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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27
GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11

A

33–300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67.

R

znajdź nas na

E

K

L

A

M

A

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 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Nieprzespane noce plus talent
L U D Z I E . Sądeczanin Tomasz Bocheński został powołany na nowo
utworzone stanowisko dyrektora artystycznego Grupy Polskapresse – wydawcy gazet regionalnych,
m.in. „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”.

WA R TO W I E D Z I E Ć

Dzieci stworzą
przewodnik dla dzieci
KO N K U R S . Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu ogłasza
konkurs plastyczny dla dzieci w kategoriach wiekowych 7 – 10 i 11 – 15 lat.
pt. „Kolorowanka dla Krysi i Janka”.
„Tytułowa Krysia i Janek to hipotetyczni turyści, w takim samym

wieku lub trochę młodsi od uczestników naszego konkursu, którzy
kiedyś wraz z rodzicami odwiedzą Nowy Sącz. Pragniemy wspólnie z najmłodszymi sądeczanami,
kierując się ich spojrzeniem na nasze piękne miasto, stworzyć przewodnik czytelny dla tych, którzy
czytać jeszcze nie potrafią i tych,
którzy niedawno tę sztukę posiedli.
Rozbudzić w „małych przewodnikach” zamiłowanie do odkrywania

Śmieci pod specjalnym nadzorem
FOT. (SONY)

A B S U R DY N A S Z E
C O D Z I E N N E . Gdzie
znajduje się najpilniej
na świecie strzeżony kosz
na śmieci? W Nowym Sączu oczywiście!
Powiemy więcej – znajduje się przy ul. Dojazdowej. Żeby się
do niego dostać trzeba mieć klucz: A.
do bramy zamkniętego i ogrodzonego
osiedla, B. drugi klucz do drzwi śmietnika. Jakby tego wszystkiego było mało
– a widocznie jest mało – w śmietnik
wycelowane jest oko kamery, która monitoruje sytuację w koszu przez
całą dobę! Robi wrażenie? Oczywiście, bo na świecie jest wiele miejsc,
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ciekawych zakątków miasta. Obrazem opowiedzieć legendy i historie
Nowego Sącza” – zachęcają organizatorzy konkursu.
Konkurs adresowany jest
do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Nowym Sączu. Termin nadsyłania
prac mija 30 kwietnia. Więcej
szczegółów w regulaminie do pobrania na stronie www.cit.com.pl
lub www.sarr.com.pl.
(GUA)

SMS
Internet przyjmie
wszystko
Nasz wnikliwy Czytelnik Wiesław Piprek, znany sądecki przewodnik i miłośnik historii miasta, uważnie przeczytał, co na temat Nowego Sącza pisze
Wikipedia – popularna internetowa encyklopedia. Przeczytał i złapał się za
głowę, a my łapiemy się za nasze głowy wraz z nim. Kto jest autorem tych
bredni – padło przy okazji pytanie, które odnosi się do tego oto fragmentu
z historii Nowego Sącza:
„21 grudnia 1918 został wcielony
do nowo powstałej Rusińskiej Ludowej

Republiki Łemków. 12 marca 1920, gdy
to republika ta została zlikwidowana
przez wojska polskie stał się częścią II
Rzeczypospolitej”.
No właśnie – kto wypisuje takie rzeczy? Tego nie wiemy, wiemy natomiast, że całkiem niedawno, z okazji
720. rocznicy lokacji miasta – m.in. DTS
– zafundował wszystkim zainteresowanym powtórkę z historii, a z tej wiadomo, że Nowy Sącz już 31 października 1918 r. cieszył się wolnością, a władze
w mieście i regionie przejmowała tzw.
komisja likwidacyjna. Cóż, kiedyś mawiano, że papier przyjmie wszystko.
Dziś wiadomo z całą pewnością, że internet przyjmie jeszcze więcej. I na do(KCH)
datek nie spali się. Ze wstydu.

Sikorowski, w ramach protestu
zrezygnował z dalszej współpracy z gazetą, pisząc na pożegnanie,
iż nie godzi się na zmiany wprowadzane przez „chłopców z prowincji”. Oprócz braku kultury
piosenkarz wykazał się wówczas
elementarnym brakiem wyczucia
prasowych trendów, a jego niechęć
do zmian, nie wytrzymuje po latach
konfrontacji z kolejnymi dokonaniami Bocheńskiego.
W dziennikarskim środowisku
popularny „Bochen” słynie z niezwykłej pracowitości. Setki nieprzespanych nocy w połączeniu
z niezwykłym talentem zaprowadziły go na szczyt kariery w niezwykle wymagającej i konkurencyjnej branży, jaką jest grafika
prasowa.
(GRU)
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AGATA MIKA
ul. Piotra Skargi 5
33-300 Nowy SĈcz
tel.: 664 836 372

NASZA OFERTA:

R

w których sejfy nie są tak
pilnie strzeżone jak ten
śmietnik. Nie udało nam
się ustalić, co takiego okoliczni mieszkańcy wyrzucają do kosza.
Na wszelki wypadek jednak nie podajemy dokładnego adresu.
Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby dowiedzieli się o nim zbieracze makulatury, złomu i butelek. A może zjechaliby do śmietnika poszukiwacze
złota z Alaski? Wtajemniczeni twierdzą jednak, że kiedy zacznie obowiązywać nowa ustawa śmieciowa będzie
to świetny biznes. Dlatego warto trzy(KTA)
mać śmieci pod kluczem.

Tomasz Bocheński, absolwent IV
LO w Nowym Sączu, zaczynał pracę 15 lat temu w nowosądeckim
oddziale GK, jako współpracownik działu sportowego. Niedługo
później poświęcił się jednak całkowicie swojej życiowej pasji, czyli
tworzeniu projektów graficznych.
Głównie gazet, ale również książek i innych przedsięwzięć graficznych. Przez całe lata czytelnicy biorący do ręki nowosądeckie
dodatki GK i DP mieli do czynienia właśnie z efektami pracy Bocheńskiego. Swoją pierwszą nagrodę – GrandFront 2006, w Konkursie
Izby Wydawców Prasy na Okładkę
Roku – otrzymał za projekt magazynu „Wolna Sobota” – weekendowego dodatku do „Dziennika Nowosądeckiego”. Obecnie jest już
laureatem wielu polskich i międzynarodowych konkursów m.in. ArtFront, GrandFront oraz European
Newspaper Award.
Kiedy w 2007 r. w ramach sądeckiego desantu w Krakowie Bocheński stworzył nowy layout „Dziennika Polskiego” obrażony o zmianę
swojego zdjęcia felietonista Andrzej

ʕ
ʕ
ʕ
ʕ
ʕ
ʕ
ʕ
ʕ
ʕ

masaİ
masaİ
masaİ
masaİ
masaİ
masaİ
masaİ
masaİ
masaİ

dla kobiet w ciĈİy
Shantala dla niemowlĈt i dzieci
w miejscu pracy
klasyczny
relaksacyjny
sportowy
leczniczy
czekoladĈ
miodem
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masaİ baękĈ chięskĈ
masaİ ĤwiecĈ
masaİ ciepãymi kamieniami
masaİ paãeczkami bambusowymi
drenaİ limfatyczny
þwiczenia korekcyjne
koloroterapia
masaİ blizny pooperacyjnej
masaİ laktacyjny
masaİ w stanach nietrzymania moczu
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Kotu pomagają bez pytania, a człowiekowi nie
– Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Jerzy Owsiak wymusił na ministrze zdrowia reformę ratownictwa medycznego. Przesłał Pan WOŚP
swoje propozycje zmian. Jest jakaś
odpowiedź?
– Jeszcze nie. Ale system trzeba uporządkować organizacyjnie
i finansowo, żeby nie dochodziło do dramatycznych sytuacji, jak
teraz. Próbowałem przekazać proste rozwiązania. Mieliśmy kiedyś
całodobową opiekę przy pogotowiu i to zdawało świetnie egzamin.
Było ambulatorium, dwóch lekarzy, ambulans. System opieki nocnej i pogotowia się uzupełniał, a teraz jest rozdzielony. Powinna też
powstać państwowa pomoc medyczna, mająca stabilność finansową. Przecież straż pożarna to służba
etatowa, a pogotowie, ratujące życie ludzi, jest na rocznych czy półtorarocznych kontraktach. I jeszcze
się nas straszy, że jest oferent prywatny, który tu zaraz wejdzie, biorąc za świadczenia 25 procent mniej
od nas. Czyli firma prywatna zastąpi
tą, która przez lata była rozwijana,
gdzie inwestowano i gdzie są doświadczeni lekarze i kierowcy? Wymieniłem cały tabor samochodowy,
zamontowałem nowoczesny sprzęt
informatyczny dowodzenia i łączności, mam system dla kardiologii
i przegram konkurencję z gościem,
który ma auta w leasingu i ratowników zgonionych z całej Polski?
A na końcu jeszcze ten gość przyjdzie do mnie z ofertą: jak pan zechce, to dam panu szansę to robić,
ale za 50 procent ceny. A za rok nie
będzie publicznego pogotowia ratunkowego i skończy się konkurencja, a zacznie monopol tej firmy.
– Owsiak wraz z ministrem będą szkolić dyspozytorów pogotowia. Ma powstać tzw. algorytm przyjmowania
przez nich zgłoszeń, czyli system pytań
niepozwalający na dowolność w ocenie, czy wysłać karetkę do chorego czy
nie. To jest potrzebne?
– Jest. Pacjent nie ma obowiązku licytować się w dramatyzmie
przy opisywaniu swojego samopoczucia i oceniać, czy coś mu zagraża czy nie. Decydować o tym
nie powinien rozemocjonowany
człowiek, który opisuje sytuację
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FOT. (KG)

