielkiego 4
Szwedzka 17
ul. Nawojowska 29
Żółkiewskiego 23
Węgierska 6
Łokietka 5A
Czeremchowa 5a
Kunegundy 26
Broniewskiego 3
Długosza 59
Czeremchowa 5a
I Brygady 67
Rokitniańczyków 30
Jagiellońska 58/1b
Korzeniowskiego 9/1
Teligi 14a

Telefon
18 547 57 81
18 442 00 06
18 547 37 38

Ulica
Żółkiewskiego 11
Batorego 77
Kochanowskiego 4

Rehabilitacja i fizykoterapia
Nazwa placówki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
"ARTMED" Sp. z o.o.
Aleksander Lachowski, Maciej Bugaj
Centrum Medyczne "Batorego"
Stow. Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
"Nadzieja"
Jadwiga Grądalska
Urszula Maślanka, Tomasz Maślanka
Janusz Kelles–Krauz, Marzena Smoleń
Mariola Pawlak
Reumatologia
Nazwa placówki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Janusz Kelles–Krauz, M. Smoleń
Stomatologia

Urologia
Nazwa placówki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o.
M. Fortuna, A. Wańczyk, M. Niziankiewicz–Długopolska, A. Paperz, T. Wańczyk

Pozostałe poradnie specjalistyczne
Specjalizacja

Nazwa placówki

Telefon

Gastroskopia

Henryk Kaczmarek

18 441 51 20

Kolonoskopia

Henryk Kaczmarek

18 441 51 20

Rezonans magnetyczny

Diagnostyka Obrazowa Bielecki i Guz S.J.

18 442 12 02

Rezonans magnetyczny

Henryk Kaczmarek

18 441 51 20

Tomografia komputerowa

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego

18 443 88 77

Audiologia i foniatria

Przychodnia Specjalistyczna "Słyszę"

18 449 05 20

Gastroenterologia

Katarzyna Łosak

18 547 67 57

Leczenie chorób naczyń

"Twoje Zdrowie" – Lekarze Specjaliści

18 444 26 50

Leczenie wad postawy

Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o.

18 442 00 06

Medycyna sportowa

Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o.

18 442 00 06

Neonatologia

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego

18 443 88 77

Preluksacja

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego

18 443 88 77

Proktologia

Maciej Jurkiewicz

18 442 12 22
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REKLAMA

Wygraj oszczędną i niezawodną
Hybrydową Toyotę Auris na weekend !
Już 15 lutego rusza konkurs w salonie TOYOTA KOBOS
„ECODRIVING - spróbuj na co Cię stać !!!”

Umów się na jazdę próbną i poczuj moc niezawodnych silników.

Szczegóły na naszej stronie internetowej
www.toyota–kobos.pl

Serdecznie zapraszamy !!!

Kobos
Autoryzowany Dealer

ul. Tarnowska 130; 33–300 Nowy Sącz
T +48 18 441 50 50
E nowysacz@toyota–kobos.pl
www.toyota–kobos.pl
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Co zamiast pomnika?

Pasja prosto z nieba
L U D Z I E . – Szybowcem można dotrzeć tam, gdzie samolot nie dociera. Bezszelestnie frunąć w jednym
kominie z jastrzębiem czy gromadką
młodych bocianów. Wzbić się nawet
w stratosferę, wykorzystując zjawisko fali – opowiada o swojej pasji,
która spadła na niego… z nieba,
20–letni Wojciech Wojtaczka.
Pewnego dnia bowiem przed domem
Wojtka, w Wielopolu, wylądował szybownik. I tak nastolatek zamarzył
o lataniu. Natychmiast sprawdził
w internecie, gdzie może nauczyć
się tej sztuki i zapisał na kurs do Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie
Dolnej. Zdobył licencję szybowcową, potem ćwiczył przeloty, a teraz
szuka sponsora, żeby w tym sezonie
wystartować w zawodach. Za cel obrał sobie Krajowe Zawody Szybowcowe w Ostrowie Wielkopolskim i Lisich Kątach oraz Mistrzostwa Polski
Juniorów w Białymstoku.

