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C Y TAT T YG O D N I A

Pazgan o strefie euro
Kazimierz Pazgan, prezes i założyciel Konspolu
w Nowym Sączu, wziął udział w dyskusji w Pałacu Prezydenckim nt. „Jak trwale spełnić
kryteria nominalne strefy euro?” w ramach
Forum Debaty Publicznej. – Zostałem zaproszony jako przedsiębiorca. Mój głos w debacie znacznie różnił się od głosów polityków.
Moim zdaniem nie powinniśmy wejść do strefy euro, zanim zarobki Polaków nie zrównają się
z zarobkami Niemców – powtórzył swoje stanowisko Pazgan dzień później, w sądeckim ratuszu, odbierając laur Człowieka Wielkiego Serca (czytaj też str. …)
(G)

Z L I S TÓW D O R E DA KC J I

Jak uniknąć kolejki
WA R TO W I E D Z I E Ć

A TO C I E K AW E

O jeden kłopot mniej

Chasydzi w Nowym Sączu

Zabytkowy dworek Wieniawy –Długoszowskiego w Bobowej został sprzedany. Cena wywoławcza
w ofercie jednej z sądeckich agencji nieruchomości
wynosiła 210 tys. zł. Można ją było negocjować.
Nie wiadomo, za ile poszedł dworek, bo nabywca
nie życzył sobie podania tego do publicznej wiadomości. Wiadomo, że nie jest to żaden lokalny biznesmen. 560–metrowy dwór jest mocno zdewastowany i nadaje się tylko do generalnego remontu,
który na pewno będzie kosztował kilka milionów
złotych. Najwidoczniej nabywca jest majętny. Niezależnie od tego, że nowy właściciel jest zobowiązany prawem do ratowania zabytku, to gra najwyraźniej była warta świeczki. Działka ma 31,5 ara, więc
nawet gdyby kupiec wyłożył cenę wywoławczą,
to i tak płaci za ar tylko 6,6 tys. Lokalna władza ma
natomiast o jeden kłopot mniej, bo zarówno starostom gorlickim i burmistrzowi Bobowej zarzucano,
że przez lata nie zrobili nic , by uchronić zabytek,
w którym wychował się generał Bolesław Wieniawa–Długoszowski adiutant marszałka Piłsudskiego. Dwór, w którym Józef Piłsudski również bywał,
trafił po wielu przygodach w ręce spadkobierców
Wieniawy, a ten szybko go spieniężył.
(RAF)

Jedno z głównych pomieszczeń Galerii „Dawna Synagoga” w Nowym Sączu na chwilę stało się ponownie
salą modlitw dla setki ortodoksyjnych Żydów. Chasydzi z całego świata przyjechali do miasta z okazji rocznicy śmierci cadyka Chaima Halberstama (ur. w 1793 r.
w Tarnogrodzie, od 1830 r. pełnił urząd rabina sądeckiego, założył znaną na całym świecie szkołę talmudyczną – jesziwę). Odwiedzili jego grób na sądeckim
kirkucie, a dawna synagoga stała się dla nich miejscem
nie tylko modlitwy, ale spożywania własnych produktów koszernych, czyli przygotowanych zgodnie z nakazami religijnymi w specjalnych naczyniach. Kiedyś
wstęp do sali modlitw synagogi mieli tylko mężczyźni, kobiety z innego pomieszczenia mogły jedynie obserwować. Z świetności tego miejsca niewiele zostało.
Podczas II wojny światowej Niemcy ograbili wnętrze
synagogi. Zniknęła bima – podium z pulpitem dla podtrzymywania Tory, czy specjalna szafa, w której przechowywane były jej zwoje. Ściany, na których były polichromie, napisy psalmów zostały zamalowane. Dziś
w dawnej synagodze organizuje się czasowe wystawy.
– Zwykle podczas wizyty chasydów zasłanialiśmy obrazy tkaninami, w tym roku na czas modlitw usunęliśmy eksponaty ze ścian – mówi Edyta Ross–Pazdyk
z Galerii „Dawna Synagoga”.
(MCH)