R O Z M OWA Z JÓZEFEM
ZYGMUNTEM, dyrektorem
Sądeckiego Pogotowia
Ratunkowego

Józef Zygmunt (z lewej): – Wymieniłem cały tabor samochodowy, zamontowałem nowoczesny sprzęt informatyczny
dowodzenia i łączności, mam system dla kardiologii i przegram konkurencję z gościem, który ma auta w leasingu
i ratowników zgonionych z całej Polski?
bliskiej mu osoby, tylko dyspozytor z doświadczeniem. Ale też powinien mieć komfort pracy. Spieszy
się, bo przyjmuje zgłoszenia z całego regionu, a ma po kilku zdaniach
oceniać, czy chory nadaje się na całodobówkę czy do szpitala? Nie ma
osoby, która by to oceniła w stu
procentach właściwie. Gdy dzwonimy na straż pożarną, to nikt się
nas nie pyta, czy kot jest osłabiony, czy może sam zejdzie z drzewa. Wysyłają trzy samochody i kota
ściągają. Jak pies jest na krze, nikt
nie pyta, czy sam dopłynie, a może
przeskoczy. Jedzie straż i go ratuje.
A jak dzwonią w sprawie człowieka, to jest zastanawianie się: czy ma
38 stopni gorączki czy 38,5.
– Ma Pan porównanie po 30–letniej
pracy w straży pożarnej i teraz w sądeckim pogotowiu.
– Strażacy są lepiej oceniani od pogotowia i nie mają takich wpadek, bo nie mają też podobnych dylematów. Mają dużo

i dobrze rozlokowanych wozów, zawsze mogą szybko dojechać na miejsce wezwania. A u nas
brakuje karetek i podpieramy się
strażakami, lotniczym pogotowiem, które do rannej narciarki
leciało trzy godziny. Bo też karetki są w nowym systemie wysyłane
trochę po omacku.
Kiedy dyspozytornia była przy
pogotowiu, nie korzystałem z pomocy strażaków, bo u nas była hierarchia ważności zgłoszeń. Nasz
dyspozytor wiedział, która karetka przy jakim jest pacjencie. Że przy
danym można obsługę przerwać,
bo miał na przykład złamaną nogę
i jest już zabezpieczony, i ambulans może jechać do następnego pacjenta. Wiadomo było, że jak karetka zjeżdża z Jaworzyny do szpitala
w Krynicy, to za trzy minuty może
jechać dalej. Nie wzywano karetki z Nowego Sącza. A teraz jest
tak, że ona zjeżdża, za trzy minuty jest wolna, ale już wysłano

karetkę z Sącza, która 30 minut jedzie do Krynicy i mija po drodze
krynickie wozy, które stoją. Obecny system, w którym dyspozytor
jest 100 kilometrów od rejonu zgłoszenia, nie zawsze zna teren i nie
jest w stanie kontrolować wszystkich wyjazdów, nie jest bezpieczny dla pacjenta. Zamiast 13 dyspozytorni w województwie są dwie
– w Krakowie i Tarnowie, zamiast
32 stanowisk dyspozytorów jest 17,
zaś telefonów z wezwaniami do pacjentów tyle samo. Karetki są wysyłane poza swoje powiaty, a to jest
zawsze porażka, bo to ogromna odległość do pokonania.
– Sądeckie Pogotowie Ratunkowe często było wysyłane poza swój powiat?
– Mieliśmy 28 takich wyjazdów
w styczniu. Lutego jeszcze nie podsumowaliśmy. To przerzucanie karetek jest niebezpieczne, bo kiedy
ta z Nowego Sącza jedzie do Zakliczyna i coś się w tym czasie wydarzy na jej terenie, to do Sącza

pojedzie na przykład karetka z Tarnowa. A czas jej dojazdu to nie będzie 15 czy 20 minut, tylko 40 albo
więcej. Przez lata za ciężkie pieniądze budowano Zintegrowany
System Bezpieczeństwa, który też
polegał na tym, że w jednym miejscu była dyspozytornia medyczna, strażacka, policyjna, administracyjna i w razie wielkich akcji
w tym jednym miejscu podejmowano decyzje. Tu zbierał się sztab
kryzysowy. Tyle, że ten system budowano na poziomie samorządów
powiatowych, a nie wojewódzkich.
My w powiecie zbudowaliśmy pięć
podstacji, żeby osiągnąć standard
dojazdu poniżej 20 minut. Do tego
trzeba było się trzymać rejonizacji. Karetka w Łącku powinna obsługiwać tylko okolice Łącka, żeby
w każdej chwili naprawdę móc
szybko dojechać. To różnica między dawnym, a obecnym systemem. Tamten polegał na mądrym
i racjonalnym wykorzystaniu wozów. Dyspozytor miał czas i możliwość dokładnego rozeznania, która
karetka jakiego pacjenta obsługuje. Można było wartościować wyjazd i do bardziej niebezpiecznego
przypadku wysyłać karetkę wcześniej, do mniej niebezpiecznego
później. Można to było korygować
i tym sterować.
– Jest Pan przeciwko centralizacji
systemu?
– Nie upieram się, żeby dyspozytornie nie były scentralizowane, tylko ta koncentracja powinna
być maksymalnie na obszarze subregionów. A więc w Nowym Sączu
dla Limanowej, Gorlic, może jeszcze
ze dwóch powiatów. Wtedy dyspozytor miałby odpowiednie obciążenie, ale też dysponował taką wiedzą, która pozwalałaby mu na dobre
organizowanie i kierowanie akcjami. Nie krytykuję tego systemu, tylko daję głos konstruktywny
w poszukiwaniu lepszych rozwiązań i w celu doskonalenia tych już
przyjętych, w dążeniu do usuwania złych, słabych punktów. Podkreślam ogromne zaangażowanie
w prawidłowe funkcjonowanie tego
systemu załóg Pogotowia Ratunkowego i Dyspozytorni w Tarnowie.
Moim obowiązkiem jest zwracanie
uwagi na zagrożenia, ponieważ nikt
nie zwolnił z odpowiedzialności za
bezpieczeństwo mieszkańców ani
mnie, ani starosty. Czas najwyższy
na odważne decyzje.
Rozmawiała (BEN)
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NOWO OTWARTY SKLEP

Ubieraj się modnie ...i tanio!
Odzież damska, męska, obuwie, dodatki FIRM:
ZARA • BERSHKA • ATMOSPHERE • PULL AND BEAR

ZAPRASZAMY Nowy Sącz ul. Lwowska 17

infolinia 525 225 525

Wielkanocna
poǏyczka od rħŬŝ

W
W
W
W

ĚŽϭϱϬϬǌų
na zĂũČĐa bogatego
na Dyngusa udanego
na co tylko chcesz

NOWY SCZ , ul.Sobieskiego 14 A/3
tel. 183 348 037, 504 747 102

POŻYCZKI 30’tki

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

668 930 302
www.daiglob-ﬁnance.pl
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osób. Część funkcjonariuszy już
przeszła na wcześniejszą emeryturę. Większość z pozostałych nie chce
przenieść się na inną granicę. Według wstępnych ustaleń w nowosądeckim oddziale straży granicznej ma powstać Karpacki Ośrodek
Wsparcia i filia Szkoły Aspirantów.
Na pozostanie w oddziale ma szansę kilkudziesięciu pracowników cywilnych.
MONIKA CHROBAK

KOMENTARZ
Nie pomogły liczne protesty i apele związkowców, samorządowców
i parlamentarzystów. Karpacki Oddział
Straży Granicznej w Nowym Sączu zostanie zlikwidowany.
Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister spraw wewnętrznych
Bartłomiej Sienkiewicz. W ramach
reorganizacji straży granicznej na południu Polski ma powstać śląsko–
małopolski oddział z siedzibą w Raciborzu i zacząć działać od przyszłego roku. Z mapy znikną wówczas oddziały w Nowym Sączu oraz Kłodzku,
a także trzy z czternastu istniejących
placówek.
Funkcjonariusze i pracownicy cywilni, którzy nie będą mogli zostać
w Nowym Sączu, otrzymają inne
oferty pracy. Przynajmniej tak wynika z zapewnień posła Platformy Obywatelskiej Andrzeja Czerwińskiego.
– Część funkcjonariuszy będzie potrzebna między innymi
na wschodniej granicy – mówi poseł.
Pierwsze oferty pracy dla pracowników cywilnych już spływają od różnych służb mundurowych
w Małopolsce, m.in. Państwowej
Straży Pożarnej. To jednak mało
satysfakcjonuje przewodniczącą

SMS
Za korkami stoi Bóg
– To poroniony pomysł! Kto za tym
stoi? Znów utkniemy w korkach!
– ostro zareagowali nasi Czytelnicy,
gdy wczoraj uruchomiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu
w pobliżu Białego Klasztoru w Nowym Sączu. Sprawdziliśmy i uspokajamy kierowców, że to chwilowe rozwiązanie. W kościele MBN
rozpoczęły się rekolekcje. Na prośbę księży i dyrektorów szkół przywrócono sygnalizację świetlną, by
dzieci mogły bezpiecznie przejść
przez skrzyżowanie do i z świątyni.
– Utrudnienia dla kierowców mogą
wystąpić do soboty – mówi Małgorzata Grybel, rzecznik prasowy UM
w Nowym Sączu.
(WÓL)

OGŁOSZENIE DROBNE
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY
- produkcja, montaż.
Tel. 696-027-993.
BRYKIET DRZEWNY
- producent, c.o., kominki.
503-313-788.

związków zawodowych pracowników cywilnych w KOSG, Irenę
Woźniak.
– Zarabiają oni 1500–1800 zł netto – zauważa. – Niewielu z nich będzie stać na dojeżdżanie do pracy czy przeprowadzkę do innego
miasta.
W czerwcu Najwyższa Izba Kontroli ma zbadać zasadność decyzji
o reorganizacji straży granicznej.
Wnioskowali o to posłowie Solidarnej
Polski. Złożono również w tej sprawie
zawiadomienie do prokuratury. Szef
klubu parlamentarnego Arkadiusz
Mularczyk liczy, że ta kontrola ujawni niegospodarność.
– W modernizację nowosądeckiego i kłodzkiego oddziału straży
granicznej zainwestowano w ostatnich latach około 60 milionów złotych – mówi Arkadiusz Mularczyk.
W Karpackim Oddziale Straży Granicznej pracuje blisko tysiąc
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Stanisław Kogut niespełna tydzień
temu wyraził nadzieję, że nowy minister zajmie się sprawą KOSG i nie
dopuści do jego likwidacji, dziś tak
ocenia jego decyzję: – To skandal,
że nowy minister spraw wewnętrznych nie zechciał nawet wysłuchać argumentów w sprawie pozostawienia Karpackiego Oddziału
Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Mimo to wszystkie uwagi i argumenty ukazujące bezsens podjętej w tej
sprawie decyzji wysłałem do Bartłomieja Sienkiewicza. W niedługim
czasie zwołam konferencję prasową
i wymienię wszystkie likwidacje instytucji, które zostały przeprowadzone na Sądecczyźnie podczas sześciu
ostatnich lat rządów koalicji PO–PSL.
Ci ludzie w ogóle nie chcą słuchać
społeczeństwa. Dla obecnej władzy
ważniejsze od argumentów czysto
ludzkich, egzystencjalnych, są słupki
i bilanse, które akurat w przypadku
KOSG – mocno się nie zgadzają ekipie
rządzącej. Tak dłużej być nie może!

T Y D Z I E Ń W L I C Z B AC H

10

lub 13 zł miesięcznie tzw. podatku śmieciowego będą płacić wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza. Niższa stawka będzie
dla tych, którzy śmieci segregują. Taką decyzję podjęła na ostatniej sesji Rada Miasta, rezygnując
tym samym z pomysłu, by wysokość opłaty była zależna od ilości
zużytej wody.

15

zarzutów przedstawili sądeccy policjanci trzem mieszkańcom
Nowego Sącza w wieku 19, 20 i 24
lata, którzy uszkodzili 15 budynków, malując je farbą. Wyrządzili straty na ponad 36 tys. zł. Grozi
im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

230

osób wysłuchało koncertu Moniki Kuszyńskiej w Starym Sączu,
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Biletów
na jej występ zabrakło już na cztery dni przed recitalem.

