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Wynalazcy z ogólniaka nie pozwolą
zasnąć amerykańskim kierowcom

FOT. ARCH. ARKADIUSZA SZCZEPANKA

Przed nimi szansa na wylot do Stanów Zjednoczonych, na największy konkurs naukowy dla młodych
odkrywców, w którym
do wygrania jest 3 mln
dolarów. Wojciech Żdżarski, Artur Jamro i Arkadiusz Szczepanek, maturzyści I LO w Nowym
Sączu, opracowali Total Car
Rescue, system, który ma
uchronić kierowców przed
zaśnięciem za kierownicą.
Wydział Oświaty Urzędu
Miasta odmówił im jednak
pomocy, a bez finansowego
wsparcia będzie im trudno
dokończyć projekt. Potrzebują... 1,5–2 tys. zł.
Więcej L str. 5
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ELITARNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NOWY WYMIAR SZKOŁY!!!

Szkoła bezpłatna!!!
Nowy Sącz ul. Zielona 27 (WSB - NLU)

SPRAWDŹ NAS NA
w
www.elitarneliceum.pl
nr tel. 606 147 868
www.bezpieczniedocelu.org.pl
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

DTS poszukuje kreatywnych ludzi do pracy
Wydawnictwo „Dobre” Sp. z o.o., wydawca „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, największego tygodnika w regionie, oraz portalu dts24.pl w związku z dynamicznym rozwojem i planami rozszerzenia działalności poszukuje kreatywnych pracowników.
OPIS STANOWISKA:
• Opracowywanie materiałów newsowych, promocyjnych, prezentacji;
• Przygotowywanie i przesyłanie materiałów multimedialnych (foto, wideo, CMS);
• Sprzedaż reklam do „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” oraz dts24.pl;
• Opieka i obsługa profili projektów w mediach społecznościowych oraz portalach
firmowych.
WYMAGANIA:
• Wykształcenie kierunkowe, mile widziane specjalizacje: dziennikarstwo, public relations, komunikacja społeczna, polonistyka lub rozpoczęte studia w tym zakresie;
• Umiejętności pisania i redagowania tekstów;
• Umiejętność obsługi urządzeń mobilnych, tworzenia materiałów audio oraz wideo;
• Samodzielność i bardzo dobra organizacji pracy własnej;
• Kreatywność, otwartość, umiejętność budowania i podtrzymywania dobrej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi, dokładność i sumienność, zaangażowanie w pracy, prawo jazdy kat. B.
OFERUJEMY:
• Rozwojowe stanowisko w wydawnictwie redakcji o ugruntowanej pozycji rynkowej;
• Intensywny rozwój zawodowy i możliwość kształcenia się;
• Interesującą i ambitną pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego;
• Dużą swobodę działania;
• Pracę w miłym zespole.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Aplikacje należy przesyłać na adres: b.baran@dts24.pl,
w tytule e-maila wpisując: PRACA DTS.
Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości,
że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

WYDAWNICTWO „DOBRE” Sp. z o.o.

LUDZIE

A TO CIEKAWE

Bohater 25-lecia RMF FM Kino dla
Ratując życie dwójce młodych ludzi, sam omal go nie stracił. Po pięciu latach od wypadku 57–letni Celestyn Żeliszewski z Librantowej,
Bohater 25–lecia Faktów RMF FM,
mówi, że dziś nie zawahałby się postąpić tak samo.
– To było jak natchnienie. Byłem
w miejscu wypadku, w tamtym
czasie... Była możliwość udzielenia pierwszej pomocy ofiarom
zdarzenia... – wspomina w rozmowie z RMF FM.
Mężczyzna w 2010 r. wyciągnął
z płonącego samochodu 18–latkę
i jej 20–letniego chłopaka.
– Mąż usłyszał straszny huk
i pobiegł zobaczyć... To auto dachowało, już było w rowie, jak wołali pomocy... – opowiada radiu żona
pana Celestyna Maria. – Pomógł
otworzyć drzwi pasażerce, bo ona

siedziała z boku. Tylko z kierowcą
było gorzej, bo był przypięty pasami... Pierwsze co zrobił, to wyłączył samochód, bo kluczyki były
włożone... I poczuł zapach benzyny, jak tylko drzwi otworzył.
Odblokował kierowcę, pas odpiął
i zaczął go wyciągać. Nachylił się
nad nim i... nastąpił właśnie ten
wybuch. (...) Kierowca odskoczył,
miał minimalne poparzenia pierwszego stopnia ręki, trochę twarzy.
A męża już objął cały płomień. Płonął po prostu...
Poparzony trafił najpierw
do szpitala w Nowym Sączu, a następnie do Siemianowic Śląskich.
Choć cierpiał kilka miesięcy, dziś
z przekonaniem mówi: Nie zawahałbym się. To samo bym zrobił
po raz drugi i nawet po raz trzeci.
Oprac. (G) Źródło: www.rmf24.pl

Celestyn Żeliszewski został Bohaterem 25-lecia Faktów RFM FM.

niewidomych
W Sokole w Nowym Sączu wprowadzono możliwość odtwarzania
filmów z audiodeskrypcją, dzięki czemu z oferty kina mogą korzystać teraz osoby niewidome
czy słabowidzące. Przy wejściu
otrzymują słuchawki ze specjalnie dla nich przygotowaną ścieżką dźwiękową.
– Osoba niedowidząca w pełni uczestniczy w seansie – mówi
Karol Szafraniec z sądeckiego Sokoła. – Może wyobrazić sobie obraz pojawiający się na ekranie
dzięki lektorowi, który na bieżąco omawia daną scenę. Istotne
jest, że kino nie potrzebuje organizować specjalnych seansów dla
osób niedowidzących. Dodatkową
ścieżkę dźwiękową mają w słuchawkach, więc w żaden sposób nie przeszkadza to pozostałym widzom.
Krystyna Michalik, prezes nowosądeckiego Koła Polskiego
Związku Niewidomych: – To duże
ułatwienie dla nas, wielu naszych
członków będzie mogło aktywniej uczestniczyć w życiu kulturalnym. Cieszymy się niezmiernie i jesteśmy wdzięczni za ten
ukłon w naszą stronę.
(MCH)
Bądź na bieżąco,
czytaj dts24.pl
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I N T E R W E N C J A DT S 24. P L . – Jeśli pojawi się artykuł, zajmie się tym
ktoś odpowiedni. Ma to pani pewne
– tak usiłował nas zastraszyć właściciel firmy Drewnex z Rytra, posądzony
o oszukanie kilkunastu ciężarnych kobiet. Po czym przyznał się do procederu, twierdząc, że kobiet było... więcej.
O sprawie dowiedzieliśmy się z listu, który wpłynął do naszej redakcji:
„W ubiegłym roku Tomasz K. zatrudnił 13 kobiet w ciąży na stanowisko sekretarki w swojej firmie, która
w rzeczywistości wcale nie prosperuje. Oszukał kobiety, obiecał złote
góry, podpisał z nimi umowę a następnie odwlekał dzień, w którym
rozpoczną pracę. Następnie, żeby
utrzymały stanowiska, żądał od nich,
by zapłaciły swoje ZUS, bo przecież
jeszcze do pracy nie chodziły, a on za
darmo płacić zamiaru nie ma. Kilka kobiet się na to nabrało i dały mu
pieniążki na opłacenie ZUS i wtedy urwał się kontakt z pracodawcą.
A jeżeli udało się już go w jakikolwiek
sposób złapać, to Tomasz K. i jego
żona grożą, że pobiją kobietę lub naślą na nią i jej rodzinę „odpowiednich

