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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

W przededniu
oskarowych
emocji
– Filmoteka
Sądecka cz. 1
L str.9

www.bezpieczniedocelu.org.pl
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Ryby i wędliny z własnej wędzarni
C.H. EURROPA II Plaza godz. otwarcia: pon.-pt. 7.00-21.00; sob. 7.00-20.30; niedz. 9.00-18.30
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

LUDZIE

Józef Kurek

FOT. ARCH. JERZEGO LEŚNIAKA

FOT. ARCH. PRYWATNE MARIANA RYBY

Sądecczyzna żegna dwóch olimpijczyków

Aleksander Habela

13 lutego zmarł w Nowym Sączu w wieku 82 lat Aleksander Habela, sądeczanin, olimpijczyk–bobsleista z Cortina d’Ampezzo z 1956 roku, wszechstronny sportowiec, lekkoatleta i piłkarz Sandecji, żużlowiec, gimnastyk,
do niedawna jeszcze bywalec kortów tenisowych w Parku Strzeleckim.
Habela był również radnym Rady Miasta w latach 1994–1998, delegatem
do Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego.
W Krynicy, 15 lutego, odszedł rówieśnik Habeli, Józef Kurek, również
olimpijczyk. Był hokeistą i trenerem reprezentacji, która na Mistrzostwach
Świata w 1976 r. pokonała 6:4 Związek Sowiecki. Dwa lata później został
trenerem hokejowej kadry Hiszpanii.
Więcej o ich zasługach piszemy na dts24.pl

A TO CIEKAWE

Artysta masowo
podrabiany
Obrazy Nikifora są dziś obok Witkacego i Kossaka najczęściej podrabianymi. – Jeśli ktoś chce sprzedać nam akwarelę za okazyjne
tysiąc złotych, lepiej się zastanowić, bo są duże szanse, że nie mamy
do czynienia z oryginałem – ostrzega Zbigniew Wolanin, kierownik
Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju.
19 lutego w Domu Aukcyjnym
DESA Unicum w Warszawie wśród
licytowanych prac będzie „Willa w Krynicy” Nikifora. Cena wywoławcza akwareli to 2,2 tys. zł.
Jak informuje nas Zbigniew Wolanin, do tej pory w Polsce najwyższa cena, jaką udało się uzyskać za
obraz krynickiego malarza to 9 tys.
zł. Średnio jego akwarele wielkości
formatu kartki A4 sprzedają się za
4 tys. zł. Chcąc mieć jednak pewność, że kupiło się oryginalną pracę, lepiej korzystać z usług uznanych domów aukcyjnych.
– Niestety, teraz jest zalew falsyfikatów. A Nikifor, obok Witkacego
i Kossaka, jest ostatnio najczęściej
podrabianym artystą – mówi Wolanin i odradza zakupy na tzw. pchlich
targach. – Jeszcze nie spotkałem
się na nich z oryginałami – stwierdza. Dodaje, że jako znawca Nikifora, niejednokrotnie wypowiadał się
podczas śledztw, które prowadziła m.in. sądecka policja w związku
z fałszowaniem obrazów Epifaniusza Drowniaka.
(G)

WARTO WIEDZIEĆ

Są pieniądze na staże i własne firmy
Ponad 450 osób będzie mogło w tym
roku skorzystać ze staży organizowanych przez Sądecki Urząd Pracy,
113 ma szansę na dofinansowanie
na założenie własnej działalności.
W sumie na staże SUP przeznaczy
w tym roku 8,5 mln zł. Z oferty mogą
skorzystać młodzi z Nowego Sącza,
którzy w swoim CV nie mają żadnego zawodowego doświadczenia, jak
i starsi znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. – Mogą
to być osoby, których kwalifikacje już dawno się zdezaktualizowały w związku z dłuższym okresem
pozostawania bez pracy – wyjaśnia

Tomasz Szczepanek, zastępca dyrektora SUP. – W tym przypadku nie ma
żadnej granicy wieku – dodaje.
Oprócz tego przygotowano też
75 bonów stażowych. Z tej oferty
mogą skorzystać tylko osoby do 30.
roku życia. W tym przypadku pracodawca po odbyciu stażu przez beneficjenta musi mu zagwarantować
pracę przez kolejne pół roku.
Osoby, które myślą o założeniu
własnej działalności, mogą otrzymać jednorazowo ponad 22 tys. zł.
(MAT)
Więcej na ten temat przeczytasz
na dts24.pl

Spraw przyjemność
kobietom, które są dla
Ciebie ważne, i złóż im
życzenia za naszym
pośrednictwem.
Życzenia (już od 10 zł) z okazji Dnia Kobiet przyjmujemy do „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego”, jak również na naszą stronę dts24.pl.
Specjalne wydanie DTS, w którym zostaną zamieszczone życzenia,
ukaże się 5 marca 2015r.
Biuro Reklam i Ogłoszeń „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Nowy Sącz ul. Żywiecka 25, tel. 785 340 410, (18) 544 64 41
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Wszyscy chcą pomóc młodym wynalazcom
– To nie jest
nasze ostatnie
słowo – mówił
Marek Gunia,
dyrektor
zarządzający
firmy Batim,
wręczając
uczniom
część sumy,
potrzebnej
na stworzenie
prototypu
wynalazku.
FOT. (KG)

DT S C Z Y T E L N I KÓW. Reakcja sądeckich przedsiębiorców, a także Urzędu Miasta, na nasz artykuł na temat
uczniów z I LO w Nowym Sączu była
natychmiastowa. Wszyscy chcą wesprzeć młodych naukowców!
Maturzyści Arkadiusz Szczepanek,
Artur Jamro i Wojciech Żdżarski mogą
spać spokojnie, a raczej spokojnie zająć się pracą, nie tracąc czasu na szukanie sponsorów, którzy pokryliby
koszty dokończenia ich projektu. Ich
Total Car Rescue, system, który ma
uchronić kierowców przed zaśnięciem za kierownicą, zainteresował
sądeckich przedsiębiorców. Zapewnili nie tylko finansowe wsparcie, ale
deklarują również dalszą współpracę.
– Batim zatrudnia blisko 580
osób, dysponuje ponad 300 samochodami. Dla nas kwestia bezpieczeństwa to priorytet – mówi Marek
Gunia, dyrektor zarządzający w sądeckiej firmie transportowej.
Pracownicy Batimu w tym momencie korzystają ze słuchawek, które uruchamiają alarm, kiedy kierowca zasypia za kierownicą. Być może
projekt maturzystów okaże się lepszą alternatywą dla już istniejących
urządzeń.
– To nie jest nasze ostatnie
słowo – mówił Gunia, wręczając
REKLAMA