68 000 000

złotych dofinansowania
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego otrzyma Nowy Sącza

FOT. ARCH. SURSUM CORDA

KOSG znika z Nowego Sącza

na budowę odcinka (od ul. Tarnowskiej przez Dunajec do ul.
Marcinkowickiej) tzw. obwodnicy północnej i mostu na Dunajcu. Koszt całej inwestycji
to 80 mln zł. Różnice miasto
pokryje z własnych pieniędzy.
– Nie wiem jeszcze, czy to będą
fundusze budżetowe, czy zaciągniemy kredyt. To sprawa
drugorzędna – mówi prezydent
Ryszard Nowak, zapowiadając
odbiór inwestycji w 2015 r. Brakujący odcinek od ul. Marcinkowickiej do ronda w Biczycach
Dolnych ma wybudować Wojewódzki Zarząd Dróg.
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Trzeba wiedzieć,
kiedy się wycofać
FOT. Z ARCHIWUM WALENTEGO FIUTA

Ojcostwo to wiedza tajemna

KO M E N TA R Z . Czterej Polacy jako
pierwsi na świecie zdobyli Broad Peak
zimą. Schodząc ze szczytu, do obozu na wysokości 7400 m n.p.m. dotarło jedynie dwóch: Adam Bielecki i Artur
Małek. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski podczas powrotu zaginęli. Kierownictwo wyprawy oficjalnie wydało oświadczenie, w którym uznano ich
za zaginionych. Wyprawę na ośmiotysięcznik, komentuje specjalnie dla DTS,
sądeczanin Walenty Fiut, alpinista, himalaista, taternik, zdobywca Broad
Peak latem 1984 r.:
– Mimo upływu wielu lat doskonale
pamiętam ten moment. Dobre warunki pogodowe w porze letniej sprawiły, że szczyt udało się zdobyć bez
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www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

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

trudu. Byliśmy na wierzchołku
góry już około południa. Wokół
morze gór, najsłynniejszy szczyt
K2 był dosłownie na wyciągnięcie
ręki. Zimą jednak Broad Peak stanowi ogromne wyzwanie. To,
co latem można przejść w godzinę czy dwie, o tej porze roku
zajmuje nawet cały dzień. Silny
wiatr, słaba widoczność, bardzo
niskie temperatury utrudniają
wspinaczkę. Odcinek od przełęczy do szczytu Broad Peak prowadził przez bardzo wąską grań,
szerokości około metra, od chińskiej strony była kilkusetmetrowa przepaść. Dla mnie to był
jeden z najtrudniejszych momentów do pokonania. Ciężko sobie
wyobrazić, że nasi himalaiści teraz – i to jeszcze nocą – musieli go
przejść. Doceniam ich dokonania,
ale trzeba jednak wiedzieć, kiedy powiedzieć dość i się wycofać. Przypomina mi to przypadek słynnej polskiej himalaistki
Wandy Rutkiewicz, która wspinała się na szczyt Kanczendzongi.
Panowały wtedy bardzo złe warunki pogodowe i jej towarzyszysz, Meksykanin Carlos, który
już schodził ze szczytu, odradzał
dalszą wspinaczkę. Nie posłuchała go i jak wiadomo zaginęła. Nie
wiemy do tej pory, co się z nią
stało. Czy wyszła na wierzchołek, czy spadła w przepaść, czy
w jakąś szczelinę. Ta chęć zdobycia szczytu jest w prawie każdym
himalaiście bardzo silna…
Not. (MCH)
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S P O Ł E C Z E Ń S T WO . Tu nie było wykładów o patologiach. Nie było złotych
recept ani gwarancji, że nagle znikną
problemy dnia codziennego. – W trakcie spotkania zrobiliśmy specjalne EKG.
Każdy z nas odpowiedział sobie na pytanie, na jakim etapie ojcostwa jest
i co chce osiągnąć w przyszłości – wyjaśnia Dariusz Cupiał z fundacji tato.net,
inicjator i trener warsztatów dla ojców
i dziadków zorganizowanych w bibliotece w Barcicach.
W spotkaniu uczestniczyło 10 mężczyzn, ojców i dziadków, z gminy Stary Sącz z najróżniejszym bagażem doświadczeń i gotowych się nimi dzielić
z innymi. Mnie, jako kobiecie, nie
dano było przypatrzeć się warsztatom
z bliska. Na salę zaproszony został jedynie nasz fotoreporter. Już na przerwie kawowej jeden z uczestników
skwitował ze śmiechem. – Ojcostwo
to wiedza tajemna…
Sądząc po hałasach: okrzykach zaskoczenia, gromkich salwach śmiechu, które dochodziły zza drzwi,

Warsztaty odbyły się
z inicjatywy i na zaproszenie burmistrza
Starego Sącza, a sfinansowane z rządowego programu Asus,
dzięki czemu mogli
w nich uczestniczyć
również dziadkowie.

że na tym rzecz się skończy. Jednak już
po kilku dniach dostał od Busha ponowne zaproszenie z komentarzem:
„Zastanawiałem się długo nad pańskim zachowaniem i muszę przyznać,
że mi pan zaimponował…”. Nawet kilkadziesiąt minut dziennie spędzone
z dzieckiem może zdziałać cuda.

FOT. KRZYSZTOF STACHURA

Czas to jedno, drugie to autorytet.

jednego byłam pewna – nikt nie był
tylko biernym słuchaczem. I rzeczywiście, już podczas naszej dyskusji panowie nie kryli emocji i ochoczo dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Jakie jest więc współczesne
ojcostwo?
Wielu rodziców – bo to grzech
nie tylko ojcowski – brak kontaktu
z dzieckiem i wynikające z tego problemy wychowawcze tłumaczy brakiem
czasu, walką o byt. Uczestnicy warsztatów są zgodni w jednym: to kwestia priorytetów. Piotr, drugi z trenerów, przytoczył stosowną anegdotę.
Jej bohaterami są Georg Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych i mężczyzna umówiony z nim na spotkanie
w sprawie rangi międzynarodowej.
W trakcie spotkania zadzwonił telefon
gościa. Ten popatrzył na wyświetlacz
i natychmiast skierował się do wyjścia, tłumacząc, że to telefon od córki i że musi go odebrać. Prezydent,
urażony, zrezygnował z kontynuowania rozmów. Gość był przekonany,

I w tej dziedzinie uczestnicy
warsztatów są jednomyślni: mężczyzna w rodzinie nie może być narzędziem do wykonywania wyroków.
– Autorytet to wzajemny szacunek. Dla dziecka trzeba być partnerem, mamą, tatą a nie kumplem,
a już na pewno nie katem – tłumaczy
Tomasz, ojciec czwórki dzieci.
Jego imiennik, ojciec dwójki synów, przytacza słowa, które padły
w trakcie warsztatów: – Małe dzieci, to wielkie marzenia. Duże dzieci, to nasze wielkie klęski. Tak jak
oprogramowanie komputera wymaga systematycznej aktualizacji,
abgrejdu, tak ojcostwo też musi być
stale abgrejdowane. A dziecko jest
jak szczególny dysk twardy, którego pamięci nigdy nie da się wymazać. Każda zapisana na nim informacja zostanie tu już do końca życia.
Bo dziecko to kredyt, który spłaca się
przez całe życie.
– Już nieraz słyszałem od znajomych, że moje dzieci, to takie cztery
wille – dodaje ze śmiechem Tomasz.
EWA STACHURA

Nominowani do tytułu „Człowiek Wielkiego Serca”
DT S PAT R O N U J E . 32 osoby – 19
z Nowego Sącza i 13 z powiatu nowosądeckiego – zgłoszono do plebiscytu „Człowiek Wielkiego Serca”. Spośród
nich kapituła konkursu pod przewodnictwem prezydenta Ryszarda Nowaka wybrała 10 nominowanych: pięcioro z Nowego Sącza i pięcioro z powiatu
nowosądeckiego.
Nominowani z Nowego Sącza: ojciec
Mirosław Depka; Stefan Gancarczyk;
Milenia Małecka–Rogal; pastor Jacek
Orłowski; Halina Węgrzyn.
Nominowani z powiatu nowosądeckiego: Edward Grucela; Kazimierz

Pazgan; Renata Rosłaniec; Agata Sekuła; Tomasz Sudniarz.
W pierwszej turze głosowania
oddano 2680 głosów. Druga tura
potrwa do 25 kwietnia. Spośród
nominowanych zostanie wybranych dwóch laureatów: jeden z Nowego Sącza i jeden z powiatu nowosądeckiego. Głosować można

na specjalnych kuponach drukowanych na naszych łamach (wypełnione należy dostarczyć organizatorom – Stowarzyszeniu Nowosądecka
Wspólnota, ul. Narutowicza 2 w Nowym Sączu) oraz na stronie internetowej www.stowarzyszenie–
snw.pl – tam też więcej informacji
o plebiscycie.

CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA
Imię i nazwisko nominowanego z:
Nowego Sącza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
powiatu nowosądeckiego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
ogłasza, przetarg na sprzedaż
lokalu mieszkalnego wolnego-niezamieszkałego w N. Sączu
ul. Korzeniowskiego 10/27, IIIp.
do remontu, pow.47,72 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc,
cena wywoławcza 130.000- zł, wadium 6.500,ORAZ

Przekaż 1%

SĄDECKIEMU HOSPICJUM
KRS: 0000039177

lokalu mieszkalnego, zamieszkałego, w Nowym Sączu
ul. I Brygady 28/41parter,
(zameldowanych jest 7 osób) do remontu, pow.60,13 m2,
3 pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka, wc,
cena wywoławcza 102.400,- zł, wadium 5.500,Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2013r. o godz. 10-tej
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.
Szczegółowych informacji udziela dział
członkowsko-mieszkaniowy GSM
tel. 18 443 53 56 w. 31
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Jeszcze stoczę bitwę dla innych

Rzadko korzystał z komunikacji
miejskiej, chętnie wszędzie chodził
piechotą, biegał, jeździł na rowerze,
grał w piłkę nożną. Prowadził aktywne życie nastolatka. Wszystko
zmieniło się w ciągu kilku miesięcy.
Paweł w 2011r. był w klasie maturalnej. Już na początku roku szkolnego
zaobserwował niepokojące zmiany.
Lewa ręka zaczęła cierpnąć i odmawiała posłuszeństwa. Później prawa.
– Nawet pilota do telewizora nie byłem w stanie utrzymać
– opowiada.
Lekarze początkowo podejrzewali kurcz pisarski. Gdy objawy
choroby przerzuciły się na nogi, 19–
latek usłyszał diagnozę: stwardnienie rozsiane.
– Czy się przejąłem? W jakimś
stopniu na pewno tak, ale zostałem zapewniony, że z tą chorobą
można żyć, biorąc odpowiednie
leki – opowiada Paweł.
Jego życie jednak uległo zmianie. Już nie biega, nie gra w piłkę. Za daleko sam nie jest w stanie
dojść. Pół kilometra spaceru ocenia
jako wyczyn.
– To ogromny sukces, bo w pewnym momencie w ogóle nie mogłem
wstać z łóżka – mówi.
Mimo choroby, udało mu się
zdać maturę. Trzyosobowa komisja
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14 marca, g. 9 i 10.45, Sala Widowiskowa MOK w Nowym Sączu, spektakl dla dzieci „Smok
Wawelski, inna historia” g.18,
Mała Galeria, otwarcie wystawy obrazów Zbyluta Grzywacza;
g.19, MCK Sokół, kolejna odsłona
cyklu TRANS–OPERA, retransmisja spektaklu CZARODZIEJSKI FLET Wolfganga Amadeusza
Mozarta z Festiwalu w Salzburgu.
15 marca g. 17 Miasteczko Galicyjskie, spotkanie pn. „Slajdowisko – tajemnicze podróże”. Gościem Slajdowiska będzie młoda
podróżniczka Karolina Lach.
16 marca, g.10–13, sala ratuszowa Nowy Sącz, III Festiwal Gier
dla dzieci MINI FAIR PLAY.
18 marca, g.17, MOK w Nowym Sączu, koncert Klubu Poetyckiego pt. „Przed Światowym
Dniem Poezji”; g.18, Mała Galeria, Koncert Jazzowy Leszka Żądły i jego kapeli.
21 marca, g.19 MCK Sokół, koncert Maćka Maleńczuka
„PSYCHOdancing” w ramach IX
Wiosennego Festiwalu Artystów

FOT. ARCH. PAWŁA ORZECHOWSKIEGO

L U D Z K I E H I S TO R I E . – Mam chorobę, ale choroba nie ma mnie – mówi
Paweł Orzechowski i zapowiada,
że jeszcze wyjdzie na boisko, by rozegrać choć jedną bitwę w „Świętej
Wojnie”, którą toczy teraz dla niego
Stowarzyszenie Sursum Corda wraz
z nauczycielami i uczniami sądeckich
szkół średnich.