Głowa w chmurach
Wojtek ma nadzieję, że kiedyś
będzie latał na tym samym poziome co mistrz Sebastian Kawa.
Udział w zawodach zacznie jednak
od tak zwanych rowerów, czyli klasy Club b, najwolniejszych szybowców szkolno–treningowych.
– Lotnictwo to dla mnie droga
i sposób na życie. Cokolwiek bym
nie robił i gdziekolwiek bym nie był,
to jestem myślami tam na górze. Notuję coś na wykładzie z analizy matematycznej, ale jednocześnie zastanawiam się, jakby to było, gdybym
podczas lotu pięć miesięcy temu wybrał tę drugą chmurkę. Czy wtedy
doleciałbym dalej – opowiada młody szybownik.
Wojtek już nie wyobraża sobie życia bez latania. Studiuje lotnictwo
na Politechnice Rzeszowskiej i przyszłość wiąże właśnie z tą branżą.
– Moją główną pasją i oczkiem
w głowie są szybowce. Chciałbym
przede wszystkim osiągnąć mistrzowski poziom w tym sporcie.
A to, w jaki sposób będę zarabiał
na życie, jest sprawą drugorzędną. Postaram się jednak pozostać
w obrębie przemysłu lotniczego.
Może kiedyś własna firma? – zastanawia się.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Pewnego dnia przed domem Wojtka, w Wielopolu, wylądował szybowiec.
I tak nastolatek zamarzył o lataniu.

Lot z jastrzębiem
Latanie szybowcem jest specyficzne, bo polega na wykorzystywaniu
prądów powietrza do nabierania wysokości. Żeby wystartować, szybowiec musi zostać wyniesiony na odpowiednią wysokość na holu lub za
pomocą wyciągarki. Potem pilot radzi już sobie sam, dlatego niezwykle
ważne są panujące podczas lotu warunki pogodowe. Pozbawiony silnika szybowiec nie robi hałasu. Gdy się
nim leci, słyszy się tylko szum powietrza. Ale choć latanie działa odprężająco, to pilot musi być bardzo czujny.
– Szybownictwo wymaga ciągłego myślenia i działania z dużym
wyprzedzeniem. Zawsze trzeba być
o jeden krok do przodu, bo tu nie ma
silnika, nie można dodać gazu jak
ziemia zaczyna być niebezpiecznie
blisko. I to jest fascynujące – stwierdza lotnik. – Szybowcem można dotrzeć tam, gdzie samolot nie dociera.
Można latać bezszelestnie nad parkami narodowymi, czego samolotom
nie wolno. A czasem nawet krążyć
w jednym kominie z jastrzębiem lub
z gromadką młodych bocianów, które lecąc za swoją matką uczą się tajników wykorzystywania wznoszeń
termicznych. Można też poszybować
bardzo wysoko, nawet w stratosferę
wykorzystując zjawisko fali.

Niewiedza uspokaja
Żeby latać, trzeba mieć ogromną
wiedzę z różnych dziedzin. Jej zdobywanie zajmuje lata, ale nowe umiejętności dają wiele satysfakcji. Szybownicy muszą być też niezwykle cierpliwi.
– Potrzeba wiele wytrwałości.
Aeroklub nie jest firmą usługową,
nie można w nim zamówić pogody,
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dlatego też każdy z nielicznych dni
lotnych staramy się wykorzystać.
Ale zanim taki dzień nadejdzie, swoje trzeba odczekać – dodaje Wojtek.
– Latanie to też nie jest tanie hobby,
a proces szkolenia trwa praktycznie
całe życie. Trzeba się rozwijać i dlatego wielu rezygnuje.
20–latek nie ma jednak zamiaru zrezygnować ze swojej pasji. Podkreśla, że dużą rolę w spełnianiu jego
marzeń miała i ma rodzina.
– To dzięki rodzicom mogłem zacząć latać. Na początku moja mama
bardzo się denerwowała, ale teraz
woli już nie pytać o szczegóły. To ją
uspokaja. Za to ten obowiązek spadł
teraz na moją dziewczynę, która
mnie wspiera i wysłuchuje, ile to dzisiaj było metrów w górę, a ile w dół.
Dziękuję im wszystkim za pomoc.