uczniom część sumy, potrzebnej
na stworzenie prototypu wynalazku. – Jeśli tylko będziecie chcieli rozwijać projekt, zapraszamy
do siebie – zadeklarował.
Wsparcie finansowe dla młodych naukowców obiecał na wizji Regionalnej Telewizji Kablowej znany sądecki antykwariusz
Adam Orzechowski. Po zakończonym programie, w którym komentował ostatnie wydarzenia tygodnia
na Sądecczyźnie, po prostu wypłacił
potrzebną sumę pieniędzy.
Również Urząd Miasta obiecuje udzielić wsparcia maturzystom,
jeśli tylko wpłynie oficjalne pismo
w tej sprawie.
– Z całą pewnością, jeśli otrzymamy prośbę o wsparcie finansowe projektu przygotowanego
przez uczniów I LO, takie zostanie udzielone. Należy pogratulować uczniom nie tylko osiągnięć
technicznych, przyczyniających
się do rozwoju bezpieczeństwa
drogowego, ale również własnej
inicjatywy, która przejawia się
konkretnymi działaniami ze strony młodych wynalazców w celu
pozyskania środków na działalność naukową – mówi Jerzy
Gwiżdż, wiceprezydent Nowego
Sącza, a biuro prasowe UM prostuje

przekazaną przez nas tydzień temu
informację.
„Nieprawdą jest, że Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza
odmówił dofinansowania do stworzenia prototypu urządzenia w ramach projektu Total Car Rescue,
ponieważ do urzędu żadne oficjalne pismo w tej sprawie nie wpłynęło. Nie było również oficjalnego
kontaktu ze strony dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego. Stąd też
nie mogło być odmowy wsparcia dla
tej inicjatywy. Wyjaśniam, że jeden z uczniów I LO biorących udział
w przygotowaniu projektu Total Car
Rescue spotkał się z dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Józefem Klimkiem, aby
zapytać, jakie są możliwości uzyskania dofinansowania na stworzenie prototypu urządzenia, które ma
chronić kierowców przed zaśnięciem za kierownicą. Spotkanie miało
jednak charakter nieformalny, a dyrektor wydziału przekazał informację, że w tej sprawie konieczne jest
oficjalne pismo przesłane do Urzędu Miasta przez dyrektora szkoły”
– czytamy w oświadczeniu wysłanym przez Krzysztofa Witowskiego.
– Pozostaje nam tylko podziękować. Nie spodziewaliśmy się
tak szybkiej reakcji. Przez cały rok

Janusz Sarnicki, egzaminator
z Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu, zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego, komentował projekt maturzystów z I LO na antenie
Polskiego Radia: – Każda inicjatywa, która zmierza do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach jest
słuszna. Zmęczenie ma bezpośredni wpływ na jakość jazdy. Tylko
w 2013 roku na sądeckich drogach
zginęło 31 osób. W czterech przypadkach ekspertyza wykazała zawał serca, niewykluczone, że w innych przypadkach mogłoby to być
zmęczenie czy zaśnięciem za kierownicą. […] Pogoń za czasem czy
obowiązkami powoduje, że niektórzy kierowcy nie zwracają uwagę
na swoje pogarszające się samopoczucie, nie włącza im się samokontrola. […] Muzyka w samochodzie czy prosta monotonna droga
to czynniki, które mogą powodować utratę czujności. […] Rozwiązania przedstawione przez maturzystów mogą być doskonałym
uzupełnieniem do już istniejących.
Wiem, że firmy transportowe korzystają z urządzenia, które nakłada się na ucho kierowcy. Kiedy
opada mu głowa, to automatycznie daje głośny sygnał. Ale z takim
pomysłami, jak choćby mierzenie pulsu kierowcy na kierownicy,
spotykam się pierwszy raz. Szczerze kibicuję uczniom.
(MCH)
pracowaliśmy nad projektem, wyciągając z własnej kieszeni, a właściwie kieszeni rodziców, potrzebne fundusze na opracowywanie
Total Car Rescue. Mam nadzieję,
że w Gdyni nie zawiedziemy – mówi
Arkadiusz Szczepanek.
– Niezwykle dla nas ważne jest
nie tylko wsparcie finansowe, ale
również deklaracja współpracy
ze strony firmy transportowej – dodaje Wojciech Żdżarski.
Przypomnijmy, że maturzyści
I LO w Nowym Sączu dostali się do finału Festiwalu Naukowego E(x)plory,
który odbędzie się w marcu, w Gdyni. Walczą o wyjazd do Stanów Zjednoczonych na największy konkurs
naukowy dla młodych naukowców.
(KG)
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl
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Firma REM-BUD I ze Stalowej Woli
wybuduje Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej. Zajmie
się pierwszym etapem inwestycji na
bazie wód geotermalnych.
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, właściciel lokalu, gdzie
mieścił się Imperial w Nowym Sączu, podpisała umowę dzierżawy z przedsiębiorcą pochodzenia
tureckiego.

W Sejmie przegłosowano zmianę
kodeksu cywilnego przewidującą ograniczenie odpowiedzialności
spadkobierców za długi spadkowe
tylko do wartości odziedziczonego spadku. To m.in. efekt inicjatywy legislacyjnej posła Andrzeja Romanka z Solidarnej Polski.
13 lutego dwa zastępy z JRG nr 1 w
Nowym Sączu zadysponowane zostały do gaszenia pożaru w Januszowej. W łazience jednorodzinnego budynku mieszkalnego paliła
się pralka.
Starosądecki Teatr Storia przygotowuje kolejną premierę. Poszukuje odtwórców dziecięcych ról do
spektaklu „Misterium Świętej Kingi”, który zostanie przedstawiony podczas Dni Tischnerowskich.

Mniej porodów w publicznych szpitalach
S Ł U Ż B A Z D R OW I A . O 30 proc.
spadła liczba porodów w szpitalu
w Krynicy Zdroju, w sądeckim o 40.
Przyszłe mamy coraz częściej chcą,
aby ich pociechy przyszły na świat
w Medikorze, czyli prywatnym Szpitalu Ginekologiczno–Położniczym
w Nowym Sączu.
Placówka działa zaledwie od grudnia ubiegłego roku i z każdym miesiącem ma coraz więcej pacjentek.
Panie chwalą sobie nowocześnie
wyposażony oddział i fachową obsługę. W grudniu urodziło się tam
116 maluchów, w styczniu 136,
w lutym zaś na świat przyszło
już prawie 70 dzieci. – Wszystkie
świadczenia są bezpłatne, bo finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – wyjaśnia
Roman Bański, dyrektor operacyjny w Medikorze. – Otaczamy pacjentki szczególną opieką.
Leżą w dwuosobowych salach.
Mamy też pełne zaplecze zarówno jeśli chodzi o oddział ginekologiczno–położniczy, jak i oddział
neonatologiczny.
Podczas, gdy Medikor liczy
rosnącą liczbę przychodzących
na świat noworodków, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
REKLAMA

Od 23 do 28 lutego trwa w całej
Polsce „Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu organizuje dyżury, w ramach których
osoby dotknięte przestępstwem
będą mogły otrzymać bezpłatną
poradę.
Różowa peruka, pejsy i gitara elektryczna – z takimi rekwizytami wystąpili na scenie sądeccy politycy.
Samorządowcy i parlamentarzyści
wzięli udział w trzeciej edycji Noworocznej Szopki.
Przedstawiciele Sądeckich Wodociągów obiecują, że w tym roku
podwyżek za wodę nie będzie. Ich
propozycję muszą jeszcze zaakceptować miejscy radni.