WA R TO Z O B AC Z YĆ

Paweł Orzechowski z narzeczoną Marysią
i on sam… w domu. Przykro mu było,
że nie przeżywa najważniejszego egzaminu w szkole wraz z kolegami.
Za to jego koledzy przeżywają z nim
egzamin życia. Nie pozwalają mu się
poddać. Wiedząc, że Paweł uwielbia
majsterkować przy komputerach,
zasypali go zleceniami.
– Naprawiłem im chyba już
wszystkie komputery, nie mam reklamacji, więc trochę się w domu
nudzę – śmieje się Paweł.
Zamierza od przyszłego roku
podjąć studia w tym kierunku, póki co szuka stażu w firmie
informatycznej.
– Czuję się lepiej. Rehabilitacja
postawiła mnie na nogi – dodaje.
Do pełnej sprawności potrzebuje
jednak ciągłych ćwiczeń pod okiem
rehabilitanta. Jego rodziny nie stać
na taki wydatek. Stowarzyszenie Sursum Corda, które objęło Pawła opieką w ramach programu Na Ratunek,

zorganizowało Świętą Wojnę. Wzięli
w niej udział nauczyciele i uczniowie
sądeckich szkół średnich. Rozegrano
już pierwsze bitwy – mecze siatkówki. Ich finał odbędzie się w pierwszy
dzień wiosny, 21 marca w hali Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ. Rektor Zbigniew Ślipek patronuje Świętej Wojnie. Dochód z biletów wstępu
na rozgrywki zasili konto Pawła.
W poprzednich potyczkach udało się
już zebrać 2 tys. zł.
– Kiedy oglądałem mecze, przez
głowę przeszła mi myśl: „Jeszcze
tu wrócę, ale jako zawodnik i stoczę bitwę, by pomóc komuś innemu” – mówi Paweł.
Jego mottem stało się powiedzenie: „Mam chorobę, ale choroba nie ma mnie”. Chce normalnie
żyć. Podjąć pracę w zawodzie technika–informatyka. Założyć rodzinę.
Latem oświadczył się swojej dziewczynie Marysi…
(KG)

Piosenki „Pamiętajcie o Ogrodach”; g.20, MOK w Nowym Sączu, wieczór kabaretowy pt. „The
Sejm” w wykonaniu kabaretu
Neo–Nówka.
22 marca, g.19, MCK Sokół,
koncert Katarzyny Groniec „Wiszące ogrody już się przeżyły”
w ramach IX Wiosennego Festiwalu Artystów Piosenki „Pamiętajcie o Ogrodach”
23 marca, g.10–14 i 16–20,
Hala MOSiR w Nowym Sączu,
XX Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Dyrektora MCK Sokół w Nowym Sączu; g. 17, Plebania w Barcicach,
Plenerowe Misterium Męki Pańskiej; g.19 MCK Sokół, koncert
Wojciecha Waglewskiego Voo Voo
– „Nowa Płyta” w ramach IX Wiosennego Festiwalu Artystów Piosenki „Pamiętajcie o Ogrodach”
24 marca, wycieczka autokarowa Kotliną Żywiecką organizowana przez PTT o/Beskid. Zgłoszenia w sekretariacie SUTW ul.
Jagiellońska 18 lub pod nr tel.18
443 57 08.

OD REDAKCJI
Przepraszam osobę udzielającą informacji na potrzeby artykułu „W Popardowej pękają ściany budynków” za ujawnienie danych osobowych
opiniodawcy wbrew jego woli.
MONIKA CHROBAK
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WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
PRODUCENT:
SKILLEDBIKE Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie
784 010 088
18 447 95 86
SKLEP PATRONACKI
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz
tel. 18 446 24 06
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Sama wytropiła napastnika, policja go puściła
P O D PA R AG R A F E M . Policja nie była
w stanie przez kilka miesięcy ustalić sprawcy pobicia 24–letniej Magdaleny Rz. Kobieta rozpoznała go na ulicy
i sama wszczęła za nim pościg. Podała
mężczyznę funkcjonariuszom na tacy,
ale czy zostanie on uznany winnym.
Sprawa nie jest oczywista.
Magdalena Rz. została pobita 13 grudnia ub.r., w samym centrum miasta,
w środku dnia. Jechała ulicą Piotra
Skargi, by odebrać brata z Jezuickiego
Centrum Edukacji w Nowym Sączu.
A że jechała prawym pasem wolno,
zniecierpliwiony kierowca za nią, nagle wyprzedził jej samochód, zajechał
drogę i zatrzymał się. Ku jej zaskoczeniu wybiegł z auta, kierując się w stronę pani Magdy. Chwycił za klamkę,
otworzył samochód i wymierzył jej
cios, łamiąc nos. Po czym, jak gdyby nigdy nic, odjechał. 24–latka zapamiętała numery rejestracyjnie samochodu. Jak się okazuje, to za mało
dla policjantów, by ustalić sprawcę.
O sprawie pisaliśmy 17 stycznia.
Od tego czasu nabrała ona nieco rozpędu, ale raczej w wyniku działań poszkodowanej niż policji.
– Policja sprawdziła nagranie
z monitoringu w szkole. Nie chce mi
go jednak pokazać. Nie wiem dlaczego, przecież mam prawo wglądu
do akt – mówi Magdalena Rz.
Akt do rąk też ich nie dostała, choć
specjalnie fatygowała się na komisariat, by je wnikliwie przeczytać. Wie,
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Nowy RAV4 miał swoją światową premierę w końcu listopada 2012 r., podczas targów motoryzacyjnych w Los
Angeles. W Europie, czwarta już generacja Toyoty RAV4 zadebiutowała
w marcu.
– Czego należy spodziewać się po nowym SUV–ie Toyoty? Pytamy Adama
Bulzaka, kierownika Działu Sprzedaży
Samochodów Toyota Kobos w Nowym
Sączu:
– Wszystkich zalet, które znamy
z trzech poprzednich generacji modelu, zupełnie nowego wyglądu nadwozia
i wnętrza, większej przestronności kabiny
i bagażnika oraz licznych nowinek technicznych. Nie zabraknie rewolucyjnych
zmian. – Dziś uterenowiona Toyota uchodzi za wzorzec miejskiego SUV–a. Chociaż każda kolejna generacja modelu wyraźnie różni się od poprzedniej, to wraz
ze zmianami, definicja samochodu typu
SUV rodziła się na nowo. Tak też jest
z czwartą odsłoną RAV4 . Do dziś RAV4
wybrało ponad 4,5 miliona osób na całym
świecie, z czego w samej Europie aż 1,2
miliona. Trudno o lepszą rekomendację.
Łącznie RAV4 jest oferowany w ponad
150 krajach świata.

Zupełnie nowy wygląd
z zewnątrz
Nowego RAV4 nie sposób będzie pomylić z już istniejącym modelem. Nadwozie zostało zaprojektowane w tym samym
stylu, co ostatnie modele Toyoty (Yaris,
Auris i Avensis). Charakterystyczne, wąskie reflektory płynnie przechodzą we wlot
powietrza. Przez całą długość samochodu
biegnie ostre, boczne przetłoczenie, nadające pojazdowi dynamiki. Jako SUV, RAV4
otrzymał bardziej rozbudowane nadwozie

że właścicielem samochodu, którym
jechał sprawca, jest kobieta.
– Chciałam przeczytać jej zeznania. Policjant, który powinien mi
udostępnić akta, stwierdził jedynie,
że ta pani oświadczyła, iż nie pamięta komu pożyczyła tego dnia samochód, i zamknął przede mną dokumenty. Przesłuchano ją po miesiącu
od zdarzenia. Ale o tym, że jest właścicielką samochodu, policja wiedziała pewnie w dniu zdarzenia.
To nietrudne do sprawdzenia. Wtedy raczej była w stanie przypomnieć
sobie, kto kilka godzin wcześniej jeździł jej samochodem – zastanawia się
poszkodowana.
Funkcjonariusz również pokazał
poszkodowanej cztery zdjęcia, pytając, czy na którymś z nich rozpoznaje sprawcę.
– Nie byłam w stanie. Po pierwsze, kiedy doszło do zdarzenia,
sprawca miał na sobie czapkę.
Na przedstawionych fotografiach
nikt nie miał czapki. Nie będąc w stu
procentach pewna, nie potrafiłabym
wskazać nikogo palcem. Łatwo można w ten sposób kogoś skrzywdzić
– mówi 24–latka.
Na komendzie zasugerowano jej
także, by sama próbowała namierzyć sprawcę. – „Proszę zadzwonić
na 997, gdy go panie gdzieś zobaczy”
– powiedział mi jeden z policjantów
– relacjonuje poszkodowana.
Jak doradził policjant, tak zrobiła.
Los się do niej uśmiechnął 18 lutego.