Naciągał ciężarne kobiety na ZUS
znajomych” Kobiety które były „zatrudnione” przez Tomasza K. są aktualnie wzywane przez ZUS do wyjaśnień, nie mają prawa do zasiłku
macierzyńskiego czy chorobowego
i obawiają się, czy nie będą musiały pokryć kosztów związanych z pobytem w szpitalu podczas porodu…”.
List był anonimowy, niemniej
postanowiliśmy zweryfikować jego
treść. Już rzeczniczka prasowa sądeckiego oddziału ZUS Anna Mieczkowska potwierdziła informacje w nim
zawarte. – W stosunku do płatnika składek toczy się postępowanie wyjaśniające, jednakże z uwagi na przepisy ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych
brak jest podstaw do ujawnienia
szczegółów sprawy – mówi dts24.
pl Mieczkowska.
Dowiedzieliśmy się również,
że skala problemu jest na tyle duża,
że ZUS zastanawia się nad złożeniem
doniesienia do prokuratury.

Po kilku nieudanych próbach dodzwonienia się do Tomasza K., pojechaliśmy do Rytra, gdzie zarejestrowana jest firma Drewnex.
Od zapytanego o drogę mieszkańca
usłyszeliśmy, że w ostatnich dniach
już kilka osób szukało mężczyzny.
Na miejscu zagadnęła nas kobieta,
która zastrzegła, że K. został z tego
adresu wymeldowany osiem lat
temu. Twierdziła, że nic jej nie wiadomo na temat tego, że zarejestrowana jest w tym miejscu jakakolwiek firma. Nasza rozmówczyni nie
chciała się przedstawić, ale zgodziła
się przekazać Tomaszowi K., że czekamy na kontakt z jego strony. Dosłownie 10 minut później Tomasz K.
zadzwonił. Był agresywny, nie przebierając w słowach usiłował nas zastraszyć, odmówił osobistego spotkania, a także przysłania wyjaśnień
drogą elektroniczną, a na wzmiankę,
że sprawą zajmuje się również ZUS
stwierdził: – ZUS może mnie w d…
pocałować. Po chwili wysłał jeszcze

kilka esemesów, m.in: „Jeśli materiał ukaże się w prasie bądź internecie
z moim imieniem i nazwiskiem oraz
danymi firmy to podam was do sądu
o naruszenie dóbr osobistych”. Na nasze wyjaśnienia, że dane firmy nie
podlegają ochronie, odpisał, że zajmie
się tym „ktoś odpowiedni”.
Po ukazaniu się artykuły na
dts24.pl Tomasz K. pojawił się w redakcji i zgadzając się na nagranie rozmowy… przyznał się do procederu
i podkreślił, że kobiet nie było trzynaście tylko… więcej. Przy czym stwierdził, że wszystkie wiedziały, że chodzi
o wymuszenie zasiłku. Nie chciał jednak rozmawiać o swoich pobudkach.
Poinformował również, że kilka dni
wcześniej sam zgłosił się na policję, by
dobrowolnie poddać się karze.
Tej informacji nie udało nam się
jednak zweryfikować, bo prawo zabrania policji ujawniania szczegółów
postępowań.
EWA STACHURA
Chcesz wiedzieć więcej, czytaj dts24.pl

W SKRÓCIE

Prosektorium
w prokuraturze
W ślad za naszym doniesieniem,
Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu przekazała sprawę
Jana P. pobierającego nielegalnie opłaty w sądeckim prosektorium, do Prokuratury Okręgowej. Jednocześnie wnioskowała
o wyłączenie jej z dochodzenia.
Wynika to najprawdopodobniej
z faktu, że Jan P. współpracował
z Prokuraturą Rejonową od wielu lat przy przeprowadzaniu sekcji zwłok. Jan P. został zwolniony
z pracy, jednak w prosektorium
pracuje jego syn. Jak wyjaśniła Agnieszka Zelek, rzeczniczka prasowa sądeckiego szpitala: – Nie ma chętnych do objęcia
tego stanowiska.
(ES)
Szczegóły na dts24.pl

KO N D O L E N C J E

Wszystkim, którzy wziĊli tak liczny udziaá
w uroczystoĞciach pogrzebowych

mojej ĩony
Ewuni BereĨnickiej – Kita
okazali nam w tych trudnych chwilach
wiele serca i wspóáczucia, áączyli siĊ z nami
na modlitwie, a szczególnie praáatowi Józefowi
Janasowi,ojcu Dariuszowi z zakonu Pijarów
w Krakowie,wáadzom miasta Nowego Sącza,
Jerzemu GwiĪdĪowi, BoĪenie Jawor, Jadwidze
Kusiak, radnym, dyrektorom wydziaáów,
Dominice Kroczek, delegacjom ¿rm i instytucji,
przyjacioáom, mieszkaĔcom osiedla Dąbrówka
serdeczne podziĊkowania
skáadają
MąĪ z córką Justyną