„Należy się sprostowanie do artykułu „Rejestr bezrobotnych”
(DTS, nr 11, 20 marca). Potwierdzam fakt, że można zarejestrować się jako osoba bezrobotna
elektronicznie, ale tylko do pewnego momentu, ponieważ, po wypełnieniu koniecznych pól, wyskakuje termin wizyty w urzędzie
i petent, który go wybiera, jest
przekonany, że będzie przyjęty
w określonym dniu i określonej
godzinie.
Niestety, rzeczywistość nie jest
taka kolorowa, ponieważ, gdy
osoba bezrobotna, która rejestrowała się elektronicznie, zgłasza
się w wyznaczonym dniu i godzinie wizyty, to wtedy się okazuje, że jest duża kolejka i żadna z osób bezrobotnych, które
chcą się zarejestrować, nie respektuje rejestracji elektronicznej, więc i tak trzeba cierpliwie
czekać na swoją kolej.
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NOWY S¥CZ , ul.Sobieskiego 14A/3, tel. 183 348 037

– Rejestracja elektroniczna rzeczywiście pozwala uniknąć kolejki
przy rejestracji osób bezrobotnych
w Sądeckim Urzędzie Pracy – mówi
Wiesław Turek ds. promocji w SUP
i wyjaśnia, jak należy dalej postępować: – Procedura odbywa się
w następujący sposób: osoba, która
przesłała swoje dane za pomocą internetu, zgłasza się o określonej godzinie do wyznaczonego pracownika. Pracownik poszukuje wolnego
stanowiska do rejestracji bezrobotnych i kieruje klienta do tego
stanowiska z pominięciem kolejki oczekujących. Jeśli nie ma wolnego stanowiska, osoba rejestrująca się elektronicznie oczekuje tylko
do zakończenia rejestracji poprzedniego klienta. Nie trwa to dłużej niż
kilka minut”.
(WK)
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I N W E S T YC J E . Na razie nie ma decyzji, by 43 mln zł zarezerwowane
na tzw. zachodnią obwodnicę Nowego Sącza przeznaczyć na inne inwestycje drogowe w Małopolsce.
Taką możliwość zasugerował parę
dni temu w Nowym Sączu marszałek województwa Marek Sowa, ponieważ sprawa inwestycji znów wróciła do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
Są bowiem zastrzeżenia do drugiej
decyzji środowiskowej. W międzyczasie ze względu na przeciągające
się procedury formalne z realizacji wycofała się już firma Skanska.
Wypowiedź marszałka zaniepokoiła starostę Jana Golonkę i wójt
Podegrodzia Małgorzatę Gromalę:
„Cały czas trwają procedury związane z uzyskaniem pozytywnej
opinii Samorządowego Kolegium
Odwoławczego na kolejną decyzję środowiskową wydaną przez
wójta Podegrodzia w marcu 2013 r.
Wypowiedzi marszałka mogą sugerować, że ponad 39 milionów
złotych, na które otrzymaliśmy
promesę we wrześniu 2010 r., zostało przez Urząd Marszałkowski
rozdysponowane na inne inwestycje” – napisali we wspólnym
oświadczeniu.
– Marszałek jeszcze poczeka, nikt nie rezygnuje z budowy
tej obwodnicy – mówi Andrzej
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Czerwiński, poseł PO. – Zapewnił
o tym podczas naszej poniedziałkowej wizyty w Krakowie. Oczywiście nie będzie czekał w nieskończoność , bo inwestycja musi
być rozliczona do 2015 r. Mam nadzieję jednak, że się uda. Jeśli nie,
jest już decyzja, że obwodnica powstanie w nowym okresie finansowania. Nowy projekt zakładałby tym razem budowę odcinka,
którego w tym projekcie brakuje, czyli połączenia od planowanego ronda w Biczycach Dolnych
do ulicy Marcinkowickiej.
W poniedziałek marszałka Sowę
i wojewodę Jerzego Millera odwiedziła sądecka delegacja w składzie
parlamentarzyści Andrzej Czerwiński, Marian Cycoń, prezydent
Ryszard Nowak, starosta Jan Golonka, wójt Chełmca Bernard Stawiarski i wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala. Rozmawiano
o systemie komunikacyjnym.
– Ważnym tematem rozmów
była również droga nr 75 Brzesko
– Nowy Sącz – Muszynka – dodaje poseł Marian Cycoń. – Koncepcje przebiegu trasy przygotowała krakowska pracownia Altrans.
To 51 km drogi w zupełnie nowym terenie. Są dwa warianty – droga ekspresowa i główna ruchu przyspieszonego. Jeśli
wybrany byłby wariant pierwszy, droga kosztowałaby 3,5 mld

FOT. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KRAKOWIE

Realizacja obwodnicy zachodniej odłożona na później?