Sprawca jechał od ul. Rejtana w Nowym Sączu i skręcił w Nawojowską.
Pani Magda zobaczyła go na skrzyżowaniu, jadąc od ul. Grodzkiej. Postanowiła udać się za nim.
– Byłam wówczas z mamą. Natychmiast wykręciłyśmy numer
997 i poinformowałyśmy o sytuacji.
Myślałam, że nic z naszego pościgu
nie wyjdzie, kiedy rozmawiający
z nami policjant zaczął wypytywać
o szczegóły sprawy. Wydawało mi
się, że nie czas na gadanie, a działanie. Na szczęście mężczyzna zatrzymał się pod piekarnią za wiaduktem i policja zdążyła wysłać
patrol – opowiada Magdalena Rz.
Sprawca nie przyznał się do winy.
Udawał zaskoczonego całą sytuacją. Nawet nie spojrzał w stronę
pokrzywdzonej.
– Policja zatrzymała go do wyjaśnienia i właściwie na tym opowieść się kończy. Od tego czasu nie
mogę się skontaktować z funkcjonariuszem prowadzącym moją sprawę
– mówi Magdalena Rz.
My również od dwóch tygodni
nie doczekaliśmy się odpowiedzi
na nasze pytania od Iwony Grzebyk–Dulak, rzecznik sądeckiej policji. Po przypomnieniu się, pani
rzecznik poinformowała, że nie ma
w pracy osoby prowadzącej sprawę, że: „Z tego, co ustaliłam, wróci do pracy w tym tygodniu” – napisała DTS 6 marca.
(PEK)

Nie będę adwokatem diabła
Trzy pytania do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, która odwiedziła w poniedziałek
Limanową
– Przywiozła Pani dobre
wieści dla naszego regionu?
– Część pieniędzy z nowego finansowania na lata 2014–2020
jest już podzielona pomiędzy województwa, ale jest spory margines środków na obszary tzw. strategicznej interwencji. Małopolska ma się z czego
cieszyć, bo dostała 2,39 mld euro. Pieniądze będą też przesuwane pomiędzy województwami. Takie miasta jak
Nowy Sącz, czyli stolice subregionów,
będą mogły liczyć prócz tego na dodatkowe pieniądze. W jednym z krajowych programów operacyjnych będzie
około 2 mld euro dla dawnych stolic
województw. Pieniądze, najogólniej
mówiąc, będą mogły być przeznaczone
na trzy podstawowe obszary: dostępność komunikacyjna – raczej nie obwodnica, ale uzupełnienie sieci TEN–T
(Transeuropejska Sieć Transportowa –
przyp. red.) czy dojazd do autostrady,
transport publiczny, czyli ewentualnie drogi lokalne i rewitalizacja. Miasta będą miały kilka różnych możliwości sięgania po unijne dofinansowanie.
– Na co liczyć nie możemy?
– Na wszystko pieniędzy nie
wystarczy, bo potrzeby zgłaszane przez samorządy są kosmiczne.
Nowe programy na lata 2014–2020

RAV4 PO RAZ CZWARTY

Debiut zupełnie nowej, czwartej generacji, światowego hitu Toyoty – RAV4 w Polsce

z licznymi akcentami terenowymi, np.
specjalną konstrukcją zderzaka przedniego. Dzięki zupełnie nowemu ukształtowaniu słupków wyraźnie poprawiła się także
widoczność.
– Istotna zmiana nastąpiła z tyłu pojazdu. Pokrywa bagażnika otwiera się
teraz do góry, a nie, tak jak dotychczas
na bok. Rozwiązanie to, chociaż mniej
„terenowe”, jest zdecydowanie bardziej
praktyczne i funkcjonalne – zauważył prowadzący na jeździe próbnej Antoni Zajączkowski. – Mój zachwyt, to elektryczny mechanizm zamykania pokrywy bagażnika.

Metamorfoza wnętrza
Wnętrze pojazdu zyskało bardziej
elegancki wygląd, deska rozdzielcza ma
poziomą strukturę, co skutkuje większą
estetyką, ale także optycznym powiększeniem wnętrza. Środek wykończono

materiałami najwyższej jakości. Kierowca
może siedzieć niżej niż dotychczas, mając
do dyspozycji zdecydowanie większy zakres regulacji fotela i kierownicy.

Dużo więcej miejsca w środku
Nowa RAV4 będzie także o 3 cm szersza
oraz o 2,5 centymetra niższa niż dotychczas.
Oznacza to, że czwarta generacja RAV4 będzie najbardziej przestronnym autem w całej
historii modelu. Większą ilość miejsca odczuje kierowca i pasażer z przodu, ale przede
wszystkim pasażerowie na tylnej kanapie.
Pojemność bagażnika wzrosła aż do 547
litrów. Niezwykle łatwy będzie także dostęp
do przestrzeni bagażowej.

Napęd na 4 koła – jeszcze
lepszy niż dotychczas
W pracach rozwojowych nad nowym
modelem RAV4, dużo czasu poświęcono

doskonaleniu układu jezdnego, którego
poszczególne elementy otrzymały ogólną
nazwę Integrated Dynamic Drive System.
Układ kontroluje jednocześnie pracę napędu na 4 koła, systemu stabilizacji toru
jazdy VSC oraz elektroniczne wspomaganie kierownicy.
– Dodatkowo, kierowca będzie miał
do dyspozycji zupełnie nowy tryb – Sport,
który po aktywacji specjalnym przyciskiem, zmieni charakterystykę układu
kierowniczego, automatycznej skrzyni biegów oraz szybkość reakcji silnika
– informuje Krzysztof Kobos, dyrektor
zarządzający Toyota Kobos w Nowym
Sączu. Dla miłośników zjeżdżania poza
trasy asfaltowe, będzie istniała możliwość
zblokowania napędu 4x4 w stałej proporcji przeniesienia momentu obrotowego
50/50 na przednie i tylne koła. Dodatkowo,
wszystkich użytkowników będzie wspierał

nie przewidują na przykład prostych konkursów
na drogi lokalne. Najniższa kategoria, to będą
drogi powiatowe, ale
będzie można znaleźć
na to sposób – na przykład starać się o pieniądze na program dla konkretnego obszaru, w którym prócz
drogi będzie zaplanowane uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą i wyznaczenie strefy gospodarczej. Generalnie do sprawy trzeba
będzie podchodzić bardziej kompleksowo. Nie będzie także programów
na sport (hale, boiska) i na nowe budynki uczelni. W tym ostatnim przypadku pieniądze zamiast na „mury”
mają iść na sprzęt i badania, których
efekty przedsiębiorcy będą mogli kupić i wdrożyć na rynku.
– Samorządy będzie stać na wkład własny na te inwestycje?
– Nie będę adwokatem diabła. Samorządy, które spieszyły się z wybudowaniem aquaparku czy innej inwestycji, by zdążyć przed wyborami
samorządowymi, a teraz muszą utrzymywać te obiekty, mogą mieć problemy. Wiem jednak, że w tym regionie
samorządowcy myślą jak przedsiębiorcy. Planowanie to nie ma być beletrystyka, a plan rozwoju powiatu czy gminy musi być zrobiony bez gadulstwa.
Musimy wiedzieć, jak chcemy, by nasza gmina wyglądała w 2020 roku.
Rozmawiał (RAF)

w trudniejszych warunkach asystent zjazdu i podjazdu.

Silniki i skrzynie biegów
W Polsce, podobnie jak w całej Europie Zachodniej, nowa Toyota RAV4 będzie
dostępna z trzema silnikami: 2–litrowym
benzynowym o mocy 151 KM, 2–litrowym Dieslem o mocy 124 KM, po raz
pierwszy montowanym w tym modelu oraz 2,2–litrowym Dieslem o mocy
150 KM. Wszystkie silniki standardowo
będą współpracowały z 6–stopniową
manualną skrzynią biegów. Do silnika
benzynowego będzie można dodatkowo
wybrać automatyczną skrzynię biegów
typu CVT, a do mocniejszej jednostki
Diesla, 6–stopniową skrzynię automatyczną. Wszystkie silniki zostały zoptymalizowane pod kątem zużycia paliwa
i emisji CO2, dzięki czemu, w porównaniu
do obecnej generacji, średnie zużycie paliwa nowej Toyoty RAV4 spadnie aż o 12
proc., co ucieszy użytkowników.

Pełne bezpieczeństwo
w standardzie
RAV4 będą standardowo wyposażone
w 7 poduszek powietrznych (w tym kolanową dla kierowcy) oraz system kontroli
trakcji i stabilizacji toru jazdy. Dodatkowo znajdą się zaawansowane systemy,
zwiększające bezpieczeństwo podróżujących, jak automatyczne włączanie
i wyłączanie świateł drogowych, system
ostrzegania o martwym polu w lusterku,
czy system ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu.
Jednym słowem rewolucja. Nowa
Toyota RAV4 przejdzie do historii motoryzacji jako najbardziej wszechstronny
i praktyczny pojazd na europejskim rynku SUV–ów.
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Nowa era marki Wiśniowski
Niewiele jest takich wybiegów,
o których można powiedzieć,
że spacerujące modelki, przechadzają się nad dachami przejeżdżających dołem samochodów. Przewiązka przerzucona przed laty nad
najruchliwszą drogą regionu miała połączyć dwie części firmy Wiśniowski. Nieoficjalnie nazywana
jest też „bramą Sądecczyzny”. Projektujący ją inżynierowie nie mogli
jednak przypuszczać, że okaże się
idealnym miejscem dla pokazu kreacji zaprojektowanych przez córkę
właściciela, Annę Wiśniowską.
Kreacji industrialnych, dodajmy,
bo uszytych – czy raczej zmontowanych z elementów na co dzień
używanych do produkcji bram
i ogrodzeń. Efekt tego designerskiego eksperymentu był zaskakujący. Kolekcję zaprojektowaną
przez Annę Wiśniowską zaprezentowały najzgrabniejsze dziewczęta Sądecczyzny, z agencji Joanny
Durlak. Z zasady szczupłe i delikatne modelki tym razem musiały się zmierzyć z zadaniem niemal
dla atlety, albo rycerza, bowiem
najcięższe kreacje – albo mówiąc
ściślej – instalacje ważyły nawet
do 10 kg. Oczywiście większość
z nich nigdy nie będzie ubierana
na najbardziej nawet szalony wieczór. Tutaj bowiem miały służyć
kreacji marki Wiśniowski, która
m.in. poprzez zmianę wizerunku
mocno weszła w nową erę swojej
działalności. Projektantka zadbała o detale. Rolę biżuterii uzupełniającej industrialne kreacje pełniły… piloty do bram w jedenastu
kolorach, służące jako bransoletki lub naszyjniki.
Jeszcze przed pokazem Anna
Wiśniowska mówiła w rozmowie
z DTS:
– Nieprzypadkowo zajęłam się
realizacją tego pomysłu. W końcu uda się połączyć w pełni to,
czym zajmowałam się do niedawna w firmie – czyli wizerunkiem marki – z moją pasją
i wykształceniem.
Młoda projektantka ukończyła
m.in. Fashion Institute of Design

and Merchandising w Los Angeles. Właśnie USA było drugim
krajem, oprócz Polski, w którym internetowa transmisja live
pokazu zgromadziła najwięcej widzów, głównie fachowców z branży, w której Anna Wiśniowska stawia pierwsze, ale
od razu odważne kroki.
Andrzej Wiśniowski, producent
bram i ogrodzeń, podczas Gali
Wiśniowski Fashion Show, ukoronował swoich dystrybutorów,
wyróżniając ich w czterech kategoriach: bramy, ogrodzenia, stolarka oraz AW Expert. Galę prowadził Marcin Prokop, a gościem
specjalnym była Dorota Williams.