Muszyna będzie walczyć
o milionowe odszkodowanie
G O S P O DA R K A . Polskie uzdrowiska nie zasługują na swój status. Przynajmniej
tak uważa Fundacja
ClientEarth, która niedawno opublikowała raport
o stanie powietrza
w zdrojach.
Jego autorzy wzięli pod
uwagę wyniki badań WIOŚ,
które przeprowadzane są na podstawie punktów pomiaru niebezpiecznych substancji w powietrzu.
Tymczasem takich punktów nie
ma ani w Muszynie, ani w Krynicy.
Burmistrzowie uzdrowisk uważają,
że raport mija się z prawdą, a żyjące
z turystyki miejscowości już odczuwają skutki czarnego PR. Sprawa
swój finał może znaleźć w sądzie.
R O Z M AW I A M Y z JANEM GOLBĄ,
burmistrzem Muszyny, prezesem
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
– Wystosował Pan pismo przedprocesowe do autorów raportu. Jakie jest
stanowisko Fundacji ClientEarth w tej
sprawie?
– Przedstawiciele Fundacji stwierdzili, że raport powstał
w oparciu o badania i ocenę jakości
powietrza przeprowadzonych przez
Generalny i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W dalszym ciągu uważają, że reprezentowane przez te instytucje dane nie
pozostawiają wątpliwości, że na terenie wszystkich gmin województwa małopolskiego występują przekroczenia benzoalfapirenu.

Stwierdzili też, że jestem
w błędzie. Odrzucili wszystkie żądania,
uznając je za bezpodstawne i dodając, że moje działania prowadzą
do ograniczenia ich
działalności, którą
podejmują w interesie publicznym. Ich
zdaniem moje opinie opierają się na niezrozumieniu celu
i istoty raportu.
– Co dalej?
– Moje kroki będą zmierzały do tego, żeby zmusić fundację do wycofania się z kłamliwych
informacji, które zostały zawarty
w raporcie. Sam tytuł jest już bardzo sugestywny: (O)cena jakości
powietrza w Polsce. Autorzy wprost
piszą, że w Polsce można pobierać
opłaty za powietrze dobrej jakości
i że organem, który o tym decyduje jest Rada Gminy. To są kompletne nonsensy. Takiego prawa
nie ma ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie. Zarzucam Fundacji, że mija się z prawda, dlatego,
że uzdrowiska mają ustaloną jakość
powietrza na bazie badań prowadzonych w latach 2006–2008 […]
– Pana zdaniem to kwestia czarnego
PR względem polskich uzdrowisk?
– To uderzanie w nasz wizerunek. Uzdrowiska opierają swoją działalność na podstawowych
gwarantach czyli naturalnych surowcach leczniczych i klimacie leczniczym. To nasze walory,
na podstawie których budujemy
pozytywny wizerunek. Fundacja ten wizerunek jednym raportem zburzyła. Już odnotowujemy

przypadki, że kuracjusze odmawiają płacenia opłaty uzdrowiskowej,
bo stworzono w nich przekonanie, że przebywają w miejscowości, która ma skażone powietrze.
Tymczasem opłata uzdrowiskowa
nie ma nic wspólnego z czystością powietrza. Ponieśliśmy olbrzymie straty wizerunkowe i dlatego moje żądania zmierzają do tego,
żeby to załagodzić i zakazać rozpowszechniania tego materiału.
– Mleko się rozlało. W jaki sposób Pan
chce to teraz osiągnąć?
– Zostaje nam tylko jeden środek. Na pewno Muszyna wystąpi z pozwem. Czy to będzie pozew
indywidualny czy zbiorowy, zdecydujemy 25–26 lutego. Wówczas
w Krynicy odbędzie się walne zgromadzenie gmin uzdrowiskowych.
– Jakie są Pana żądania finansowe
względem Fundacji?
– Proponowaliśmy milion złotych odszkodowania. Jednak po ocenie tej całej sprawy, sprecyzuję swoje żądania. W tej chwili prowadzę
już bardzo szczegółowy monitoring i sprawdzam, ilu utraciliśmy
kuracjuszy. Przez ostatnich sześć
lat mieliśmy znaczący wzrost turystów, który wynosił rocznie od kilku do kilkunastu procent. A już zauważamy, że w styczniu liczba osób,
które przyjeżdżały do Muszyny jest
niższa o 8 procent. To bardzo duży
ubytek, który przekłada się na życie
ludzi mieszkających w tym regionie.
Przedstawiciele fundacji kompletnie
nie zdają sobie z tego sprawy. Bardzo lekko do tego podchodzą. Mówią, że chcą zwrócić uwagę na problem, a ich raport już spowodował
spustoszenie.
Rozmawiała KRYSTYNA PASEK
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Na miłość jest czas w każdym wieku
WA L E N T Y N K A . – Życie to tyle,
co otworzyć i zamknąć drzwi – mawiała pani Maria Cepiga (dziś Kawecka) do czasu, gdy w te zmykające się
drzwi nie wetknął palców pan Janek.
Teraz mawia: – Mam dopiero 85 lat,
wszystko przede mną.
– Oni nas inspirują. Są dowodem
na to, że na miłość jest czas w każdym wieku – opowiada o Kaweckich Elżbieta Kiełbasa, kierownik
działu socjalno–terapeutycznego
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
Pierwszy raz, jak wspominają,
zobaczyli się na korytarzu. – Tak
między oknem, a drzwiami do łazienki, a później przed windą.
W windzie zaczęliśmy rozmawiać
– wspomina pan Janek. To było dzień
po jego przyjeździe do sądeckiego
DPS – 25 października 2011 r. A 8
stycznia 2012 roku brali już ślub.
On miał wówczas 70 lat, ona 81.
– Szybko? Ale na co mieliśmy
czekać? – mówi pani Maria.
Mieszkała w Tropiu. Pożar rodzinnego domu zmusił ją jednak

do zamieszkania w DPS. Najpierw
przebywała w Klęczanach,
a od 2001 r. jest w Nowym Sączu.
– Na Janka czekałam całe moje
życie. Nie to, że wcześniej nikt nie
był mną zainteresowany. Ja się podobałam, tylko mnie się nikt nie
podobał. Albo pijaki, albo awanturniki... – dodaje.
Pan Jan ujął ją swoją dobrocią.
Dla niego pani Maria jest drugą

żoną. Pierwsza zmarła w 1988 r.
Chorowała na stwardnienie rozsiane. Pan Jan przez osiem lat się
nią opiekował.
– Teraz opiekuje się mną. Dobry człowiek, no i nie pali, i nie
pije. Ale zazdrośników tu nie brakuje. Chcą go przekabacić na swoją
stronę i wyciągnąć z pokoju, żeby
z nimi przesiadywał, a nie ze mną
– opowiada Maria Kawecka.