***

Wojtek żartuje, że w lotnictwie
„trzeba być twardym, a nie miętkim”. Zachęca innych do realizowania marzeń. A do grona lotników
można dołączyć jeszcze w tym roku.
Aeroklub Podhalański prowadzi zapisy na szkolenia szybowcowe i samolotowe. Drogę od marzeń o lataniu do rzeczywistego realizowania
pasji można przejść na lotnisku w Łososinie Dolnej.
– Aeroklub prowadzi nabór
na szkolenie do licencji samolotowej PPL(A) i do licencji szybowcowej
PL(G). Szkolenie teoretyczne odbywać się będzie metodą weekendową
w terminach dogodnych dla uczestników. W szkoleniu samolotowym
istnieje możliwość szkolenia równoległego (teoria i praktyka w tym samym czasie) – informuje Roman Matyjewicz, dyrektor lotniska.
(PAS)

D

ecyzja wojewody małopolskiego Jerzego Millera dotycząca wszczęcia
procesu ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich z grobu przy Alejach Wolności w Nowym Sączu
jest pewnym zaskoczeniem. Nie
została ona bowiem podjęta pod
naciskiem gorących protestów
mieszkańców miasta, a w wyniku
stosownych międzynarodowych
ustaleń pomiędzy administracyjnymi władzami Polski i administracji Federacji Rosyjskiej.
Owszem, kwestia usunięcia pomnika–mauzoleum żołnierzy radzieckich ma bardzo długą historię sięgającą 1946 r., kiedy
to usiłowano wysadzić pomnik
w powietrze. Kolejne próby nastąpiły tuż po rewolucji w 1989 r.
Protesty zainicjowali działacze
Konfederacji Polski Niepodległej
– „wojsko” Leszka Andrzeja Moczulskiego, tego, który w sposób
finezyjny w Sejmie RP odczytał
skrót PZPR.
Co prawda po wyborach samorządowych w Radzie Miasta zasiadł jedynie Wojciech Lippa
z KPN, ale po 2 latach radni dojrzeli do tego, by zająć się pomnikiem przy Alejach. Podjęto wówczas uchwałę zobowiązującą
prezydenta miasta do rozwiązania tego problemu, ale lata mijały
i nic się wokół tej sprawy nie działo, pominąwszy cichą dewastację pomnika i nasilające się protesty organizacji kombatanckich,
na czele ze znanym krakowskim
„kombatantem” Jerzym Bukowskim. W ostatnich latach dołączyli do grona przeciwników istnienia
pomnika hańby, jak to określają niektórzy historycy z kręgu Polskiego Towarzystwa Historycznego oddziału nowosądeckiego
na czele z jego przewodniczącym

Leszkiem Zakrzewskim. Również historycy z Instytutu Pamięci
Narodowej wykonali swoją pracę
edukacyjną wśród kibiców Sandecji i w zeszłym roku to właśnie oni
najgłośniej domagali się usunięcia
pomnika.
Obiektem ataku ze strony tych
środowisk był przede wszystkim
prezydent miasta Ryszard Nowak,
który tłumaczył bez przerwy,
że władze samorządowe miasta
nie mają żadnych uprawnień formalnych, ani prawnych możliwości usunięcia pomnika, gdyż ziemia kryje szczątki ludzkie i musi
być zgoda władz administracyjnych państwa na ekshumację ciał
pochowanych. Teraz prezydent
Nowak twierdzi, że skoro będzie
decyzja Sanepidu dotycząca ekshumacji, to kwestia pomnika będzie bezprzedmiotowa.
Już widzę kolejkę zasłużonych w walce z grobowcem–pomnikiem udających się po ordery. Oczywiście niektórzy z nich
nie muszą wiedzieć, że w Polsce
obowiązuje nadal ustawa z 1933 r.
mówiąca o ochronie żołnierzy
bez względu na ich narodowość
czy wyznawaną religię. Nie muszą wiedzieć również o podpisanych przez Polskę konwencjach
międzynarodowych. Chodzi, podkreślam, nie o pomnik chwały
tych żołnierzy, ale o grób!!! Sprawa winna być rozwiązana jeszcze w tym roku przy zapewnieniu
honorów właściwych obrządkom pochówku na cmentarzu
komunalnym.
Ale już sądeczanie zadają sobie pytanie, jak wykorzystać plac
po usunięciu grobu. Bacząc na historię tego pomnika, drugi – innego bohatera – tam nie powstanie. A może po prostu wyznaczyć
na tym miejscu parking. Bo przecież cały ten teren przed stu ponad
laty był jednym wielkim cmentarzem. Na terenie tego starego
cmentarza pobudowano w latach
30. XX wieku Dom Pierackiego
(Miejski Ośrodek Kultury), pobliską kawiarenkę, zwaną przez długie lata przez mieszkańców „Pod
trupkiem” oraz część Alei Wolności z istniejącym tam pomnikiem.
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Restauracja ŻAK