Chcesz wiedzieć więcej?
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

Byłeś świadkiem
interesującego
zdarzenia? Masz dobre
czy złe informacje,
o których powinni
dowiedzieć się wszyscy?
Zgłoś nam temat.

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

Auto-Complex Spółka z o.o.
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy Sącz - Wielogłowy 188
tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

FOT. KG

TYDZIEŃ
W SKRÓCIE

Podczas, gdy otwarty w grudniu ub. r. Medikor liczy rosnącą liczbę
przychodzących na świat noworodków, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Nowym Sączu odnotowuje spadek porodów.
odnotowuje spadek porodów.
Liczby są duże, ale nie przerażają
dyrektora Artura Puszko. Twierdzi, że podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu, kiedy
otwarto szpital w Roztoce koło
Zakliczyna. Teraz z doniesień medialnych wiadomo, że placówka
ma finansowe problemy i grozi jej likwidacja. Decyzją sądu
musi spłacić wszystkich wierzycieli, a procesem upadłościowym

zajmuje się syndyk. Formalności mogą potrwać nawet kilka
miesięcy.
– Jeśli dziecko jest zdrowe,
a ciąża prawidłowo prowadzona,
to panie mają swobodę wyboru
i idą rodzić tam, gdzie jest im lepiej – przyznaje Artur Puszko, dyrektor sądeckiego szpitala. – Podczas porodu zawsze może się coś
wydarzyć i wtedy taki szpital
jak nasz jest poza konkurencją,

bo oferujemy kompleksową opiekę. Z całym szacunkiem dla Medikoru, takiej opieki póki co nie
jest w stanie zapewnić pacjentkom – zauważa Puszko.
Podobne perypetie przechodzi szpital w Krynicy. Tam liczba
przychodzących na świat dzieci
spadła o 30 proc. – Od szpitali publicznych wymaga się kompleksowości. Jeśli jest się podmiotem
niepublicznym ta kompleksowość
już niekoniecznie jest wymagana
– tak zaistniałą sytuację komentuje Sławomir Kmak, dyrektor krynickiej placówki. – Nie mamy się
czego wstydzić jeśli chodzi o poziom i sposób opieki nad pacjentem. Jego bezpieczeństwo jest dla
nas najważniejsze. Nie może być
tak, że będziemy oferować opiekę
nad dzieckiem, a mamę po porodzie będziemy wywozić do innego szpitala. Ale to jest już problem NFZ, który zupełnie inaczej
podchodzi do podmiotów publicznych, a inaczej do prywatnych.
Negatywnych skutków powstania Medikoru nie odczuwa
jak na razie szpital w Limanowej.
Od początku roku urodziło się tam
180 dzieci, czyli mniej więcej tyle
samo maluchów co rok wcześniej.
(MAT)
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KO N T R OW E R S J E . Choć nietoperze
spędzają sen z powiek sądeczanom
– szczególnie mieszkańcom bloków
przy ul. Królowej Jadwigi – zarządca
budynków ma związane ręce. Latające ssaki są pod ochroną i nie można
się ich pozbyć jak... myszy.
Tylko w dwóch blokach naliczono blisko tysiąc nietoperzy. W całym mieście jest ich kilka tysięcy,
i z roku na rok populacja się rozrasta. Widok nietoperzy wywołuje
strach, zwłaszcza u kobiet czy dzieci. Niechęć do zwierząt potęguje
świadomość, że mogą one przenosić wściekliznę. Były już przypadki, w których po kontakcie z latającym ssakiem mieszkańcy musieli
przejść serię bolesnych szczepień.
Stąd liczne apele o to, by zaradzić problemowi. Wszystko wskazuje jednak na to, że sądeczanie
będą się musieli nauczyć tolerować kłopotliwe sąsiedztwo. Instytucje związane z ochroną środowiska są zgodne, że siedzib nietoperzy
nie można usunąć.
– Teraz chodzi o to, by mieszkańcom pewne rzeczy wytłumaczyć i pozbyć się niektórych
uprzedzeń bądź pokazać, jakie
są możliwości zabezpieczenia się
przed uciążliwym sąsiedztwem.
Pojawiły się również głosy o tym,

że Riegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mogłaby wyasygnować środki na moskitiery czy
siatki zabezpieczające okna i balkony – mówi Ryszard Jasiński,
wicepres Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Kolejnym rozwiązaniem, które proponuje przyrodnik Grzegorz
Tabasz, jest znalezienie nietoperzom naturalnego wroga.
– Wrogiem naturalnym, który
poluje w nocy, jest puszczyk. Ptakom można stawiać budki lęgowe. Zrobi się nam łańcuch pokarmowy, bo puszczyki bedą zjadać
nietoperze – przekonuje Tabasz.
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała spotkanie z udziałem mieszkańców
i przedstawicieli RDOŚ. W ciągu
dwóch miesięcy odbędzie się kolejne. Dzięki nim mieszkańcy mają
się dowiedzieć, jak reagować, gdy
do ich domów dostanie się nieproszony gość.
– Przede wszystkim nie należy panikować. Teraz tego problemu nie ma, ale gdy nietoperze
wlecą do pomieszczenia w lecie,
należy zgasić światło i otworzyć
okno. Zazwyczaj same wylecą.
Trzeba zachować po prostu spokój. To nie są wampiry – uśmiecha się przyrodnik.

Południe Polski jest wyjątkowe pod względem siedlisk nietoperzy. Zamieszkują one poddasza wielu zabytkowych kościołów
na Sądecczyźnie. Dzięki skrzydlatym lokatorom udało się wyremontować dachy kilku budowli, m.in.
w Dubnem, Wierchomli czy Leluchowie. Specjalną ochroną objęte zostały też jaskinie szczelinowe,
w których te zwierzęta zapadają w stan hibernacji. Żeby nikt nie
przeszkadzał nietoperzom, na zimę
montowane są specjalne kraty.
Takie zabezpieczenie znajduje się
na przykład na wejściu do Jaskini
Roztoczańskiej.
– Wiąże się to z faktem,
że stwierdzono tam zimowanie
licznej grupy nietoperzy. Jest
to gatunek najbardziej zagrożony, czyli podkowiec mały.
Na największym oknie, w porozumieniu z organizacją Pro
Natura została założona krata,
po to, żeby uniknąć ingerencji
człowieka – mówi Stanisław Michalik, nadleśniczy Nadleśnictwa
Piwniczna. Podobne zabezpieczenia pojawiły się na wejściach
do Jaskini Niedźwiedziej w Paśmie Jaworzyny czy Diablej Dziurze w Bukowcu. Latem wejścia
do grot są otwierane.
(PAS)