Pan Jan jednak woli ciszę i spokój. Jest ludowym artystą, gra też
na harmonii. Trochę tylko narzeka, że w DPS ma za mało miejsca,
by rozwinąć skrzydła. – Tutaj już
nie porzeźbię, więc chociaż rysuję
– mówi, pokazując teczkę z ostatnimi pracami.
Pani Maria przy nim również rozwija swoje plastyczne
umiejętności.
– Marysia specjalizuje się w rysowaniu kwiatów – mówi pan Jan
i z czułością przytula żonę.
– Oni tak zawsze. Wszędzie razem, za ręce, przytuleni – opowiada Elżbieta Kiełbasa.
Przyznaje, że przed ich ślubem
nawet musiała wysłuchiwać skarg
od innych pensjonariuszy, zwłaszcza pań, którym nie podobało się,
że Kaweccy, nie będąc małżeństwem, obnosili się na korytarzach
DPS ze swoją miłością.
– Ktoś może się śmiać, ale ich
miłość jest taka młodzieńcza. Zauroczyli się sobą jak nastolatkowie. To dla nas również było niezwykle ciekawe doświadczenie

– dodaje Teresa Schöneich, pracownik socjalny DPS.
Po trzech latach od ślubu nic się
nie zmieniło. Kaweccy nadal na korytarzach nie mają oporów, by okazywać sobie czułości.
– Raz taka jedna, jak szliśmy,
trzymając się za ręce, weszła między nas, to jej odpowiedziałam,
że ja mam jednego, ale swojego,
a ona pięciu cudzych – opowiada
pani Maria. – Nie wiem, dlaczego
niektórym przeszkadza, że się tak
kochamy.
– Kto mądry, to nas chwali,
kto głupi śmieje się i dogaduje.
A ja po prostu upajam się miłością
i to we wszystkich sferach – mówi
pan Jan, mrugając porozumiewawczo w stronę żony. Lekko zawstydzona wtula się w jego ramię.
Pracownicy sądeckiego DPS
przyznają, że w placówce niejedne
małżeństwa się poznały, jednak takiej miłości jeszcze nie widzieli. Śp.
kapelan Zenon Rogoziewicz żartował tylko, że śluby daje, ale jakoś
chrztów się nie może doczekać...
KATARZYNA GAJDOSZ

Wynalazcy z ogólniaka nie pozwolą zasnąć amerykańskim kierowcom
Dokończenie ze str. 1
Uczniowie ze swoim wynalazkiem dostali się jako jedna z 25 drużyn z całej Polski do finału Festiwalu
Naukowego E(x)plory, który odbędzie się w marcu, w Gdyni. Mózgiem przedsięwzięcia jest Arek,
z zamiłowania fizyk i astronom
(w marcu czeka go również finał
Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej). On wpadł na pomysł,
żeby mierzyć puls kierowcy na kierownicy. Idea ewoluowała, a rozwinąć ją pomogli Artur Jamro, z zamiłowania programista (właśnie
zmaga się w półfinale Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej)
i Wojciech Żdżarski, który zajął się
m.in. badaniami rynku, a teraz koledzy uczynili go odpowiedzialnym
za pozyskanie sponsorów.
REKLAMA

– Arek przyszedł do nas z pomysłem i zachęcił do współpracy – opowiada Wojtek. – Najpierw była idea,
aby mierzyć na kierownicy puls kierowcy. Wiadomo bowiem, że kiedy
człowiek zasypia, jego puls się obniża. Ale później uznaliśmy, żeby
system mógł właściwie oszacować prawdopodobieństwo zaśnięcia za kierownicą, potrzeba więcej
parametrów.
Opracowany przez uczniów wynalazek ma sprawdzać więc nie tylko
puls, ale i m.in. natężenie oświetlenia,
dźwięku, wilgotność powietrza, godzinę, czas od ostatniej istotnej zmiany
prędkości, ciśnienie atmosferyczne...
– Oparliśmy to na bardzo skrupulatnie zebranym materiale, dokonując niezbędnych obliczeń.
Na przykład jeśli chodzi o czas. Zbadano, że o 4.15 następuje największa

produkcja melatoniny w ludzkim
mózgu, więc prawdopodobieństwo
zaśnięcia za kierownicą jest znacznie wyższe. To wszystko braliśmy
pod uwagę – opowiada Wojtek.
Teraz maturzyści stoją przed zadaniem stworzenia prototypu kierownicy, by dobrze wypaść w finale
E(x)plory. – Niektórzy mieli już gotowe prototypy w drugim etapie
konkursu – zauważa Arek.
Do tego jednak potrzebują wsparcia finansowego. Na dokończenie projektu muszą zdobyć ok. 1,5–2 tys. zł.
W Wydziale Oświaty Urzędu Miasta
w Nowym Sączu spotkali się z odmową. Ale się nie poddają.
– To okazja, by wypromować nie
tylko nasz wynalazek, ale i miasto,
jeśli zechce jednak nas wesprzeć, czy
firmy tu działające. Festiwal w Gdyni
to bowiem ogromne przedsięwzięcie

– zauważa Wojtek i dodaje, że ich projekt jest rozwojowy. Zakłada nie tylko
ochronę kierowcy przed zaśnięciem
za kierownicą, ale idzie znacznie dalej. – To Total Car Rescue, czyli całkowita samochodowa ochrona – mówi.
– Teraz musimy zbudować prototyp kierownicy, ale docelowo
ma to być nakładka na kierownicę bądź fabrycznie już do samochodu wmontowane czujniki – dodaje Arek. – Warto zauważyć, że nasze
urządzenie ma być też dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Każdy z nas ma bowiem inne
predyspozycje. Ponadto ma chronić
nie tylko przed zaśnięciem za kierownicą. Krótko mówiąc, czujniki,
gdy stwierdzą, że prawdopodobieństwo zaśnięcia jest wysokie, zaalarmują kierowcę i ten może odwołać
alarm. Jeśli jednak tego nie zrobi,

KO N D O L E N C J E

bo być może coś innego złego się stało, na przykład ma zawał, wówczas
alarm wyłączy pracę silnika i wezwie pomoc.
Uczniowie swój projekt opracowali z myślą o amerykańskim rynku,
gdzie, jak wynika ze statystyk najczęściej dochodzi do wypadków, spowodowanych zaśnięciami za kierownicą.
Nie ukrywają też, że ich marzeniem
jest znaleźć się na ISEF (International
Science and Engineering Fair), największym światowym konkursie dla
młodych naukowców w USA. (KG)