Na finał firma Wiśniowski
w piątkowy wieczór zaskoczyła
swoich gości raz jeszcze. Niektórzy zakładali się, kto przygotował bankiet? Obstawiano, że potrawy przyjechały z Krakowa albo
Warszawy, ale nikt nie trafił. Jak
się okazało poczęstunek dla dwustu gości przygotowała firmowa
kuchnia, na co dzień serwująca posiłki pracownikom. Podczas
kolacji opowiadano więc sobie
świeżutki dowcip: „Kto jest największym restauratorem w Nowym Sączu? Andrzej Wiśniowski!
W jego fabryce codziennie wydaje sią 1200 obiadów!”
(IND)
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FOT. UM NOWY SĄCZ

Jaką szkołę wybrać? Oto jest pytanie

Gimnazjaliści zapoznali się z ofertą sądeckich szkół ponadgimnazjalnych
podczas Giełdy zorganizowanej w Hali Widowiskowej MOSiR w Nowym Sączu
Liceum czy technikum? A może zasadnicza szkoła zawodowa? Jeżeli jeszcze
nie zdecydowałeś, jaki typ szkoły średniej będzie dla ciebie najlepszy, poniżej prezentujemy kilka podstawowych
informacji, które powinny ułatwić ci
podjęcie właściwej decyzji.
Po pierwsze ważne jest to, abyś pamiętał, że wybór szkoły średniej nie
przesądzi o twojej przyszłości, ale
z pewnością ułatwi podejmowanie kolejnych decyzji takich jak wybór kierunku studiów czy zawodu, w którym chciałbyś pracować.
Zastanów się więc chwilę nad tym,
czy nauka niektórych przedmiotów
w gimnazjum przychodziła ci łatwiej
niż innych? Czy masz umysł ścisły
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i matematyka, fizyka, chemia są twoją mocną stroną, czy jesteś raczej humanistą i wolisz uczyć się historii,
kultury, wiedzy o społeczeństwie.
A może masz całkiem inne zainteresowania lub hobby, które chciałbyś
zgłębić od strony naukowej?
Obecny system edukacyjny daje
ci do wyboru kilka typów szkół. Najbardziej popularne są 3–letnie licea ogólnokształcące, które oferują różnorodne profile nauczania
(rozszerzenia programowe wybranych przedmiotów lub tak zwane bloki specjalizacyjne. Wybiera
się je przeważnie w drugiej klasie).
Ciekawą ofertę edukacyjną mają
również licea profilowane, które kształcą w zakresie kompetencji

ogólno–zawodowych (np. ekonomiczno– administracyjnych, elektrotechnicznych, mechatronicznych).
Jeżeli twoją mocną stroną są: matematyka, fizyka, to być może warto
zastanowić się nad wyborem 4–letniego technikum, czyli szkoły, które
w swoim cyklu kształcenia przygotowuje pracowników dla różnych sektorów gospodarki. Program kształcenia w tego typu placówkach obejmuje
przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują dyplom
– tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo dojrzałości.
Możesz się też zdecydować na tak
zwane szkoły zawodowe. Ich ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (po zdaniu egzaminu)
na przykład kucharza, cukiernika
czy piekarza.
Przy wyborze szkoły średniej warto, abyś dokładnie zapoznał się z jej
ofertą edukacyjną, czyli na przykład: liczbą języków obcych, którą oferuje; jak są wyposażone pracownie informatyczne; czy szkoła
współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami zagranicznymi. Najważniejsze jest bowiem to, abyś się
rozwijał i nie stracił tego, czego nauczyłeś się w gimnazjum.
Twoja decyzja o tym, gdzie będziesz kontynuował naukę, musi

być świadoma. Dlatego nie kieruj
się w tym przypadku opinią znajomych. Musisz wziąć pod uwagę fakt,
że ty i twoi kumple możecie mieć
różnorodne zainteresowania i plany
na przyszłość. Wiadomo, że przyjemniej jest rozpocząć naukę w nowej
szkole, w której są starzy koledzy. Nie
o to tutaj jednak chodzi. Ważne, abyś
wybrał szkołę i profil, który naprawdę cię interesuje.
Rekrutacja do szkół średnich już
się rozpoczęła. Zatem nie trać czasu.
Powodzenia!
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Co może pomóc podjąć
ci decyzję o wyborze
szkoły średniej
X wiedza o samym sobie - zainteresowania, predyspozycje
psychofizyczne, stan zdrowia
X wiedza o zawodach - wymagania i kwalifikacje jakie
trzeba zdobyć, zakres obowiązków i czynności zawodowe, jakie trzeba będzie
wykonywać
X wiedza o systemie kształcenia, systemie sieci szkół
X wiedza o rynku pracy - lokalnym, krajowym i globalnym

A

A

Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie z internatem
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik obsługi turystycznej

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna z internatem

• Kucharz
ZAPEWNIAMY: • dobrą formację duchową, patriotyczną, intelektualną
• praktyki zawodowe w renomowanych hotelach w Warszawie

SZKOŁA PRYWATNA
BEZ OPŁAT
33-300 Nowy Sącz
ul. Poniatowskiego 7
tel/fax (18) 442 04 04, 443 83 47
www.bialyklasztor.pl

ORGANIZACJA
POYTKU
PUBLICZNEGO
KRS 0000238898
Wpųaty z 1% za rok podatkowy 2012 r. przeznaczymy na:
භ realizacjħ projektu edukacyjnego SČdecka Akademia Dzieciħca
භ stypendia naukowe dla dzieci i mųodzieǏy z terenu SČdecczyzny
(od 2006 r. przyznaliƑmy ponad 150 stypendiów!)
භ inicjowanie, wspieranie, realizacjħ projektów edukacyjnych
adresowanych do mieszkaŷców Nowego SČcza i okolic

POMÓMY MBODYM UWOLNI ICH POTENCJAB!
Fundacja MųodzieǏ-Edukacja-PrzyszųoƑđ
www.fundacjamep.pl
fundacjamep@wsb-nlu.edu.pl
33-300 Nowy SČcz, ul. Zielona 27, tel. 605 031 046

PRZEKAŻ

nam 1%

Nazwa organizacji:
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)
Adres organizacji:
ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz
www.mto.org.pl;
e-mail: mto_poland@hotmail.com
KRS: 0000028184

Pracujemy w kilku obszarach tematycznych. NajwaĂniejsze z nich to rozwijanie demokracji obywatelskiej od podstaw, ksztaÏcenie liderów lokalnych w tym równieĂ liderów
przedsi¸biorczoäci spoÏecznej oraz edukacja obywatelska
i prawna. W Polsce prowadzimy warsztaty metodyczne dla
nauczycieli, dbaj¦c o to, aby polska szkoÏa ksztaÏciÏa m¦drych, aktywnych, przedsi¸biorczych i otwartych obywateli.
Dzi¸kujemy z caÏego serca

DOBRY
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Zespół Szkół Społecznych „SPLOT”

– Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
ul. Limanowskiego 7 • 33-300 Nowy Sącz • tel./fax +48 18 443 43 39 • www.splot.info

„SPLOT” został założony w 1989 roku jako jedna z pierwszych szkół
niepublicznych w Polsce. Od tego czasu nieprzerwanie pracujemy
z młodzieżą, uczymy i wychowujemy, otwieramy na świat i ludzi.

A co wyróżnia naszą szkołę wśród innych
– oto wypowiedzi uczniów
„SPLOT spośród innych szkół
z pewnością wyróżnia otwartość
na ucznia oraz indywidualne podejście do każdego. Nauka tutaj
pozwala mi rozwijać moje zainteresowania, przede wszystkim dzięki możliwości dowolnego wyboru
rozszerzeń. Ponadto nauczyciele
zawsze są gotowi do pomocy, między innymi na specjalnych zajęciach
nazywanych konsultacjami.”
Paula kl. I LO

„Chcę zostać w SPLOCIE, ponieważ ta szkoła daje mi niepowtarzalną szansę na wyjazd na roczne
stypendium do USA. Wierzę, że naprawdę dużo na tym zyskam. Myślę, że nie będzie to tylko znajomość języka, ale także sprawdzenie
się w różnych sytuacjach. Jestem
przekonana, że po takiej samodzielnej podróży będę jeszcze bardziej pewna siebie, a to zaprocentuje w przyszłości.”
Ala kl. 3 gimnazjum (będzie
stypendystką TJ w roku szkol.
2013/2014)

„Wybrałam SPLOT, ponieważ
tutaj mogę zdecydować się na rozszerzenia w 2 klasie, a nie w 1. Jeśli czegoś na lekcji nie rozumiem,
mogę iść na konsultacje. Podobają mi się również szkolne stypendia naukowe. Nauczyciele są bardzo mili, pomocni i wiem, że dobrze
przygotują mnie do matury.”
Kasia kl. I LO

W „SPLOCIE” uczą się
również obcokrajowcy.

„SPLOT mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Szkoła jest mała, ma
nieliczne klasy, przez co są świetne
warunki do nauki.”

Obóz międznarodowy Tel-Aviv 2012
Kuba kl. I LO
„ Chcemy zostać w SPLOCIE
w liceum, ponieważ nie musimy od razu wybierać rozszerzeń.
W szkole jest wysoki poziom nauczania, dzięki czemu uczniowie
uzyskują dobre wyniki na maturze. Mamy możliwość wyboru nie
tylko rozszerzeń, ale również zajęć
w ramach wychowania fizycznego (basen, ścianka wspinaczkowa,
hala). Organizowanych jest dużo
wymian zagranicznych, ciekawych
wycieczek, wyjazdów sportowych.
Wszyscy się tu znamy i lubimy.”
Uczniowie kl. 3 gimnazjum

W „SPLOCIE” można uzyskać stypendium i wyjechać na rok, aby
uczyć się w prestiżowej szkole w USA – Thomas Jefferson School
w Saint Louis.
„Wyjazd do Thomas Jefferson
School (TJ) był jednym z najważniejszych wydarzeń w moim dotychczasowym życiu. Naturalnie,
decyzja o wyjeździe była trudna, jednak perspektywa spędzenia
roku w renomowanej, amerykańskiej szkole mnie przekonała. Dzisiaj wiem, że podjęłam właściwą

decyzję. Przez ten rok poszerzyłam
swoje horyzonty, poznałam odmienną kulturę i wiele się nauczyłam. Po angielsku porozumiewam
się płynnie, ponieważ oprócz rozmów z rodziną przez Internet nie
miałam innej możliwości wykorzystania swojego ojczystego języka.”
Basia W. – stypendystka TJ w roku
szkol. 2010/2011
„Mnie również ciężko było podjąć decyzję o wyjeździe, ale teraz
już wiem, że postąpiłam właściwie.
Rozłąka z rodziną na tak długi okres

czasu przerażała mnie najbardziej.
Na szczęście, nie okazało się to takie straszne, ponieważ w Thomas
Jefferson School poznałam wiele cudownych osób – nauczycieli
i uczniów szkoły. Nawiązałam kilka przyjaźni, które będę pielęgnować przez długie lata. Najważniejsze
jest jednak to, że bardzo dojrzałam
i zmieniłam swoje podejście do różnych spraw. Wyjazd był dla mnie
wspaniałą okazją dla sprawdzenia
siebie i nabrania samodzielności.”
Kinga B. – stypendystka TJ w roku
szkol. 2011/2012

„Moja nowa szkoła spełniła moje
marzenia. Stosunek nauczycieli
do uczniów jest bardzo dobry. Zawsze pomogą, kiedy czegoś nie rozumiem. Koledzy z klasy też bardzo
mi pomagają. Jestem bardzo szczęśliwa, że chodzę akurat do tej szkoły i mam nadzieję, że uda mi się ją
ukończyć, pomimo trudności językowych, jakie mam.”
Irina Lomati, Mołdawia, kl. I LO
„ Jestem obcokrajowcem.
SPLOT stał się dla mnie drugim
domem tutaj, w Polsce. Przed
przyjazdem moja wiedza z niektórych przedmiotów była minimalna, ale dzięki nauczycielom, którzy pomagają mi jak tylko mogą
i nowym kolegom, bardzo dużo
się uczę. Uczęszczam do SPLOTU pierwszy rok, ale już wiem,
że wybrałem dobrą szkołę.”
Igor Lomati, Mołdawia, kl. I LO

PRZYJDŹ I ZOBACZ JAK UCZYMY – UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ JUŻ DZIŚ!