Na różowo warianty dróg: 75 Brzesko - Nowy Sącz – Muszynka i S7 Nowy Targ
–Nowy Sącz – Gorlice

zł ze względu na konieczność budowy bezkolizyjnych skrzyżowań. W wariancie drugim będzie
o miliard taniej.
Koordynację przedsięwzięcia
wziął na siebie wojewoda Jerzy
Miller. Prace projektowe potrwają dwa, trzy lata. – Spore wyzwanie stoi przed samorządami, które do końca tego roku powinny
uzgodnić trasy przebiegu przez
swój teren. Wtedy zacznie powstawać projekt. – zaznacza Andrzej Czerwiński. – Będzie projekt, to poszukamy pieniędzy
w budżecie.
Inwestycja w szybkie połączenie z Brzeskiem ma być powiązana z budową wałów przeciwpowodziowych i zbiorników
retencyjnych. W wielu miejscach
rzeki zagrażają drodze.
– To zróżnicowanie źródła finansowania. Pieniądze będą pochodzić z rządowego Programu
ochrony przed powodzią dorzecza
górnej Wisły, a przypomnijmy,
że mówimy o 13 mld zł wydanych
do 2030 roku – podsumowuje Marian Cycoń. – Jeśli chodzi o nasz
powiat, to zbiornik taki miałby powstać we Frycowej. Pytanie tylko czy jeden, czy może
lepiej więcej zbiorników na dopływach Kamienicy. To będzie
dyskutowane.
(BOG)

A

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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Według założeń Ministerstwa Zdrowia, sanatoria mają obowiązek
przeprowadzania dla kuracjuszy
trzech zabiegów dziennie, w tym
jeden tzw. bodźcowy, czyli z użyciem naturalnych surowców leczniczych. Dotychczas przedstawiciele sanatoriów mogli je do swoich
zabiegów zakupywać od dostawców z całej Polski – warunkiem
był posiadany certyfikat i dobra jakość produktu. Od tego roku, w ramach rozporządzenia o lecznictwie
uzdrowiskowym, prezes NFZ nałożył obowiązek zakupu surowców
tylko z terenu uzdrowisk.

***
Bogdan Kałucki, dyrektor SPZOZ Sanatorium MSWiA
w Krynicy Zdroju, w związku
z nowym przepisem za kilogram
soli leczniczej musi teraz płacić
o 8 zł więcej. Dotychczas sanatorium nabywało sól z Bochni w cenie około 3 zł. Miasto nie ma
jednak statutu uzdrowiskowego, więc jego surowiec nie może
być wykorzystywany do zabiegu.
Sól o podobnych walorach trzeba
sprowadzić z drugiego końca Polski – kosztuje ponad 11 zł.
– Dziennie około 200 kuracjuszy korzysta z zabiegu bodźcowego. Przeliczając to na nowe
stawki surowca, jego koszt dramatycznie rośnie – mówi Kałucki. – To absurd. Walory soli
bocheńskiej są uznawane i doceniane na całym świecie. Jest
ona nadal sprzedawana jako wyrób leczniczy w aptekach, ale
nie może być wykorzystywana
przez nas.
Podobnie wygląda sprawa zakupu borowiny, którą do tej pory
sanatorium nabywało z Czarnego Dunajca, a teraz kupuje drożej
w Iwoniczu Zdroju.
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RTV, wystawiając je przed posesje w dniu zbiórki: os. Gorzków,
Wojska Polskiego, Kilińskiego – 11
kwietnia; os. Nawojowska, Kaduk
– 12 kwietnia; Zawada, Poręba Mała
– 15 kwietnia; Wólki, Centrum, Stare Miasto – 16 kwietnia; Helena,
Szujskie – 17 kwietnia; Zabełcze,
Kochanowskiego, Przetakówka – 18
kwietnia; Gołąbkowice, Piątkowa,
Falkowa – 19 kwietnia.

BMW wjechało w latarnię przy
ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu.
Póki co należy uznać, że samochód
samoistnie doprowadził do wypadku 7 kwietnia, ok. godz. 7 rano,
bo żadna z osób w nim podróżujących nie przyznaje się do kierowania pojazdem. Policja podejrzewa
dwóch mężczyzn: 28–latka, który w tym czasie miał 1,5 promila
alkoholu w organizmie, i 26–latka
– ponad pół promila. W samochodzie była jeszcze jedna osoba. Wszyscy troje trafili do szpitala.