Chcesz pomóc
młodym naukowcom,
skontaktuj się z redakcją,
tel. 18 544 64 41
lub 785-340-411

WARTO WIEDZIEĆ

Antoniemu àukasikowi
i Jego Rodzinie
wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

BRATA
ĝgP

Tadeusza àukasika
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO

Tłusty czwartek
na wesoło
Pod takim hasłem stowarzyszenia Młodzi Aktywni Sądeczanie oraz Dla Miasta organizują dziś (12 lutego) na płycie
nowosądeckiego rynku konkurs jedzenia pączków. Kto
zje najwięcej pączków, otrzyma nagrody ufundowane
m.in. przez... siłownię Fit Nation. Konkurs rozpocznie się
o godz. 14.
Zapisy 15 minut wcześniej.
(ROSS)
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OGŁOSZENIA DROBNE
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY!? WEJDŹ: www.daiglob.pl Zakładka daiglob a-count.
CHWILÓWKI do 1.000 zł w 15 min. Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne do
200.000 zł! Przyjdź i sprawdź naszą ofertę! Tel. 694 485 697,
(18) 443 22 62 (koszt wg stawki operatora).
REKLAMA

Hospicjum rośnie wraz z Ziarnkiem Gorczycy
DT S PAT R O N U J E . Barbara i Aleksander Porzuckowie, Stanisław Wolak i Michał Kądziołka zostali laureatami
XV edycji plebiscytu Ziarnko Gorczycy w kategorii osobowość. Wśród
firm i organizacji zwyciężyło Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”
w Podegrodziu.
8 lutego w MCK Sokół w Nowym Sączu odbyła się uroczysta gala, podczas
której wręczono statuetki Ziarnka
Gorczycy osobom i instytucjom, które
bezinteresownie niosą pomoc innym.
Dochód z uroczystości tradycyjnie zostanie przeznaczony na rozbudowę
Sądeckiego Hospicjum. Podczas gali
m.in. za 3 tys. zł wylicytowano obraz
Ryszarda Miłka. Mieczysław Kaczwiński, dyrektor Sądeckiego Hospicjum,
spodziewa się, że uda się pozyskać
około 60 tys. zł.
– Lada dzień ruszamy z budową oddziału dla osób przewlekle
chorych. Po 2,5 roku działalności
hospicjum wiemy, że nie możemy

Od lewej: Maria Krężołek („Promyk”), Michał Kądziołka
oraz Barbara i Aleksander Porzuckowie
wszystkim pomagać. NFZ oddzielił
bowiem opiekę hospicyjną od opieki
długoterminowej. Podjęliśmy więc
decyzję o rozbudowie hospicjum,
tak, żebyśmy już nie musieli nikomu odmawiać – mówi Kaczwiński.
Oddział na 22 łóżka ma zostać
oddany do użytku w czerwcu br.

Urząd Marszałkowski przeznaczył
na ten cel milion złotych, resztę
środków – ok. 500 tys. zł – Hospicjum musi wygospodarować z własnych środków.
(KG)
Więcej informacji i galerię zdjęć
znajdziesz na dts24.pl

REKLAMA

Zatrudnimy specjalistów
w zakresie dociepleń budynków
Praca na Śląsku. Ocieplenia
bloków mieszkalnych. Po okresie
próbnym umowa o pracę. Praca
w stabilnej ﬁrmie przez cały rok
(zimą wykończenie wnętrz).
Regularne, terminowe
i pewne wynagrodzenia

tel. 508348137

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZàOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o.
OĞrodek Szkolenia Kierowców „Renoma” Tadeusz DziĊglewicz
ogáaszają nabór do projektu

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZPàATNE SZKOLENIA:
9 Szkolenie „Certy¿kat kompetencji zawodowych przewoĨnika”.
9 Szkolenie „Obsáuga Īurawi HDS.
9 Szkolenie „Prawo jazdy kategorii C.
9 Szkolenie „Prawo jazdy kat. E-C”.
9 Szkolenie „Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”.
9 Szkolenie „Kwali¿kacja wstĊpna przyspieszona na przewóz rzeczy.
9 Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych o napĊdzie silnikowym.
9 Szkolenie „Zarządzanie w transporcie”.
Projekt skierowany jest do:
 ¿rm z sektora MĝP: - posiadających jednostkĊ organizacyjną na terenie jednego z powiatów: gorlickiego,
nowosądeckiego ziemskiego oraz grodzkiego lub nowotarskiego, - które do tej pory nie uzyskaáy pomocy
publicznej/pomocy de minimis w ramach Poddziaáania 8.1.1 PO KL w związku z objĊciem ich wsparciem
w ramach projektów szkoleniowych zamkniĊtych, dziaáających w branĪy transportowej, usáugowej, budowlanej i handlowej,
 oraz ich pracowników (Kobiet/MĊĪczyzn) zatrudnionych na podstawie:
Umów o pracĊ lub umów cywilno-prawnych!!!
Skáadanie dokumentów rekrutacyjnych – do wyczerpania limitu miejsc
Szczegóáowe informacje od poniedziaáku do piątku pod wskazanymi poniĪej adresami:
Biuro Projektu: Nowy Sącz ul. WyspiaĔskiego 2 (baza PKS, budynek B), pokój nr 12,
od 11.00 do 17.00, tel. 502 286 190
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 (Dom Nauczyciela), od 8.00 do 16.00 , tel. 889 716 485,
Strona www projektu: www.kwali¿kacjewtransporcie.pakd.pl
E-mail: kwali¿kacjewtransporcie@pakd.pl
ILOĝû MIEJSC OGRANICZONA!
Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza
Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. Staszica 7 (II piętro)
Biuro projektu: 33-306 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 2