Autobusy w trasę już nie wyjadą
KO M U N I K AC J A . Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia ogłosił upadłość oświęcimskiego PKSiS, który
ma ponad 8 mln zł długów.
W 2012 roku to właśnie ta firma za
3,2 mln zł przejęła część przewozową bankrutującego nowosądeckiego PKS–u. Pracę w niej znalazło
wtedy około 100 osób. Obecnie nad
majątkiem oświęcimskiego przewoźnika, który od kilku lat borykał się z problemami finansowymi kontrolę przejmie syndyk. Jego

głównym zadaniem będzie sukcesywna wyprzedaż majątku i spłata wierzycieli, których uzbierało się... ponad dwustu. Autobusy
PKSiS, które jeszcze niedawno jeździły m.in. po Oświęcimiu, Nowym
Sączu czy Krakowie na trasę już nie
wyjadą, bowiem wraz z decyzją sądu
przewoźnik stracił licencję na przewóz osób i prowadzenie działalności. Pracę w firmie straciło 370 osób.
Spory kłopot mają teraz także lokalne samorządy, które z przewoźnikiem miały podpisane umowy

na dowóz uczniów do szkół. W Piwnicznej usługę do końca bieżącego roku szkolnego przejęła doraźnie inna firma. W Starym Sączu
natomiast z usług PKSiS zrezygnowano już w ubiegłym roku:
– Podczas protestów kierowców
mieliśmy problemy z dowozem
dzieci do szkół, dlatego przekazaliśmy to zadanie prywatnemu przewoźnikowi i MPK. Ponadto mamy
też swój autobus – informuje Kazimierze Gizicki, zastępca burmistrza
Starego Sącza.
(ROSS)
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FOT. (G)

Mieszkańcy muszą zaakceptować Ta rozprawa w ogóle nie
powinna mieć miejsca
latających lokatorów

Kiedy w sądzie pojawił się Adam Słomka (na zdjęciu z prawej), kandydat na
prezydenta Polski koalicji „Niezłomnych”, przed salą rozpraw zrobiło się gorąco
N A WO K A N D Z I E . Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział Rodzinny i Nieletnich umorzył postępowanie w sprawie 16–letniego Kacpra,
oskarżonego o... obrzucenie, 27 września 2014 r., wydmuszkami jajek z białą farbą pomnika „Braterstwa Broni”.
Na rozprawę przyjechali członkowie
Związku Konfederacji Polski Niepodległej z Małopolski i Śląska, manifestując
swoje wsparcie dla nieletniego.
– Przyjechałem tu, żeby kontrolować, co robią sądy w Polsce. Nie
skazują przestępców, tylko patriotyczną młodzież. […] I broni się relikty komunizmu – mówił nam przed
rozprawą Stanisław Tatara, wiceprzewodniczący KPN. Inni wtórowali: – Nikt za patriotyzm nie może
być karany.
Kombatantom nie spodobało się,
że rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Włączyli sprzęt z nagranymi patriotycznymi utworami
i zaczęli śpiewać: „Oni boją się”. Kiedy w sądzie pojawił się Adam Słomka – kandydat na prezydenta Polski koalicji „Niezłomnych”, który
był jednym z organizatorów manifestacji pod pomnikiem 27 września
ub.r. – zrobiło się gorąco. Manifestujący sforsowali bramkę odgradzającą
ich od sali, w której toczyła się rozprawa. Aby uspokoić zapędy kombatantów wezwano policję.

27 września ub.r. środowiska
kombatanckie, niepodległościowe i patriotyczne z Małopolski
i ze Śląska pikietowały przed pomnikiem Armii Czerwonej w Nowym Sączu, domagając się jego
usunięcia. Pokłosiem manifestacji są teraz sprawy sądowe za...
zniszczenie mienia.
Więcej na ten temat czytaj na dts24.pl

Mimo wszystko sąd zezwolił im
wejść na salę rozpraw na moment
odczytania wyroku. Kiedy sędzia
Barbara Zelek orzekła, że sprawa zostaje umorzona, zaczęli bić brawo
i dziękować.
– Sąd doszedł do wniosku,
że w tym wypadku nie ma podstaw do tego, by stosować wobec nastolatka jakiekolwiek środki przewidziane ustawą w sprawie
o postępowanie dla nieletnich.
Z uzasadnienia wyroku można zrozumieć, że tego postępowania przed
sądem w ogóle nie powinno być
– mówił po rozprawie pełnomocnik 16–latka Wojciech Gąsiorowski, odnosząc się również do sytuacji, jaka miała miejsce poza salą.
– Niepotrzebne były te incydenty,
bo my nawet dobrze nie słyszeliśmy tego, co sąd do nas mówił podczas rozprawy.
(G)

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenie
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowo-usługowym na Osiedlu Słonecznym 9 w Starym Sączu, numer lokalu użytkowego 4, o powierzchni 277,40 m2
wraz z piwnicami o powierzchni 285,90 m2. Najem lokalu
będzie odbywać na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej znajdującej się na stronie internetowej
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl,
oraz w Dziale Członkowskim GSM. Termin składania ofert: do 25 luty 2015 roku, godz. 10:00 (otwarcie
ofert). Otwarcie ofert i sprawdzenie ich ważności nastąpi
w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w Nowym Sączu,
przy ulicy Grodzkiej 30, sala nr 3.

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).
SPRZEDAM, Volvo V 40, 2001 r. Stan b.dobry cena 7800zł.
Tel. 500 124 501.
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
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M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

FOT. ARCH. SURSUM CORDA

Ciekawy program
i niepowtarzalna atmosfera

Przed uczestnikami zimowiska kolejny tydzień ferii pełen wrażeń. Twoje
dziecko może jeszcze do nich dołączyć.
Kulig, jazda na łyżwach, ścianka wspinaczkowa, warsztaty taneczne, bal karnawałowy to tylko
niektóre z atrakcji, z jakich korzystają uczestnicy zimowiska,
organizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu. Przed nimi kolejny

tydzień ferii pełen wrażeń. Twoje dziecko może jeszcze do nich
dołączyć.
– Zimowisko organizujemy na terenie Nowego Sącza w Szkole Podstawowej nr 7 i 18 oraz w Starym
Sączu. Zapewniamy opiekę nad

dziećmi w godzinach od 7. do 17.
z wyżywieniem – informuje Halina
Rams, koordynator zimowego wypoczynku i wylicza atrakcje, jakie
czekają na dzieci w drugim tygodniu ferii: wycieczka do zagrody
lachowskiej Kubalówka w Podegrodziu, jazda na łyżwach, zajęcia
plastyczne i z robotyki, kino, olimpiada sportowa...
– Organizatorzy zapewniają naprawdę ciekawy program, ale dla
nas najważniejsza jest atmosfera. Wiem, że mój syn świetnie się
tu bawi. Kiedy przyszłam po niego
wcześniej, musiałam czekać do godziny 17. Po prostu szkoda mu było
wychodzić pół godziny przed planowanym czasem. I tak jest codziennie – relacjonuje mama Kacpra. Rodzice Kamili z kolei nie
spodziewali się, że córka tak szybko zaaklimatyzuje się w nowym dla
niej środowisku. Zapisali dziecko na pierwszy tydzień zimowiska.
– Teraz Kamila wierci nam dziurę
w brzuchu, że chce bawić się tak
przez całe ferie – opowiadają.
Zapisy przyjmowane są pod
nr tel. 18 540 40 40, więcej szczegółów na temat zimowiska znajdą
Państwo również na stronie: www.
kolonie.sc.org.pl.