Czujka w domu
Tomasz Wołowiec (z lewej)
i Bogdan Kałucki
W Krynicy funkcjonuje 12 sanatoriów, a pracuje w nich około
80 procent mieszkańców gminy.
Ich przedstawiciele próbowali wspólnie negocjować z firmami, które dostarczają surowce
z uzdrowisk. Proponowali między innymi grupowe zakupy za
niższe stawki, ale rozmowy nie
przyniosły oczekiwanego efektu.
Jak komentują, najlepszym rozwiązaniem byłoby usunięcie kontrowersyjnego zapisu. O pomoc
w tej sprawie zwrócili się do sądeckich posłów, Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych w Polsce i władz Krynicy Zdroju. Były
już pierwsze rozmowy z NFZ, ale
na razie bez konkretnego efektu.
– Nasze sanatoria to nasz przemysł turystyczny – mówi Tomasz
Wołowiec, zastępca burmistrza
Krynicy Zdroju. – Są fundamentem funkcjonowania uzdrowiska. Wobec tego każde działanie,
utrudniające ich funkcjonowanie, może doprowadzić do ich likwidacji, a to oznacza dla wielu
mieszkańców gminy utratę pracy.

***
Właściciele sanatoriów potwierdzają te obawy. Jeśli nie
dojdą do porozumienia z NFZ,
podpisanie kolejnego kontraktu
na dotychczasowych warunkach
może być nieopłacalne. Będą musieli prowadzić ośrodek już tylko komercyjnie lub po prostu zamknąć działalność.
– Nikt nie może dopłacać
do utrzymania ośrodka, a każdy
z nas jest zobowiązany do zbilansowania wydatków. Przy tego
rodzaju stawkach byłoby to bardzo trudne – podsumowuje Bogdan Kałucki.
MONIKA CHROBAK

135 prac wpłynęło na XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla
dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Twoja wiedza i czujka w domu,
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”. W Starostwie Powiatowym
w Nowym Sączu wręczono nagrody laureatom powiatowych eliminacji konkursu. I miejsce w grupie
uczniów klas I–III zdobyła Nika Murzyn (Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Muszynie); IV–VI – Natalia Zarzycka (Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Przydonica), w grupie
gimnazjalistów zwyciężyła Gabriela Świgut (Zespół Szkolno–Gimnazjalny – Gimnazjum w Łabowej),
a wśród uczniów i wychowanków
świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej i ośrodków
szkolno–wychowaczych – Beata Garwol (Gimnazjum im. Straży Granicznej II RP w Muszynie).

Wiosenna wystawka
Rozpoczęła się wiosenna zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Tak zwana wystawka potrwa do 19
kwietnia. Mieszkańcy mogą pozbyć się starych, niepotrzebnych
przedmiotów: mebli, sprzętu AGD,

im. dra J. Dietla w Krynicy–Zdroju ma podpisany kontrakt z NFZ
na uruchomienie pracowni endoskopii, która funkcjonuje od 1 lutego. W ramach kontraktu przeprowadzane są badania w zakresie
gastroskopii i kolonoskopii w trybie ambulatoryjnym.

Byłem posłem tej ziemi

Palec między drzwi

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

A B S U R DY. – Ten zapis grozi monopolizacją rynku, a nawet zamknięciem naszej działalności
– komentują nowy wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiciele sanatoriów w Krynicy Zdroju. Zapis o zakupywaniu surowców
naturalnych do zabiegów tylko
z terenu uzdrowisk wszedł w życie od nowego roku. Spowodował
zawężenie listy potencjalnych dostawców i znaczny wzrost cen surowców leczniczych.

Auto bez kierowcy

Wysiadając z busa na przystanku
autobusowym w Witowicach Dolnych przytrzasnęła sobie drzwiami
palce u lewej ręki. Kierowca ruszył,
ciągnąc mieszkankę Łososiny Dolnej przez co najmniej kilkanaście
metrów, nim zorientował się, co się
stało. Kobieta doznała ogólnych potłuczeń ciała i ma złamany palec.

Samochody od MORD–u
Dwa samochody mitsubishi colt
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oddano
MCK „Sokół” oraz Towarzystwu
Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Używane samochody przekazał osobiście marszałek Małopolski
Marek Sowa.

Nowoczesny sprzęt
w krynickim szpitalu
Szpital powiatowy w Krynicy–Zdroju wzbogacił się o sprzęt
najnowszej generacji do pracowni
endoskopii (videogastroskop oraz
videokolonoskop) Olympus Evis
Exera III. To urządzenia do badań
przewodu pokarmowego w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym.
Nowoczesna aparatura kosztowała
325 tys. zł. Zanim zakupiono nowy
sprzęt, szpital dysponował aparatem mającym 12 lat – wykonano
na nim około 10 tysięcy badań. Drugi aparat był dzierżawiony. Szpital
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FOT. UM NOWY SĄCZ

Sanatoriom grozi
likwidacja

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

W sądeckim ratuszu otwarto
wystawę „Byłem posłem tej ziemi”,
ukazującą działalność Lecha Kaczyńskiego jako parlamentarzysty
z okręgu nowosądecko–podhalańskiego w latach 1991–1993. Wystawa, przygotowana przez posłankę
PiS Annę Paluch, była jednym z elementów obchodów 3. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. W wernisażu uczestniczyła m.in. poseł
Anna Fotyga – była minister spraw
zagranicznych.