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Renoma”
Tadeusz Dzięglewicz
38 - 200 Jasło, ul. Kadyiego 12
38 - 300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10
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Ludzie dobrze wiedzą, która to Bożena Jawor
R O Z M OWA z przewodniczącą Rady
Miasta Nowego Sącza
– Rozmawialiśmy już w tym miejscu
z Panią jako radną, wiceprzewodniczącą
Rady Miasta, wiceprezydentem, a teraz
najważniejszą osobą w Radzie. W której
roli czuła się Pani najlepiej?
– Jeśli podejmuję się jakiegoś zadania i godzę się na nie, to znaczy,
że w takiej roli w danym momencie się dobrze czuję. I tak się właśnie
mam czuć, bo każdą publiczną służbę pełnię odpowiedzialnie.
– Rozumiem, że teraz czuje się Pani lepiej jako przewodnicząca Rady niż jako
wiceprezydent z ośmioletnim stażem?
– Znam mnóstwo osób ze znacznie
dłuższym stażem na różnych stanowiskach, więc moje osiem lat, to nic
nadzwyczajnego. Z drugiej strony,
gdyby osiem lat temu ktoś mi powiedział, że tak długo będę pełnić
tę funkcję, to nie za bardzo bym
w to uwierzyła. Inna rzecz, że tych
osiem lat przeleciało bardzo szybko. Teraz mam znacznie mniej obowiązków, dlatego dokonałam takiego wyboru.
– Kto dał Pani taki wybór? Kto w Nowym Sączu decyduje, że z wiceprezydenta zostaje się przewodniczącym Rady
Miasta? Sama Pani zaproponowała takie
rozwiązanie?
– Sama nigdy bym nie zaproponowała. Człowiek sam dokonuje wyborów, rezygnując z jednej pracy…
– Ale jakimiś ścieżkami politycznymi
chadzają takie decyzje?
– Czułam się bardzo zmęczona.
Czułam, że powinnam dokonać wyboru, który będzie dobry dla otoczenia, ale również dla mnie. Kiedy człowiek czuje się zmęczony,
to wie, że pewnych rzeczy nie przeskoczy. Powiem to po raz pierwszy
publicznie: miałam możliwość przejścia na emeryturę, korzystając z tzw.
starych możliwości.

REKLAMA

– Przeszła Pani na emeryturę czy dopiero przejdzie?
– Przeszłam dwa tygodnie temu.
Mając taką perspektywę mocno zastanawiałam się, czy w ogóle kandydować do Rady. [...]
– I co Panią przekonało?
– Rocznica, 25–lecie polskiego samorządu. Chciałam pokazać, że jestem w tym samorządzie od początku. Wystartowałam, a kiedy były już
znane wyniki zostałam poproszona
na rozmowę i zaproponowano mi,
żeby została przewodniczącą Rady.
– A gdzie się jest proszonym na taką
ważną rozmowę?
– Skoro startowałam z PiS i PiS
miało większość w Radzie, to wiadomo, że ta grupa decyduje, kto obejmie jakie stanowisko. [...]
– Powiedziała Pani, że czuła się zmęczona i że Pani rezygnacja rozwiązywałaby jakieś problemy. Przed wyborami komentowano, że Ryszard Nowak poświęci
Bożenę Jawor, żeby oczyścić atmosferę wokół sądeckiej edukacji. Słyszała Pani
takie opinie?
– Słyszałam, tylko czy to powiedział Ryszard Nowak? Czy prezydent
wypowiedział gdzieś takie zdanie? No
więc jeśli krążyły takie opinie, to były
brane nie wiadomo skąd, tak jak dzisiaj puszcza się w obieg wiele rzeczy.
Tak powstają plotki, pomówienia,
jakieś absurdalne sensacje z wpisów
internetowych. [...]
– A czytała Pani takie komentarze
w internecie.
– Generalnie nie czytałam, raczej mi o nich mówiono. A wracając do mojej rezygnacji: po pierwsze
prezydent Nowak nic takiego nie powiedział, a po drugie – dlaczego trzeba
było oczyszczać atmosferę wokół sądeckiej oświaty? Proszę zobaczyć, ile
się dobrego w oświacie działo i nie była
to absolutnie moja zasługa, a przede
wszystkim dyrektorów i nauczycieli w szkołach. Po trzecie zaś, każdy

człowiek po przepracowaniu pewnej
ilości lat (ja się nie będę chwalić, ile
mam lat pracy, którą właśnie skończyłam, bo przewodniczenie Radzie
to nieetatowa praca), ma prawo powiedzieć: wybieram takie rozwiązanie. Po prostu potrzeba czasu na refleksję, ale też zwyczajnie potrzeba
czasu na spełnienie jakichś życiowych
marzeń – może ciekawej wycieczki,
albo choćby wyjścia na łono natury.
Przez ostatnich osiem lat nie było za
wielu ku temu okazji. [...]
– A prezydent Nowak namawiał Panią:
„Zostań Bożena jeszcze jedną kadencję,
jak wygramy wybory”.
– Nie, bo go uprzedziłam, że mam
możliwość odejścia na emeryturę
i że odchodzę.
– Czy na Pani decyzję miało wpływ zamieszanie wokół sądeckiej oświaty – źle
naliczona subwencja dla przedszkoli, konieczność zwrotu nienależnych pieniędzy dla szkół?
– Nie subwencja, a dopłaty
do przedszkoli, ale czy to była wina
prezydenta albo Wydziału Edukacji?
– Tak się właśnie wówczas mówiło,
wszyscy wskazywali na Panią.
– Wszyscy, to znaczy kto?
– Opinia publiczna.
– No właśnie, a czy opinia publiczna wie, jak rządzi się oświata, jakie
są przepisy i kto odpowiada za podawanie danych do SIO?
– A kto powinien to nadzorować?
– Dane podaje i odpowiada za nie
dyrektor szkoły. Mówiłam już o tej
specjalnej pieczątce, że za wszystkie
dane podane w arkuszu organizacyjnym odpowiada dyrektor szkoły. Nie
ma możliwości sprawdzenia wszystkiego, szczególnie w 48 szkołach. [...]
– No to już zamknijmy tamten rozdział
minionej kadencji: nic sobie Pani nie wyrzuca w sprawach szkolnych subwencji
i przedszkoli?
– Nie ma człowieka, który robiłby wszystko idealnie, bo inaczej