ul. Zielona 27
tel. 018 443 61 22
Nowy Sącz
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Ty też możesz zagrać w reprezentacji
Po pierwsze, to chyba jedyny taki
przypadek, by aktualny selekcjoner
reprezentacji Polski spotkał się w Nowym Sączu na oficjalnym spotkaniu
z kibicami.
Po drugie, bodaj pierwszy raz Adam
Nawałka, znany z powściągliwości
wypowiedzi i ważenia każdego słowa, powiedział bez ogródek: – Reprezentacja Polski podczas Euro 2012 nie
odniosła sukcesu. Nie awansowała
na mundial w Brazylii. Zostałem selekcjonerem po to, żeby to zmienić.
Po trzecie, to spotkanie było dla
jednych i również dla samego Adama Nawałki sentymentalną podróżą w czasie, a dla najmłodszych
kibiców może jedyną okazją do spotkania z trenerem, który – mówiono
pół żartem pół serio – jak już zdobędzie mistrzostwo Europy, do Nowego Sącza nie będzie miał czasu
przyjechać.
Ale nie tylko dlatego było to spotkanie wyjątkowe. Było to też spotkanie reprezentantów kilku pokoleń piłkarzy Wisły Kraków, bo do sali
sądeckiego Sokoła przyszli i Janusz
Świerad i Mieczysław Gwiżdż.
Adam Nawałka przyjechał do Nowego Sącza na zaproszenie „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” i firmy Fakro, jednego ze sponsorów
reprezentacji. Jak zapewniał, zrobił
to z przyjemnością, bo pracę w Sandecji (10 lipca 2003 – 5 lipca 2004)
wspominał jako bardzo ważny etap
swojej trenerskiej kariery.
– Sandecja mnie w pewien sposób
zahartowała – nie ukrywał selekcjoner. – Ograniczone środki, spartańskie warunki nauczyły mnie być
optymistą bez względu na to, co się
dzieje wokół. Nauczyły koncentracji na rozwoju drużyny, na postępach zawodników. Tego rocznego
pobytu w Nowym Sączu nie uważam za czas stracony. To pomogło
mi choćby w pracy w Górniku Zabrze. Tam też mieliśmy ograniczone środki, ale dzięki ciężkiej pracy
osiągaliśmy wyniki.
Nawałka chętnie wraca na Sądecczyznę nie tylko ze względu na sentyment do starych czasów.
– Rytro to dla mnie miejsce
magiczne, tu ładuję akumulatory
– mówił.