W „SPLOCIE” DZIEŃ OTWARTY JEST CODZIENNIE!
www.splot.info
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Co mamy dla turysty? Bałagan, zdzierstwo i nieuprzejmość?

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

K

rynica–Zdrój na nowo
staje się perłą uzdrowisk. Po zeszłorocznym remoncie deptaka (obyśmy tego lata mogli
zobaczyć w pełnej krasie multimedialną fontannę!) zaczęło się
odnawianie Starego Domu Zdrojowego. Podobno to pierwszy
gruntowny remont w jego prawie 130–letniej historii! Inwestycja pochłonie 10 mln zł, kolejne 30
mln – zapowiadana od lat modernizacja 42–letniej Pijalni Głównej. Ma ruszyć do lata i zakończyć
się przed wrześniowym Forum
Ekonomicznym.
– Modernizacja obu obiektów
ma kapitalne znaczenie dla naszego miasta, choć niestety, nasilenie prac w Pijalni Głównej zbiegnie się w czasie z początkiem
sezonu turystycznego – ubolewał

RODZEŃSTWO
BEZ RYWALIZACJI

w „Dzienniku Polskim” burmistrz
Krynicy Dariusz Reśko.
Nie ma się czego obawiać, tych
parę miesięcy raz na dziesiątki lat ścierpi każdy kuracjusz i turysta, zwłaszcza, gdy widzi, jakie
ma wyjść z tego cudo. Do odnowienia pozostaną jeszcze Łazienki
i przepiękna, kiepurowska Patria.
Od tej strony, zabytkowego, urokliwego kurortu w Beskidzie, Krynica ma sobie coraz mniej do zarzucenia, a coraz więcej do pokazania.
Rozbudowują się także stacje narciarskie, w tym roku widać było
nawet sporo Słowaków. Każdego
ranka chętnie oglądam w telewizji kamerki zwrócone na stok Jaworzyny i słucham, jak gruba jest warstwa śniegu, jaka temperatura….
Normalnie jak w Alpach! Problem
w tym, że gonimy te europejskie
narciarskie doliny jakimiś minikroczkami. Nie chodzi mi nawet
o to, że w każdym ośrodku jest inny
ski pass. Oto scenka, jakich sporo,
a odbyła się po ostatnim weekendzie sezonu pod Jaworzyną. Kilkoro
turystów jeździło trzy dni, kończyli szaleństwo na deskach w poniedziałek i oddając karnety zauważyli,

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Ania (lat 13): „Mamo, ale on jest
egoistą. Zjadł wszystkie czekoladki sam”.
Andrzej (lat 10): „To moje czekoladki. Dostałem je od wujka”.
Gdy dziecku nakazuje się dzielić z innymi, zwykle robi to niechętnie. Ważne więc, by samo odkryło radość płynącą z dzielenia.
Podczas sporów, których przykład
podałam powyżej, zwykle warto
odwołać się do prawa własności,
prywatności i innych zasad obowiązujących w domu, np. powiedzieć:
„W naszym domu dzielimy się tym,
co mamy”. Jest to prosty, a zarazem skuteczny sposób dyscyplinowania dzieci i zachęcania do porozumienia. Nie należy więc podawać
dzieciom specjalnych „ampułek”
na dogadywanie się, czyli podpowiadać, radzić, co mają robić lub
mówić: „Ty jesteś starszy, to musisz ustąpić”. Wystarczy uwrażliwić na zasadę szanowania siebie.
Kiedy dzieci zobaczą, że rodzice rozumieją ich argumenty, łatwiej podejmą decyzję, czy chcą się podzielić tym, co do nich należy.

Jaki więc jest ciąg dalszy
tego sporu?
Skarżące się dziecko oczekuje
ukarania rodzeństwa, a przynajmniej upomnienia go. Rodzic, reagując w ten sposób, jeszcze mocniej zaostrzy spór. Ważne więc,
by nie stawać po niczyjej stronie,
a opisać sytuację, następnie ustalić

LEKCJA 6.
Temat: Kiedy dzieci
skarżą...

Czy dzieci chcą, abyśmy za nich
rozwiązywali spory? Wydawać by
się mogło, że tak. Szczególnie, gdy
mają poczucie niesprawiedliwości.

Z życia wzięte:

że za ostatni dzień powinni byli zapłacić mniej, ponieważ zaczął się
niski sezon. Nie zapłacili, bo – jak
twierdziła obsługa – kupując karnet w sobotę, jeszcze w sezonie wysokim, płaci się za wszystkie dni jak
za szczyt cenowy. Biedni ci, którzy w sobotę kupili karnety na dni
pięć albo i na cały tydzień, bez sensu wydali dużo więcej za większość
pobytu. – Tak jest w systemie i inaczej się nie da – powiedziała pani
w kasie. Przypomniały mi się czasy
komuny i nieuprzejme panie na poczcie, w informacji kolejowej czy
gdziekolwiek indziej, chyba specjalnie wyszukiwane w szkole mówienia „nie chcę, nie ma, nie wiem,
zamknięte”.
– Cały Zachód jakoś nie ma
z tym problemu, tylko przeliczają i kasują normalnie: za dni w niskim sezonie, jak za niski, w wysokim za wysoki. Bierzemy paragony
i wyślemy do rzecznika praw konsumenta! Nie darujemy! – denerwowała się turystka. W końcu 10 zł
taniej na dzień od osoby to choćby
na pizzę się uzbiera. Zaraz do niezadowolonych dołączyła się cała
kolejka: „I żeby kible były płatne!

zasady czy priorytet i w końcu dać
dzieciom możliwość negocjacji.
Rodzic: – „Widzę, że mój syn
zjadł sam czekoladki i z nikim się
nie podzielił. W naszym domu
na pierwszym miejscu, gdy coś dostaniemy, jest dzielenie się z innymi, sama też chętnie bym zjadła”.

Efekt:
Andrzej: „No dobrze, mogę podzielić się wafelkami, bo czekoladek już nie mam – chcesz?"
Ania: – „Pewnie, że chcę!"
Szanując prawo własności
dziecka, nauczysz je szlachetności. Ona ma kojarzyć się z przyjemnością, odpowiedzialnością,
a nie przymusem i żalem. Przyjmij zasadę, że o swojej własności
dziecko decyduje samo, ale jednocześnie zachęć do dzielenia się z innymi poprzez:
X dawanie przykładu (sama się
dzielę),
X mówienie o uczuciach, gdy
dziecko się podzieliło (wyrażanie radości, aprobaty),
X pokazywanie korzyści z dzielenia się (ty dziś pożyczysz jej, jutro ona pożyczy tobie),
X poproszenie dziecka/dzieci o pomoc w rozdysponowaniu
wspólnego dobra.

Oto kolejny przykład z życia
wzięty, który może okazać się
pomocny:
Zosia (lat15): Powiedzcie mu coś.
Znowu nie pozmywał naczyń, chociaż był jego dzień.

Janek (lat 12): Nie miałem czasu.
Uczyłem się do klasówki.
Rodzic: Zosiu, rozumiem,
że czujesz się niesprawiedliwie potraktowana, gdy widzisz, że brat
nie wywiązał się z obowiązku.
W naszym domu naczynia myjemy według rozpisanych dyżurów,
dzisiaj dyżur miał Janek. Spróbujcie się dogadać tak, aby naczynia
zostały umyte” [rodzic wychodzi
z kuchni].
Janek: „Zośka umyj dzisiaj za
mnie, to ja umyję jutro, dzisiaj naprawdę nie dam rady”.
Zosia: „OK, pod warunkiem,
że dwa razy za mnie umyjesz, jak
nie będziesz miał klasówki".
Janek: OK.

Zadanie domowe
Rodzicu, odpowiedz sobie
na pytanie:
X Co powstrzymuje Cię , przed
pozwoleniem dzieciom na samodzielne „dogadywanie się”,
bez twojego udziału?
Zastosuj nowy sposób reagowania, bez stawania po niczyjej
stronie.

Pamiętaj!
Gdy dzieci skarżą, bardziej potrzebują zrozumienia ich uczuć
i potrzeb, niż ukarania brata/
siostry.

Halina Czerwińska, edukator
i pedagog Fundacji Ostoja
i Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Nowym Sączu

Granda w biały dzień!” Coś w tym
jest. Trudno się dziwić nerwom,
jakie przy tym okienku kasowym poniosły narciarzy. Tym bardziej, że sport na tej wspaniałej górze do najtańszych nie należy. A za
wszystko się słono płaci, nawet
za parking: codziennie 10 zł. Zaś
w karnecie nie ma zbyt wielu „bonusów” w postaci zniżek na inne
rozrywki, noclegi czy masaże. Możemy myśleć, że jesteśmy świetni,
a turysta przyjedzie zawsze. Naprawdę? Już w zeszłym roku pensjonaty narzekały na pustki. W tym
roku warszawiacy nie przyjechali

do Zakopanego, gdzie niezmiennie jeździli od dziesiątek lat! Wybrali atrakcyjniejszą narciarsko
i mającą termy Bukowinę Tatrzańską. Nic nie jest dane raz na zawsze i wszystko może nagle zniknąć. Co prawda na Sądecczyźnie
jest setka milionerów, ale 18 tysięcy osób pozostaje bez pracy. Zaś
w pośredniakach czeka… 150 ofert
zatrudnienia. Nie ma wielu innych
dróg wyjścia, jest turystyka i może
postarajmy się przyjezdnych jeśli
nie przyciągać, to choćby nie tracić. Nie wyganiać ich do Bukowiny, na Słowację czy w Alpy.

W każdy czwartek
w sądeckiej restauracji

McDonald’s
wraz z zamówionym
zestawem otrzymasz
„Dobry Tygodnik
Sądecki”.

Zafunduj sobie
podwójną
przyjemność!
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HOTEL ** LITWIŃSKI ZAPRASZA
Organizujemy: WESELA ,
STUDNIÓWKI, KOMUNIE,
CHRZCINY,
IMPREZY FIRMOWE,
KONFERENCJE
www.hotel-litwinski.pl

tel. 18 444 90 25

email: hotel@litwinski.pl
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W Radzyminie powiał Halny

Biało–czarna ofensywa
R U G BY. W tym roku
na stadionie przy ul. Kilińskiego polska reprezentacja rugby zagra oficjalne
spotkanie o punkty w eliminacjach ME z Czechami. Tomasz Kutyba został
prezesem małopolskich
struktur rugby, Marcin
Siemaszko zadebiutował
w pierwszej kadrze i sypnęło innymi powołaniami
do zespołów narodowych. Sądeccy rugbiści coraz mocniej starają się odcisnąć
piętno na kształcie polskiego rugby.