wszyscy chodzilibyśmy z aureolkami nad głową. Na pewno jednak mogę powiedzieć, że wszystkie
swoje siły, czas i wiedzę (jeśli jej nie
miałam, to zdobywałam), poświęciłam na to, aby oświata w Nowym
Sączu była dobra. [...]
– Wspomniała Pani o 25–leciu polskiego samorządu. W Nowym Sączu panuje
taka opinia, że z każdą kolejną kadencją
sądecka Rada jest coraz słabsza.
– Funkcjonują takie opinie,
bo świadomość obywateli wybierających swoich przedstawicieli
w radzie, jest dużo większa niż była
kiedyś. Jest inna niż w przeszłości
również możliwość dotarcia do tego,
jak radni pracują, jak się zachowują i o czym mówią. W pierwszych
kadencjach kandydowało również
więcej ludzi, o których możemy powiedzieć, że byli ideowcami na bazie Solidarności.
– Reforma samorządowa ponoć wyjątkowo nam się udała, ale po 25 latach
nie jesteśmy zadowoleni z radnych,
których sami wybieramy.
– A czy dzisiaj społeczeństwo jest
generalnie zadowolone z życia?
– Znam kilku zadowolonych.
– Ja też kilku znam i z takich ludzi staram się tworzyć swoje otoczenie, a nie z narzekających malkontentów. W każdej sytuacji staram się
podkreślać, że z wielu rzeczy trzeba
się cieszyć i doceniać je.
– Mówiąc jednak najdelikatniej, debata w Radzie Miasta jest dzisiaj na mocno
innym poziomie niż 25 lat temu.
– Nie chcę tego w tej chwili
oceniać, ale rzeczywiście pamiętam dwóch radnych pierwszej kadencji siedzących naprzeciw siebie, którzy prowadzili między sobą
konwersację, zaczynając od cytatów z Cycerona albo Platona. Choć
to tylko 25 lat, ale jednak mieliśmy do czynienia z innym pokoleniem. [...]

– Mówi się o obecnej i poprzednich radach miasta, że były bezwolnymi maszynkami do głosowania. Jak prezydent
chce, tak rada głosuje.
– Nieprawda, bo każda ważna
decyzja jest wcześniej przedyskutowana w komisjach. Każdy radny
ma okazję zadać kompetentnej osobie każde pytanie na interesujący go
temat, dlatego jestem przekonana,
że głosowane potem uchwały są dobrze przygotowane.
– To dlaczego opozycja podkreśla,
że szef rządzącego klubu PiS Przemysław Gawłowski w z góry ustalonym
momencie zgłasza wniosek, by zakończyć dyskusję i przejść do głosowania?
Pamiętamy takie sesje, gdzie podwyżki
cen wody w ogóle nie były dyskutowane. Ludzie byli rozżaleni, że to ważne dla
wszystkich decyzje, a radni nie chcieli o nich rozmawiać.
– Zawsze warto rozmawiać i ja
zdecydowanie jestem za tym, żeby
rozmawiać.
– Miała Pani jeden z najlepszych wyników wyborczych…
– Przy niewielkim swoim zaangażowaniu w kampanię z powodu
braku czasu. Ale mój wynik to też
odpowiedź na zawirowanie wokół oświaty. I więcej nie będę o tym
dyskutować.
– A może ten bardzo dobry wynik
to również efekt tego, że kiedyś funkcjonowały w życiu publicznym trzy Bożeny Jawor i teraz Pani zbiera punkty za
całą trójkę?
– Za nikogo nie zbieram punktów.
Zbieram je sama – zresztą tak te pozytywne, jak i negatywne. Jestem
na tyle znana, wrośnięta w to miasto i na tyle wcześnie urodzona, że ludzie dobrze wiedzą, która to jest Bożena Jawor.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Cały wywiad przeczytaj na
www.dts24.pl
albo oglądaj na www.tv.rtk.pl

8

ZIMA

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 12 lutego 2015

Sądeczanie pobiegną na igrzyskach?
Maciej Popieluch jest 10. w kat junior B (roczniki 1997/98), a Aleksandra Smajdor 20. (juniorki D).

S P O R T. Na fali sukcesów Justyny Kowalczyk wymyślono Narodowy
Program Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”. Następców mistrzyni jeszcze nie widać, ale
sądeczanie mają szanse być zawodnikami liczącymi się na trasie.

***
Póki co jej następców nie widać, ale zawodnikami liczącymi się

FOT. BIEGNAIGRZYSKA.INFO

Jest to program sportowo–społeczny finansowany przez możnego sponsora i adresowany
do młodzieży skupionej w klubach sportowych, które mają
na tyle zapału, że prowadzą sekcje narciarstwa biegowego. W naszym kraju takich klubów jest
kilkadziesiąt i trenuje w nich
na co dzień, w różnych młodzieżowych i dziecięcych kategoriach
wiekowych kilkaset zawodniczek
i zawodników. Z tej licznej rzeszy młodych sportowców w ciągu
najbliższych lat mają zostać wyłonione osoby, które będą reprezentować Polskę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2018 roku
– idea olimpijska jest bowiem jedną z najważniejszych w projekcie.
Zresztą patronat nad programem
od samego początku sprawuje Justyna Kowalczyk.

***

Program „Bieg na Igrzyska” zakłada masowość i maksymalną promocję biegów
narciarskich – ma to pomóc w szukaniu największych talentów tej dyscypliny.
na trasach nie tylko w Polsce mają
szansę zostać sądeczanie. W Pucharze Grupy Azoty z sukcesami
startują młodzi biegacze z Jedności Nowy Sącz. Podczas rozegranych początkiem lutego w Dusznikach Zdroju zawodów najlepszy
był Dawid Damian. Dawid, rocznik 2000 startuje w kategorii junior C. W klasyfikacji generalnej
po ośmiu zawodach (ostatnie już
w tym sezonie zawody odbędą się

28 lutego i 1 marca na trasach Kubalonki w Wiśle) jest trzeci z szansami na pierwszą lokatę. Trzeba
zaznaczyć, że jego rywale z drugiego i pierwszego miejsca mają
na koncie komplet startów, a Damian dwa biegi opuścił. Gdyby
nie to, mógłby być dzisiaj liderem. O podium może powalczyć
też inny reprezentant Jedności,
o rok młodszy od Damiana, Karol
Smajdor. W „generalce” jest piąty.