Sektorówka z podpisem Adama Nawałki

Czas na zdjęcia i autografy

Oni mają szanse zagrać w reprezentacji

Prezes Sandecji Andrzej Danek wręcza trenerowi klubową koszulkę

Wspominano oczywiście ważne momenty kariery Adama Nawałki jako piłkarza: mistrzostwo
z Wisłą Kraków, 34 mecze w kadrze
w dwa lata. Chwile pracy w Sandecji przywołali piłkarze, którzy mieli przyjemność kończyć kariery pod
okiem Nawałki w Sandecji, jak Tomasz Szczepański czy Janusz Świerad, i ci, którzy tę karierę dopiero
rozpoczynali, jak Marek Zagórski.
Wszyscy trzej szkolą dzisiaj młodzież
i wszyscy podkreślali, że zetknęli się
wtedy po raz pierwszy z tak solidnym trenerskim warsztatem, a ćwiczenia, które Nawałka wprowadzał
10 lat temu, dzisiaj są klasyką.
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Sam Nawałka wspominał swoją
drogę trenerską od mistrzowskiego
tytułu z Wisłą, przez pracę w Zagłębiu Lubin, Jagielonii Białystok, GKS
Katowice, asystenturę u Leo Beenhakkera, po pracę w Zabrzu, która w dużym stopniu przyczyniła się
do objęcia funkcji selekcjonera.
– To wszystko zaprowadziło
mnie do miejsca, w którym dziś
jestem. Również w jakimś stopniu
doświadczenie z Sandecji. Zdaję sobie sprawę, że zostałem obdarzony wielkim kredytem zaufania – nie ukrywał selekcjoner.
– Oczywiście dla kibiców nie
jest tajemnicą, że praca w klubie

i w reprezentacji diametralnie się
różni. Mamy zdolnych piłkarzy,
grających w dobrych zagranicznych klubach, przyglądamy się
piłkarzom z polskiej ligi. Pracujemy nad tym, by ta układanka funkcjonowała jak należy. Wiem, że jest
to możliwe.
Spotkanie było gratką nie tylko dla kibiców, którzy pamiętają Nawałkę z boiska, bo i takich
liczna grupa przyszła na spotkanie, ale przede wszystkim dla tych,
którzy przygodę z piłką dopiero
zaczynają.
– Chciałbym wam powiedzieć,
że talent jest ważny i potrzebny,

Krok Dariusz
33-331 Stróże-Pawilon
Handlowy
38-350 Bobowa
ul.Węgierska 5
tel. +48-509-384-404

Ewa Ziaja
Kamionka Wielka
tel.+48-500-279-449

Bogdan Święs
33-330 Grybów, Rynek 21
tel.+48-601-150-203
tel.(18) 440-88-48

Alfa
33-300 Nowy Sącz
ul.Węgierska 8
tel. (18) 442 31 57
tel. (18) 531 19 17

Mariusz Mróz
33-300 Nowy Sącz
ul.Lwowska 76
tel.+48-694-412-265

Grzegorz Mikołajczyk
34-450 Krościenko
ul.Mickiewicza 11
tel.+48-509-311-314
tel. (18) 262-31-07

Bogdan Bednarczyk
34-400 Nowy Targ
ul.Jana Kazimierza 11
tel. +48-508-688-625

ale ważniejsza jest ciężka praca.
– mówił Adam Nawałka, zwracając się do młodych piłkarzy z Akademii Sandecja. – Błysk geniuszu
na boisku potrafi zaważyć o wyniku meczu, ale gwiazdy muszą
również pracować dla zespołu,
ważny jest kolektyw. Niektórzy
sportowcy, nie tylko piłkarze, zaszli na szczyt, nie dysponując wybitnym talentem, ale ciężką, systematyczną pracą. Dlatego każdy
z was może kiedyś zagrać w reprezentacji Polski. Każdy jest kowalem swojego losu.
Trudno się dziwić, że kilkudziesięciu kandydatów na piłkarzy słuchało tych słów z otwartymi ustami.
Spotkanie miało trwać 90
minut, tyle, ile mecz piłkarski,
ale trener został w Sokole dłużej – dogrywkę stanowiły zdjęcia z selekcjonerem i rozdawanie
autografów.
Organizatorami spotkania z trenerem Adamem Nawałką była firma Fakro i „Dobry Tygodnik Sądecki”, a partnerami wydarzenia:
Województwo Małopolskie, miasto Nowy Sącz, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, restauracja Impresja, Hotel Perła Południa,
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Nowym Sączu, Drukarnia Netrium, Fundacja „Pomyśl o przyszłości” i RDN Nowy Sącz.
(BOG)
FOT. JUSTYNA SZCZYPUŁA

Więcej o spotkaniu i fotorelacja
na dts24.pl