S P O R T. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych
to początek wielkich karier m.in. Justyny Kowalczyk czy Kamila Stocha
– to tu rodzą się prawdziwe sportowe talenty. Już po raz piąty najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju zjechali do Małopolski, by zmierzyć
się w jedenastu różnych dyscyplinach
sportowych. Oficjalne otwarcie XXI
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w sportach zimowych MAŁOPOLSKA
2015 miało miejsce 14 lutego w Zakopanem, ale zawody były i są rozgrywane również w Krynicy.
W całej Małopolsce rywalizuje prawie 1,5 tys. uczestników olimpiady, w tym blisko tysiąc młodych

Mamy
sportowców, około 200 trenerów, ponad 260 sędziów, a także wielu przedstawicieli Polskich
Związków Sportowych. Uczestnicy zimowych zmagań rywalizują w biathlonie, curlingu, hokeju
na lodzie, łyżwiarstwie figurowym,
łyżwiarstwie szybkim, łyżwiarstwie
krótkim, czyli short tracku, narciarstwie alpejskim, narciarstwie
klasycznym (biegach narciarskich,
skokach narciarskich i kombinacji
norweskiej), saneczkarstwie oraz
snowboardzie. Tegoroczne zawody

Ostatnią odsłoną krynickich zawodów w ramach młodzieżowej olimpiady będą
dzisiejsze (19 lutego) rozstrzygające o medalach mecze w hokeju na lodzie

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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medalistów mistrzostw Polski

W całej Małopolsce rywalizuje prawie 1,5 tys. uczestników olimpiady, w tym
blisko tysiąc młodych sportowców
rozgrywane są w Zakopanem,
Oświęcimiu, Nowym Targu, Krynicy Zdroju, Bukowinie Tatrzańskiej
oraz Kościelisku. Nie bez powodu zawody są rozgrywane właśnie
w Małopolsce. Jest tu doskonale
przygotowane zaplecze sportowe.
W poprzedniej edycji zimowej
olimpiady zawodnicy z Małopolski zdobyli aż 122 medale, drugie miejsce wywalczyło województwo śląskie, którego reprezentanci
wrócili z zawodów z 52 medalami.
Olimpiada integruje środowisko
sportowe z całego kraju, a poprzez
REKLAMA

zaangażowanie władz województwa, samorządów gminnych i powiatowych przyczynia się do rozwoju sportu w całym regionie. Jest
także ważnym wydarzeniem promującym Małopolskę jako miejsce sprzyjające uprawianiu sportu
i rekreacji. W Krynicy rywalizowano w curlingu, hokeju na lodzie,
łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie krótkim i saneczkarstwie. Jak
na razie sądeczanie liczyli się tylko
w saneczkarstwie, a to za sprawą
klubów Tajfun Nowy Sącz i Dunajca
Nowy Sącz. Jak zawsze można było

liczyć na występy niezawodnych
Kamila Gumulaka i Patryka Ziarno.
Ten pierwszy zdobył srebro w zjeździe pojedynczym. Patryk Ziarno
indywidualnie był 10., ale powetował sobie to w dwójkach, gdzie
razem ze starszym kolegą zdobył brąz. Najlepiej spisał się Maciej
Kiełbasa. Zawodnik Tajfuna stanął
na najwyższym podium w kategorii juniorów młodszym co de facto
oznacza mistrzostwo Polski. Artur Zubel był 12., Piotr Pietrzyk 15.
O podium otarła się Natalia Jamróz
czwarta w juniorkach młodszych.
Dorota Smyda i Łucja Jaworecka reprezentujące Dunajec zajęły
odpowiednio 13. i 16. m. Ponadto Artur Zubel w dwójce z Damianem Kotlarzem z LKS Łęka zdobyli srebro w dwójkach juniorów
młodszych. Te wyniki dały Tajfunowi trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
Niezłe wyniki zanotowali również następcy Justyny Kowalczyk
z LKS Witów Mszana Górna. Najlepiej biegała Klaudia Kołodziej. Zawodniczka Witowa zdobyła srebro
na 7,5 km i dwa razy zajęła czwarte
miejsca. Ostatnią odsłoną krynickich zawodów w ramach młodzieżowej olimpiady będą dzisiejsze (19
lutego) rozstrzygające o medalach
mecze w hokeju na lodzie. Mecz
o pierwsze miejsce o godz. 12.

Centrum Narciarskie Azoty zaprasza na Puchar Ziemi Sądeckiej w Snowboard Crossie i Skicrossie oraz Grand Prix o Puchar BeskidCard. Bez opłat startowych. Kategorie: narciarze i snowboardziści, kobiety i mężczyźni, młodzicy (2002 i młodsi), juniorzy młodsi (1999–2001), juniorzy (1995–1998),
seniorzy (1994 i starsi). Obowiązkowe kaski.

Program zawodów BeskidCard – 22 lutego 2015
X Zapisy godz. od 8.00 – 9.00
biuro zawodów – BAR „CHATKA NARCIARSKA”
X Start pierwszego przejazdu godz. 10.00;
Start drugiego przejazdu godz. 11.00
X Dekoracja i rozdanie nagród godz. 12.00

REKLAMA

Zorganizujemy
dla Pañstwa:
grille, biesiady góralskie,
imprezy integracyjne ibokolicznoĂciowe,
spotkania ğrmowe, rodzinne, poprawiny.

Więcej informacji tel.: 18 4464117 lub na stronie www.skihotel.pl
Dołącz do nas na Fb: https://www.facebook.com/SkiHotel?ref=hl
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W przededniu emocji oscarowych
w Hollywood (22/23 lutego) inaugurujemy cykl przedstawiający filmy związane tematyką, miejscem kręcenia zdjęć czy
też udziałem aktorów–krajanów,
z Sądecczyzną.
Filmy te, w większości zapomniane, są w pewnym sensie częścią
sądeckiej zbiorowej wyobraźni,
a może nawet tożsamości, rejestrują bowiem
niczym magiczne wehikuły znajome miejsca
i twarze sprzed wielu
lat, mają walor paradokumentu. Na początek
jedna z najgłośniejszych
komedii przedwojennych pt. „Książątko”,
którą w dużej części nakręcono w Krynicy, romans bogatego dziedzica
Tadeusza Rolskiego (Eugeniusza Bodo) i skromnej
Władzi Majewskiej (Karoliny Lubieńskiej) pracującej na prowincjonalnej poczcie, która wygrała
na loterii 150 zł i przeznacza je na wczasy w Krynicy,
ale w drodze do kurortu zostaje okradziona... i to dopiero początek serii zabawnych omyłek.
Dziewczyna w roli chłopaka lub odwrotnie – pomysł
na fabułę wielokrotnie wykorzystywany w kinie, wcześniej („Czy
Lucyna to dziewczyna”) i później