Program „Bieg na Igrzyska”
zakłada masowość i maksymalną promocję biegów narciarskich
– ma to pomóc w szukaniu największych talentów tej dyscypliny. Niewątpliwie Dawid Damian
i jego koleżanki i koledzy z klubu mają szansę na kariery sportowe. Jeśli tylko starczy im determinacji i zapału, mogą dopisać
kolejne piękne strony do historii
klubu, który wychowywał mistrzów Polski i medalistów olimpijskich. Klub powstał w Piątkowej w 1958 roku i sekcja narciarska
była obok piłki nożnej, strzelectwa i łucznictwa, od początku.
Na arenie ogólnopolskiej szybko
zaczęli odnosić sukcesy narciarze – biegacze: Stanisław Łukasik, pierwszy wychowanek klubu, który zdobył tytuł mistrza
Polski, oraz Bogdan, Marek i Antonii Łukasikowie. Niewątpliwą
satysfakcją dla działaczy klubowych był start Wiesława Cempy
w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w roku 1992, w Albertville.
W latach 1985–1989 LKS "Jedność"
była jedną z najmocniejszych

sekcji narciarstwa klasycznego
w Polsce. Ale największe sukcesy w biegach narciarskich odnosił Marcin Kos – cztery złote, dwa
srebrne i jeden brązowy medal IO
niepełnosprawnych.
(BOG)

Gdzie w naszym regionie można pobiegać na nartach? Dużym zainteresowaniem cieszy się
m.in. trasa w Tyliczu przy osadzie turystycznej „Domki w lesie”. Do dyspozycji są dwa tory
– 2,5– i 4–kilometrowy. Ciekawą, ale trudną jest trasa łącząca Górę Parkową (Krynica–Zdrój)
z Tyliczem – 12 km malowniczej drogi. Pobiegać można też
„U Leśników” w Czarnym Potoku. Są tam trzy tory: zielony
– 550 m, dla dzieci; żółta – 2200
m, dla początkujących; niebieski
– 3,2 km, dla bardziej zaawansowanych. Trasy biegowe znajdują się także w Rytrze przy stacji narciarskiej „Ryterski Raj”
– 2,5 km oraz w Krynicy–Zdroju
przy centrum narciarskim „Azoty” – mała pętla o dł. 1,2 km oraz
duża pętla o dł. 3,6 km.
Zebrała SYLWIA SIWULSKA
Więcej czytaj na dts24.pl

REKLAMA

Autobus MPK - Ski-bus
Nowy Sącz - Cieniawa-Ski od 14.02 do 01.03
codziennie będzie kursował do naszej stacji
autobus MPK (skibus) specjalnie dla
narciarzy i snowboardzistów.
Kursy:
wyjazd z Nowego Sącza: 9:0, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00
wyjazd z Cieniawy: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00
Przystanki:
MPK, al. Batorego, Rejtana (C.H. Europa),
Lwowska (Galeria Trzy Korony), Lwowska
(cmentarz), Parking dolny Cieniawa-Ski.
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Byłeś świadkiem
interesującego
zdarzenia? Masz dobre
czy złe informacje,
o których powinni
dowiedzieć się wszyscy?
Zgłoś nam temat.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z SALI
KONFERENCYJNO – BANKIETOWEJ W SKI HOTELU *** SUCHA DOLINA
Elegancki wystrój oraz funkcjonalność sali pozwolą na zorganizowanie
różnego rodzaju imprez: konferencji, szkoleń, bankietów, spotkań integracyjnych, jak również wesel, studniówek oraz imprez okolicznościowych,
a całości dopełni pyszna regionalna kuchnia.

REDAKCYJNY DYŻUR

Więcej informacji tel.: 18 4464117 lub na stronie www.skihotel.pl
Dołącz do nas na Fb: https://www.facebook.com/SkiHotel?ref=hl

ARCH. TOMASZA KUROWSKIEGO

Tel. 18 544 64 41
lub 785 340 411
E–mail:
redakcja@dts24.pl

Tomasz Kurowski od siedmiu sezonów organizuje wyprawy psimi zaprzęgami

Jazda na
nartach
z... koniem
Z I M OW E S Z A L E Ń S T WO . Kuligi, jazda psimi zaprzęgami czy skiring – zimą atrakcji na Sądecczyźnie
nie brakuje.
Tomasz Kurowski od kilku sezonów organizuje wyprawy psimi zaprzęgami. Ma 40 psów. Praca z husky to jego pasja, do tego dochodzi
jeszcze firma produkująca sprzęt
do zaprzęgów. Liczba turystów,
którzy korzystają z tej atrakcji zależy od sezonu.
– Różnie bywa, ostatnie dwa
sezony były bardzo słabe, ten jest
lepszy – mówi mieszkaniec Krynicy, dodając, że turyści pojawiają
się u niego z rozmaitych powodów.
Część z nich to miłośnicy czworonogów. – Czasem interesuje ich
tylko zabawa i kontakt z pasami,
czasem tylko kwestie sportowe,
a innych cała egzotyczna otoczka
zagadnienia – opowiada mieszkaniec Krynicy.
Na Sądecczyznę przywędrował też ze Skandynawii skiring.
Żeby uprawiać ten sport potrzebne

są narty i... koń. Zwierzę ciągnie za
sobą narciarza po płaskim terenie.
Ten ma za zadanie utrzymać się. Odważnych jak na razie jest niewielu.
– Prowadzimy skiring bardzo
rzadko i tak naprawdę dla wąskiego grona naszych znajomych,
którzy potrafią jeździć na nartach
i zazwyczaj też jeżdżą konno. Nie
jest to sport bardziej ekstremalny
niż narciarstwo zjazdowe. U nas
narciarz nie prowadzi sam konia. Do tego potrzebny jest jeździec – tłumaczy Agnieszka Janczarek ze Złockiego.
Mieszkańcy Sądecczyzny organizują też na masową skalę kuligi.
Wrogiem tej atrakcji zimowej jest
jednak… sól. Sprawia, że droga służąca za trasę dla sań bardzo szybko
przestaje się do tego nadawać.
– Trzeba coś z tym zrobić. Sypią tą solą i psują warunki do zabawy – żali się pani Bronisława
ze Złockiego.
(PAS)
Więcej na dts24.pl w zakładce
Zimowe Szaleństwo

Zagraj o nowego FORDA Ka
JEŹDZISZ W RYTERSKIM RAJU WYGRYWASZ

www.ryterskiraj.pl
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OKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

Charakterystyka
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia
najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania

PROMOCJA

• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

• dostępny w 19 standardowych kolorach
• Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK
• Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS
• Cienki zgrzew

• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata
• listwa podparapetowa pięciokomorowa

P R O M O C J E

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech
z automatem.

2490 zł brutto VAT 8%
z montażem

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

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

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Wspieramy sądecką
gospodarkę
Samorząd Gospodarczy Małopolska