K I C K B OX I N G . Trzy brązowe i jeden srebrny medal Mistrzostw Polski w Kickboxingu Juniorów w formule Low–Kick przywieźli z Radzymina
zawodniczki i zawodnicy Halnego Nowy Sącz. Startowali Bartosz Zając (kat. 63,5kg – junior starszy)
i Bartosz Frączek (kat. 81 kg – junior starszy) oraz debiutujące na ringu Angelika Białoszewska (kat. 52 kg
– juniorka starsza) i Angelika Skoczeń
(kat. 60 kg – juniorka młodsza).
– W sobotę jako pierwsza na ringu
stanęła Angelika Skoczeń, która,
choć przegrała na punkty, to walczyła do samego końca – relacjonuje trener Łukasz Pławecki.
– Przewaga, którą rywalka zdobyła w pierwszej rundzie była zbyt
duża do odrobienia. Bartek Frączek
walczył jako następny – w swojej
pierwszej walce nie dawał szans
rywalowi, który ledwo dotrwał
do końca pojedynku. W drugiej
walce, Frączek tak zdominował
rywala, iż jego trener nie wypuścił go do rundy drugiej. Niestety,
w trzeciej walce w tym dniu Bartek przegrał na punkty.
Bartosz Zając przegrał na punkty
w półfinale w bardzo wyrównanym
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pojedynku, a Angelika Białoszewska zmierzyła się w walce finałowej
z utytułowaną zawodniczką z Włocławskiego Klubu Sportów Walki
Freestyler. – Pomimo iż, rywalka
była o głowę wyższa od naszej zawodniczki i doświadczona, to nie
przeraziło to Angeliki, która walczyła bardzo zacięcie – opowiada
Pławecki, a zawodniczka dodaje:
– Jestem z siebie dumna, bo napierałam i walczyłam do końca.
– Warto też zaznaczyć,
iż są to pierwsze zawody w Polsce z maszynkami do sędziowania.
– Szczególnie biorąc pod uwagę postawę debiutujących zawodniczek z Nowego Sącza był
to występ udany – mówi na zakończenie trener Halnego.
W tym czasie, gdy część ekipy
Halnego brała udział w zawodach
w Radzyminie, pozostali wybrali się do zaprzyjaźnionego klubu
Tomasza Mamulskiego (który jest
trenerem kadry narodowej K–1)
w Krakowie. Ekipa w składzie:
Michał Skoczeń, Andrzej Grzegorczyk i Marcin Mazurkiewicz
przygotowywała się do marcowych Mistrzostw Polski Low Kick
Seniorów.

Piłkarze użyczą murawy rugbystom
w sierpniu bądź wrześniu po raz drugi, bo pierwsza kadra grała już na Sandecji z Czechami dwa lata temu. Teraz
pora na rewanż.
– To, że organizacja meczu przypadła znów Biało–Czarnym Nowy
Sącz świadczy o tym, że sobie z taką
imprezą poradziliśmy i mamy kredyt zaufania – mówi świeżo upieczony prezes Małopolskiego Okręgowego Związku Rugby Tomasz Kutyba.
– Ostateczny termin meczu zostanie ustalony w lipcu w Sztokholmie
na Kongresie Europejskiej Federacji
Rugby, ale myślę, że nasze federacje
dogadają termin wcześniej.
Rok 2012 był dla sądeckiego klubu
jednym z najlepszych pod względem
sportowym w całej, blisko już 10–letniej historii klubu. Przegląd sukcesów
rozpocząć trzeba od najmłodszych
zawodników, którzy w ubiegłym
roku dzięki bardzo dobrej postawie w regionalnych turniejach dzieci i młodzieży wywalczyli 6. miejsce
w Polsce w łącznej klasyfikacji mini–
żaków, żaków oraz młodzików. Natomiast w nowym rozpoczętym sezonie 2012/2013 po rozegraniu kilku
dotychczas regionalnych turniejów
w Nowym Sączu (2 razy), Rabie Niżnej i Krakowie oraz wygraniu dwukrotnie sądeckich turniejów w kategorii miniżak i raz w kategorii żak oraz
bardzo mocno obsadzonego międzynarodowego turnieju Krakowskiego
Obwarzanka w kategorii żak, młodzi
zawodnicy Rugby Club Biało–Czarni
Nowy Sącz zajmują 5. miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji turniejów dzieci i młodzieży. Sukcesy te były dziełem
trenerów Tadeusza Janika i Tomasza
Golińskiego.
R

E

K

L

A

M

A

15

SPRINTEM
PIERWSZA PORAŻKA
W TYM ROKU

Pierwsza drużyna RC Biało–Czarni Nowy Sącz też postarała się o sukces najlepszy wynik w swojej historii
– drugie miejsce w turnieju finałowym
Polskiej Ligi Rugby 7. Sukces smakował
tym bardziej, że oklaskiwali go sądeccy kibice na boisku MOSiR–u w Zawadzie. Najlepszym zawodnikiem
tego turnieju został wybrany sądeczanin Grzegorz Goliński. Oprócz sukcesów w siódemkowej odmianie rugby,
sądeczanie biorą udział w rozgrywkach rugby 15, grając na wypożyczeniu pierwszoligowej Juvenii Kraków.
Marcin Siemaszko jest najlepiej punktującym zawodnikiem krakowskiego
klubu. Oprócz niego punkty dla Juvenii zdobywali również: Damian Zając
oraz Michał Żygłowicz.

Powołania do kadry Polski
Marcin Siemaszko – udany debiut w pierwszej reprezentacji Polski
w meczu z akademicką reprezentacją Francji, wcześniej był powoływany do kadry U–20,
Damian Zając sześciokrotnie powoływany w 2012 roku do olimpijskiej reprezentacji siedmioosobowej,
a w rozegranym w Mołdawii mocno obsadzonym turnieju międzynarodowym został wybrany najlepszym
zawodnikiem,
Grzegorz Tobiasz zdobył Mistrzostwo
Europy Juniorów dywizji I w Madrycie
po pokonaniu takich drużyn jak: Łotwa, Szwecja, Holandia.
Adam Kubisz wywalczył drugie miejsce na międzynarodowym turnieju Cross Border z reprezentacją Polski U–17 po wygranych z Czechami
i Ukrainą i porażce z Rosją w finale. Był również powołany na towarzyskie mecze reprezentacji U–18
z Czechami.

Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna nie zdobędzie Pucharu Polski. Podobnie jak przed rokiem
muszynianki przegrały
w półfinałowym spotkaniu
z Tauronem Dąbrowa Górnicza 3:2. Tym samym mineralne odniosły pierwszą porażkę w tym roku i mogą
skupić się na przygotowaniach do play–off. Pierwszy mecz w Muszynie z Pałacem Bydgoszcz już 16 marca
o godz. 17.

NOWY, STARY PREZES
Andrzej Danek będzie prezesował Sandecji przez następną kadencję, czyli cztery lata. W skład zarządu,
jako wiceprezesi weszli jeszcze Wiesław Leśniak i Tadeusz Szewczyk. Komisję Rewizyjną utworzyli natomiast
Marek Opyd, Józef Zagajski i Paweł Nowak. Ten ostatni nie jest Pawłem Nowakiem
zakontraktowanym w przerwie zimowej przez Sandecję,
ale pracuje na co dzień jako…
kierowca prezydenta Ryszarda Nowaka.

I LIGA TO DOBRA SZKOŁA
Michał Chrapek spędził w Kolejarzu Stróże sezon (30 meczów i dwa gole)
i wrócił do Wisły Kraków.
Jak widać, roczna przygoda
na szczeblu I ligi przysłużyła
się piłkarzowi „Białej Gwiazdy”. Ostatnio zdobył pierwszego gola dla Wisły, a teraz
Jacek Zieliński powołał go
do kadry do lat 21 na mecz
z Włochami.

ALEKS I KOWAL
W FORMIE
Arkadiusz Aleksander,
który w zimie przeniósł się
do Floty Świnoujście w debiucie w nowej drużynie zdobył ósmą bramkę w sezonie
(7 zdobył jesienią dla Sandecji). W klasyfikacji snajperów
I ligi prowadzi Maciej Kowalczyk – w pierwszym meczu tej rudny też trafił i ma
na koncie już 14 goli.

KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ
MISTRZEM
Ruszyły zapisy do V edycji „Ligi Chełmieckiej Orlika +16” piłki nożnej szóstek amatorów sezonu 2013
w ramach Ogólnopolskiego projektu „Orlik Polska”.
Zapisy trwają do 3 kwietnia, zaś wpisowe wynosi
600 zł. Zgłoszenia dokonać
należy, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na www.sportchelmiec.
pl i przesyłając go na adres sport@chelmiec.pl, bądź
składając bezpośrednio
w biurze Wydziału Sportu
i Rekreacji w Urzędzie Gminy (ul. Papieska 2, pok. 7a).
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Projektantka Dody
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Jej projekt, będący efektem
wielu doświadczeń i eksperymentów, zmierzy się z siedmioma innymi realizacjami
projektantów różnych narodowości. O wygranej decydują
głosy internautów. A głosować
można przez Facebooka. – Zapraszam na mój profil Halina
Mrożek Fashion – mówi designerka i wyjaśnia, że główną
nagrodą w konkursie jest możliwość przekazania 10000 euro
na cel charytatywny. – Jeżeli
mój projekt okaże się zwycięski, to chcę wesprzeć młode,
bardzo kreatywne, niebanalne wydawnictwo.
Projekty Haliny Mrożek znalazły uznanie wśród
wielu polskich celebrytów.
Ostatnio w jej strojach występowała Doda. Designerka
współpracowała także z programem telewizyjnym X–Factor czy Top Model, ubierając
ich uczestników.
(G)

FOT. ŁUKASZ BRZEŚKIEWICZ

IZERSKI

R

W W W. K L I K N I J . T U . Halina Mrożek, pochodząca ze Szczawy
projektantka mody, została zaproszona do reprezentowania Polski w międzynarodowym
konkursie Reimagine Design
Challenge, organizowanym przez
markę C&A.

M
FOT. MARCIN

Imię i nazwisko: Beata Dobosz
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: włączam jakiś doby film.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: KAWA!!!
Boję się: pająków.
Najbardziej w życiu żałuję: że nie potrafię sobie sama akompaniować.
Gdybym nie była tym, kim jestem, to najchętniej byłabym: kucharzem.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz je na: podróż w nieznane.
Chciałaś komuś o czymś powiedzieć, ale nie miałaś okazji: zawsze od razu mówię wszystko, żeby nie
zapomnieć.
Mój największy talent: wydaje mi się, że jest to śpiewanie.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: takich pysznych żeberek, jakie przyrządza moja babcia.
W bezsenne noce rozmyślam o: marzeniach.
Do końca życia zapamiętam: pierwszy występ.
Codziennie poświęcam na telewizję, internet, czytanie: uśredniając, ok. dwie godziny.
Na kolację do domu zaprosiłabym: wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść.
Beata Dobosz, ur. 8 stycznia 1987 r. w Nowym Sączu, jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Wokalistyki Jazzowej. Na swoim koncie ma
wiele projektów muzycznych dla Rzeszowa takich jak spektakl „Ta ziemia od innych droższa”, „Koncert ku pamięci Niemena” , „Koncertu WOŚP”, na który przygotowywała grupy
wokalne. W sobotę z powodzeniem wystąpiła
w programie „The Voice of Poland”, przechodząc do dalszego etapu. Na swoim koncie ma
także udział w innym telewizyjnym show – „Bitwa na głosy”.