Filmoteka sądecka

Gwiazdy w Patrii

(„Dziewczyna i chłopak”,
„Po prostu chłopak”, „Tootsie”,
„Pani Doubtfire”, „Ona to on”, „Albert Nobbs”). Władzia w męskim

przebraniu zatrudnia się jako
fordanser i zostaje „oczkiem”
w głowie dyrektora dancingu (dziś już takich funkcji nie
ma!) Piwki, na dodatek adorowana przez nieświadomego tożsamości obiektu miłosnych westchnień aptekarza
z jej rodzinnych stron Gulardowicza (świetna rola Stanisława Sielańskiego).
„Książątko” to piękne
piosenki (przeboje Alfreda
Schera), komiczne dialogi,
klimatyczne sceny w krajobrazie krynickich gór
i wnętrzach „Patrii” wybudowanej pod Górą Parkową za ówczesne 3 mln USD
przez Jana Kiepurę. Kto
tam nie bywał? „Patria”
przyciągała przybyszów
nie tylko nowoczesną sylwetką architektoniczną (budowlę zaprojektował wybitny architekt Bogdan
Pniewski, twórca m.in. budynków Teatru Wielkiego i Narodowego Banku Polskiego w Warszawie)

wkomponowaną w zbocze góry,
ale też luksusowym wyposażeniem
apartamentów (w każdym z nich
znajdował się odbiornik radiowy!),
marmurowymi schodami, centralnym ogrzewaniem, wspaniałą salą
balową i przyległym basenem z kortami tenisowymi. W 1937 r. mieszkała tu księżniczka Juliana (późniejsza królowa Holandii) w podróży
poślubnej z małżonkiem. Kiepura
miał plan zwołania w „Patrii” światowego zjazdu filmowców, marzyło mu się też założenie tu wytwórni filmowej.
Lata trzydzieste to bodaj najświetniejszy okres w dziejach coraz bardziej wówczas modnego
w Europie uzdrowiska. Burzliwy rozwój, „epoka Leona Nowotarskiego” (światłego inżyniera
zdrojowego), współinicjatora budowy stadionu lodowego, toru saneczkowego, Nowego Domu Zdrojowego, kolejki na Górę Parkową
i ok. 150 murowanych domów
o kilku tysiącach poki, a także
czas mistrzostw świata w hokeju z udziałem gigantów z Kanady,

głośnych wizyt i dłuższych pobytów luminarzy polskiej kultury etc. Tego klimatycznego świata
już nie ma, roztopił się jak zdobiące kurort ówczesne rzeźby lodowo–śniegowe sądeczanina Jana
Żaroffe, ale przywołane w „Książątku” migawki (do przypomnienia na YouTube) tamtej świetności
budzą dziś sympatyczno–sentymentalne skojarzenia.
Jak widać, są polskie komedie przedwojenne, które mimo
upływu lat, niespecjalnie się starzeją, nie tylko bawią, ale nawet
wywołują głębszą zadumę, gdy
wspomnimy np. tragiczny los,
jaki w kilka lat po premierze filmu dotknął w sowieckim łagrze
Eugeniusza Bodo. Więcej szczęścia miał częsty bywalec w Krynicy reżyser Konrad Tom (właściwie
Konrad Runowiecki), żydowskiego pochodzenia, żołnierz armii
Andersa, zmarły w wieku 70 lat
w 1957 r. w Kalifornii. Zapisał się
w historii polskiego satyry jako
autor rozpropagowanego przez
kabaret Dudek szmoncesu „Sęk”.
JERZY LEŚNIAK

„Książątko” (1937), 80 min., reż.
Konrad Tom, Stanisław Szebego,
Warszawskie Towarzystwo Filmowe, w rolach głównych Eugeniusz Bodo i Karolina Lubieńska,
Stanisław Sielański, Antoni Fertner, Loda Niemirzanka, Klemens
Mielczarek.

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

W Nadziei odnajdują... siebie

– 25 lat temu, rodzice pełnosprawnych dzieci na widok osoby niepełnosprawnej reagowali: „Chodź, nie
patrz”. Dziś już słyszymy inne reakcje: „Ta pani jeździ na wózku, bo ma
niesprawne nóżki. Wygląda, jakby
drżała, ale to nie z powodu zimna,
a choroby, jaką ma” – wyjaśniają
swoim pociechom. Społeczeństwo
nas zaakceptowało – mówi Jadwiga Jasińska, prezes Stowarzyszenia
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
„Nadzieja” w Nowym Sączu.
W tym roku mija już ćwierć wieku od momentu, gdy rodzice niepełnosprawnych dzieci postanowili
zjednoczyć siły i zawalczyć o lepsze
życie dla swoich pociech. Dziś „Nadzieja” liczy 93 członków i ma pod
opieką 103 osoby, w wieku od kilku miesięcy do ponad 40 lat. Początkowo Stowarzyszenie działało

w budynku na os. Milenium, od 2000
roku ma swoją siedzibę w dawnej filii SP nr 15 przy Freislera. Mieszczą
się tu: dzienny ośrodek rehabilitacyjny, świetlica terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla
młodzieży niepełnosprawnej, a także
Warsztaty Terapii Zajęciowej.
– Prowadzimy rehabilitację zarówno medyczną, jak i... społeczną. Najważniejszym jest, aby dzieci i młodzież, którzy do nas trafiają, stawali
się, na ile to możliwe, samodzielni
– podkreśla Jadwiga Jasińska. Dodaje, że często rodzice popełniają błąd, wyręczając swoje pociechy
we wszystkim z uwagi na niepełnosprawność. – Rozumiem, że robią
to z troski i miłości. Nieba by im przychylili. Często więc dopiero w „Nadziei” te dzieci uczą się, jak samemu przygotować śniadanie, zaparzyć
herbatę czy zrobić zakupy – opowiada prezes Stowarzyszenia.
Ktoś powie: Nic wielkiego. Tymczasem dla podopiecznych Nadziei
umiejętności zdobyte na kulinoterapii, zajęciach z hafciarstwa, komputerowych czy teatralnych to krok milowy, który choć w części zbliża ich
do świata ludzi zdrowych. Ogromnym sukcesem Stowarzyszenia jest
również, że ten świat przestał się
od nich odwracać.
– 25 lat temu, rodzice pełnosprawnych dzieci na widok osoby
niepełnosprawnej reagowali: „Chodź,
nie patrz”. Dziś już słyszymy inne

reakcje. Dorośli tłumaczą, dlaczego
ktoś jeździ na wózku inwalidzkim czy
inaczej się porusza, mówi, zachowuje – zauważa Jadwiga Jasińska, dodając, że Stowarzyszenie współpracuje też z sądeckimi szkołami,
których uczniowie chętnie włączają

się w pomoc podopiecznym „Nadziei”. Ostatnio na przykład zabawę andrzejkową dla nich poprowadzili uczniowie Elektryka. „Nadzieja”
współpracuje także ze Stowarzyszeniem Sursum Corda, które wysyła do pomocy w świetlicy swoich

wolontariuszy. Dla wielu z nich to życiowy sprawdzian.
– To cudowne, że my możemy
uczyć i wspierać niepełnosprawnych,
ale i oni nas edukują. Wolontariusze
spotykając się z naszymi podopiecznymi mają czas na refleksję i często
okazję do przewartościowania swojego życia – mówi Jasińska. Dodaje,
że wiele osób, przychodząc do Nadziei odkrywało swoje powołanie.
Jedni uznawali, że pomoc drugiemu człowiekowi to cel ich życia, inni
stwierdzali, że to ich przerasta. Nie
porzucili jednak podopiecznych Nadziei – nadal pomagają, ale już nie
bezpośrednio.
Ewelina Karol do Nadziei trafiła
trzy lata temu jako wolontariuszka.
Dziś, choć studiuje w Krakowie, przy
każdej okazji odwiedza podopiecznych Stowarzyszenia.
– Czasem się zastanawiam, czy ja
w ogóle pomagam? Trochę to z mojej strony egoistyczne. Ja tu przychodzą dla siebie samej, dla zaspokojenia swoich potrzeb. Radość sprawia
mi bowiem zabawa z przyjaciółmi,
a za takich uważam poznane tu osoby – mówi Ewelina.
Tych, którzy pomagają podopiecznym Nadziei zarówno pośrednio, jak bezpośrednio, z roku
na rok przybywa. Wciąż jednak
to kropla w morzu potrzeb osób
niepełnosprawnych.
– Ale kropla też drąży skałę
– zauważa prezes Nadziei, licząc,
że i w tym roku sądeczanie okażą
swą hojność i przekażą 1 procent
podatku na rzecz tych, którzy sami
sobie pomóc nie mogą.
(K)
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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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ERBET – Solidny
Każdy pracownik urzędu
powinien przejść staż w firmie Pracodawca 2014 roku
S A M O R Z Ą D / G O S P O DA R K A .
Rozmowa z WIESŁAWEM PIÓRO,
członkiem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego oraz dyrektorem serwisu posprzedażowego w firmie
Wiśniowski.
– Jak Pan godzi te tak ważne funkcje?
– Mawia się, że dla chcącego
nic trudnego, więc jeśli się bardzo
chce, to można je pogodzić. To zależy głównie ode mnie, czy chcę
wnieść coś w rozwój regionu, zależy od akceptacji takiej sytuacji
przez rodzinę, no i przede wszystkim od wyrażenia zgody przez mojego pracodawcę, czyli pana Andrzeja Wiśniowskiego.
– Jeśli chodzi o rodzinę, to musiał Pan
zapytać żony i dzieci: zgadzacie się,
że będę teraz później wracał do domu?
– O zgodę pytać nie musiałem,
bo moja praca zawodowa od lat nie
kończy się o godzinie 15., bowiem
od zawsze wiązała się z wyjazdami
i spotkaniami o różnych porach,
więc długi czas spędzany poza domem jest standardem w relacjach
rodzinnych.
– A Andrzeja Wiśniowskiego długo Pan
musiał namawiać do takiej decyzji?
– Firma Wiśniowski doszła
do takiego etapu w swoim rozwoju, na którym realizuje już nie
tylko cele biznesowe, ale również
cele prospołeczne. Jest powszechnie
wiadomo, że pan Andrzej Wiśniowski przez swoją aktywność inwestycyjną kojarzony jest z Sądecczyzną,
a nie z uciekaniem do rajów podatkowych. Myślę, że Andrzej Wiśniowski tak jak potrafił rozwinąć
własną firmę, tak zależy mu również na rozwoju miejsca, w którym
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mieszkamy i pracujemy. Właśnie dlatego, iż zależy mu
na Sądecczyźnie, wyraził zgodę na moją pracę dla powiatu.
Oczywiście dzieje się to kosztem
części czasu, jaki
dotychczas poświęcałem firmie.
– Nowe rozdanie w Starostwie
po jesiennych wyborach budzi ciągle
sporo emocji, mówi się wręcz o rewolucji, jaka czeka powiatowe struktury.
– Dla mnie to jest pewien standard życia. Gromadzę wizytówki ze swoich stanowisk, jakie sprawowałem w firmie Wiśniowski
i mam ich już kilkanaście w kolekcji. Po tym widać, że w rozwijającym się przedsiębiorstwie zmiany
są wpisane w kalendarz funkcjonowania firmy. To jest proces niekończący się – zmieniają się ludzie,
przechodzą na inne stanowiska,
zmienia się struktura firmy. To naturalny proces i w taki sam sposób
podszedłbym do zmian w Starostwie. Pozytywne dokonania i doświadczenia należy wykorzystać,
a pozmieniać to, co w naszym przekonaniu nie jest najlepsze i zrobić
to efektywniej. I to jest cel nowej
władzy powiatu.
– Przyszedł Pan do samorządu z biznesu, czy z tego powodu musi Pan
czasami na zarządach powiatu wołać:
Panowie, po pierwsze gospodarka!
– Powiem tak: cztery lata temu,
kiedy zostałem radnym powiatowym, postawiłem sobie za cel,
by małymi krokami poprawiać

w Starostwie obsługę klienta. To moja
zasada, którą wyniosłem z biznesu.
Słowo Klient piszemy przez duże
K i zawsze jest
on na pierwszym
miejscu. Wszyscy jesteśmy gdzieś
klientami, a w urzędzie – niestety – używało się określenia petent.
– Nie lubi Pan tego określenia?
– Nie lubię, bo szanuję klientów.
Dzięki nim mam pracę, mogę realizować swoje marzenia i utrzymywać rodzinę. Kiedyś powiedziałem nawet, że każdy pracownik
urzędu powinien przejść dwuletni
staż w firmie, która coś produkuje
i powinien sprzedawać jej produkty, żeby móc się utrzymać, swoich
pracowników i zapewnić im godziwe warunki pracy. W urzędzie
zmienia się podejście do klienta, ale
sporo jeszcze zostało do zrobienia.
– Rozumiem, że niebawem klienci Starostwa mogą spodziewać się, że zostaną tak potraktowani, jak są traktowani klienci w firmie Wiśniowski?
– Od czterech lat staram się
przekonywać i zmierzać do tego,
żebyśmy w urzędzie dbali o jakość
w każdym szczególe, bo to jest
właśnie nauka, którą wyniosłem
z mojej pracy. Mówiąc nieskromnie, w firmie miałem jakiś maleńki
wkład w kształtowanie takiej właśnie filozofii podejścia do klienta.
Rozmawiał
WOJCIECH MOLENDOWICZ
Cały wywiad z Wiesławem Pióro
możesz obejrzeć na: www.tv.rtk.pl

NAGRODA. Przedsiębiorstwo ERBET
otrzymało tytuł Solidnego Pracodawcy 2014 roku. Wyróżnienie odebrał
prezes Zarządu Tomasz Ćwikowski
podczas uroczystej gali w Kopalni Soli
w Wieliczce.
Konkurs Solidny Pracodawca organizowany jest przez wydawcę ogólnopolskiego dodatku
„Rzecz o biznesie”. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych

wyróżnień, w którym nagradzane
są przedsiębiorstwa za wzorową
politykę względem pracowników.
Nagroda stanowi potwierdzenie
klarowności i rzetelności działania firmy. Kapituła organizująca
konkurs bierze pod uwagę następujące kryteria: warunki pracy,
terminowość wypłat, warunki
socjalne, ścieżka kariery, opinie
zewnętrzne .
(ET)

L U D Z I E . Kiedy śpiewał w domu, rodzice mówili, żeby przestał wyć, a sąsiedzi pukali w kaloryfer. Dziś STANISŁAW DUDA to operowa perełka.
28–latek z Nowego Sącza na swoim
koncie ma już sporo sukcesów. Występował na Festiwalu im. Jana Kiepury, a na stałe związany jest z Filharmonią Śląską.
– Skąd pasja do opery, a nie do innego
gatunku muzyki?
– Wszystko zaczęło się od kościelnego zespołu „Jutrzenka”, który działał przy parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.
Prowadziła go wtedy pani Ewelina Szary. Spodobało mi się śpiewanie, dlatego postanowiłem zdawać
do Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. Dostałem się
do klasy śpiewu prof. Małgorzaty
Miecznikowskiej–Gurgul i to ona
zaraziła mnie muzyką klasyczną. Dzięki niej pokochałem operę.
Po czterech latach nauki postanowiłem zdawać na Akademię Muzyczną w Katowicach. Udało mi się
dostać za pierwszym razem.
– Jak wygląda nauka śpiewu
operowego?
– Tego artysta uczy się całe życie. To odpowiednia praca oddechu i sposób emisji. Z biegiem czasu nasz głos się zmienia, musimy
to na bieżąco kontrolować i pewne elementy korygować. Nie jest
to proste, w każdym przypadku
jest to indywidualna sprawa. Trzeba się kierować wewnętrznymi
odczuciami.
– Podobno z talentem do śpiewu trzeba się urodzić. Zgadzasz się z tym
stwierdzeniem?
– Tak jest z każdym talentem.
To po prostu się ma, albo nie. W tym
przypadku podstawą jest poczucie
rytmu, słuch muzyczny i głos. Reszta to już ciężka systematyczna praca, której nie wolno odpuścić.
– Kiedy poczułeś, że twój głos podoba się innym?
– To było kilka lat temu w Krynicy Zdroju, gdzie stawiałem pierwsze kroki na scenie przed prawdziwą publicznością i bałem się, jaki
będzie odbiór. Po reakcji widowni było widać, że im się spodobałem i to utwierdziło mnie, że wybrałem dobrą drogę.
– Kariera nabrała rozpędu...
na studiach?
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Baryton z Nowego Sącza
podbija świat opery

FOT. RADOSŁAW RZEPECKI
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– W trakcie studiów poszedłem na przesłuchanie do Instytucji Promocji Upowszechniania Muzyki Silesia
w Katowicach. Chyba się spodobałem, bo zaczęły się pojawiać propozycje koncertów – opowiada Stanisław Duda

Kiedy praca
jest pasją,
inaczej liczy się
pieniądze

– W trakcie studiów poszedłem
na przesłuchanie do Instytucji Promocji Upowszechniania Muzyki
Silesia w Katowicach. Chyba się
spodobałem, bo zaczęły się pojawiać propozycje koncertów. Potem
rozpocząłem współpracę z Filharmonią Śląską i ta współpraca trwa
do dziś. Jeżdżę też na przesłuchania, castingi i konkursy. Dla mnie
to nie tylko wielka promocja, ale
przede wszystkim szkoła, bo mogę
słuchać uwag i rad od najlepszych.
Być może teraz spróbuję swoich sił
w konkursie im. Ady Sari.
– Wybrałeś niszowy zawód, jednak
konkurencji nie brakuje. Ciężko jest się
wybić w świecie operowym?
– Owszem, jest to niszowy zawód, ale tylko dlatego, że nie jest

promowany tak, jak muzyka popularna. Co do konkurencji, to jest
dokładnie taka sama, jak w muzyce
popularnej, ale wiemy o niej tylko
my, śpiewacy. Bardzo trudno dostać się na studia, a mimo to kończy
je wielu śpiewaków i nie wszyscy
mogą liczyć na pracę w zawodzie.
Dlatego tak ważne są kursy i ciągła
praca nad głosem. Mówiąc krótko: także i w tym zawodzie trzeba
się mocno trzymać, żeby nie spaść
ze sceny.
– Żeby być w formie, musisz pewnie codziennie ćwiczyć. Sąsiadom nie
przeszkadza, jak śpiewasz?
– Największy problem miałem
wtedy, gdy chodziłem do szkoły
muzycznej w Nowym Sączu. Rodzice cały czas mówili, żebym przestał

wyć. A sąsiedzi pukali w kaloryfer. Na szczęście po jakimś czasie
wszyscy się do siebie przyzwyczailiśmy. Dla mnie bardzo ważne było
wsparcie rodziców, choć na początku do mojego śpiewania podchodzili sceptycznie. Teraz pierwsi pytają o bilety na koncerty i jeżeli
mogą, zawsze na nich są. To bardzo
cieszy i daje prawdziwego „powera”, choć czasem też są krytyczni.
– Niektórzy muzycy mówią, że talent to zaledwie jeden procent sukcesu, 99 to szczęście. Zgadzasz się z tym?
– Moim zdaniem na cały sukces składa się 100 procent talentu, 150 procent pracy i oczywiście
szczęście.
– Znajomość języków obcych pewnie
też jest konieczna?
– Włoski to podstawa. W tym języku śpiewamy najczęściej. Ale też
po niemiecku, francusku i rosyjsku.
– Da się wyżyć z operowego
śpiewania?
– … Jak na razie jeszcze żyję.
Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej. Kiedy praca jest
pasją, inaczej liczy się pieniądze.
Choć oczywiście są one potrzebne. Kiedy nie koncertuję, udzielam
też lekcji śpiewu, emisji głosu oraz
podstaw muzyki. Co też daje pieniądze, ale przede wszystkim satysfakcję, że moim talentem mogę
podzielić się z innymi.
– Cel do osiągnięcia w najbliższych
latach?
– Przede wszystkim być z roku
na rok lepszym w tym, co robię.
Jak każdy śpiewak marzę, żeby występować na wielkich scenach tego
świata i mam nadzieję, że mi się
to uda. Jeśli nie, to nawet te mniejsze będą dla mnie wielkie. Czasem
warto zaśpiewać nawet dla jednej
osoby, bo nigdy nie wiesz, kto cię
słucha i co z tego wyjdzie.
Rozmawiała MARTA TYKA
Źródło: wMediach.pl