Miłosierny Sądeczanin
To tytuł międzyszkolnego konkursu, zorganizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu, który podsumowano we wtorek. – Celem konkursu było promowanie postaw
bezinteresownej pomocy innym
ludziom, ukazywanie działalności
na rzecz drugiego człowieka jako
wartości nadającej sens ludzkiemu

A

OGŁOSZENIE
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
ogłasza przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności
do n/w lokali mieszkalnych :
Nowy Sącz, ul. Korzeniowskiego 10/27 III p. – lokal wolny,
do remontu, pow. 47,72 m2, 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka, wc,
Cena wywoławcza 125 000 zł, wadium 6 250 zł,
Nowy Sącz, ul. Lwowska 77/25 IV p. – lokal wolny,
do remontu, pow. 35,90 m2, 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka,
Cena wywoławcza 90 100 zł, wadium 4 600 zł,
Nowy Sącz, ul. I Brygady 28/41 parter – zamieszkały
do remontu, pow. 60,13 m2, 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka, wc,
Cena wywoławcza 102 400 zł, wadium 5 500 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2013 roku,
o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu GSM
w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30.
Szczegółowych informacji udziela dział
członkowsko – mieszkaniowy GSM
Tel. (0-18) 443-53-56 w. 31
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życiu. Zależało nam także na tym,
by pobudzać aktywność twórczą
młodych pisarzy i poetów – mówi
pomysłodawca i koordynator konkursu Irmina Michałowicz–Hajduk.
Wśród gimnazjalistów pierwsze
miejsce zajęła Klaudia Klata (proza), a w kategorii szkół podstawowych: Kamila Ściurka (proza)
i Adam Perek (poezja).

FOT. UM NOWY SĄCZ

Dom i otoczenie

Sądeckie Targi „Dom i otoczenie” jak zwykle były okazją do nagrodzenia najlepszych firm prezentujących swoje produkty. To była
już XVII edycja imprezy. I nagrodę
w kategorii „Jakość i innowacyjność” przyznano firmom: PC Biegonice Składy Sp. z O.O. Nowy Sącz za
prezentację systemu kominowego
UniFU; Isola Powertekk S.R.O. Praha za prezentację dachówki metalowej z posypką z granulatu skalnego Powertekk Tyri oraz P.U. Sezam
Nowy Sącz za produkt FIBARO– Inteligencja Budynków.
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W Y ŁOW I O N E Z S I E C I . „Do Michała Olecha z naTemat – chłopie, ciesz się, właśnie wygrałeś internet!”, „Dziś wszyscy jesteśmy
@MichalOlech” – to tylko niektóre z tytułów artykułów i komentarzy, jakie ukazały się w ostatnim tygodniu w prasie i internecie,
w których pada nazwisko 20–letniego sądeczanina. Michał Olech,
umieszczając na Twiterze, ściągnięte z cyfrowego kiosku e–Gazety.pl, okładki tygodników przed
ich publikacją, podzielił środowisko
dziennikarskie.
Dwa lata temu, kiedy DTS odnotował polityczną pasję Michała, wówczas maturzysta był korespondentem z Nowego Sącza,
piszącym dla portalu Tomasza
Machały kampanianazywo.pl.
Dziś student pierwszego roku
dziennikarstwa Colegium Civitas w Warszawie nadal współpracuje ze znanym dziennikarzem,
obecnie redaktorem naczelnym
serwisu NaTemat.pl, którego
współwłaścicielem jest Tomasz
Lis. I pewnie te powiązania sprawiły, że wokół działań sądeczanina zrobiło się głośno.
Wy d a w c y
tygodników
„Wprost” i „Do Rzeczy” uznali za
bezprawne zamieszczanie przez
Olecha na Twiterze okładek gazet przed ich publikacją. „Dlatego – jak informował biznes.onet.
pl za Presserwis – Platforma Mediowa Point Group SA, większościowy udziałowiec spółek wydających „Wprost” i „Tygodnik
do Rzeczy”, zażądała od blogera zadośćuczynienia: 25 tys. zł
za publikację okładek „Wprost”
oraz 25 tys. zł za publikację

FOT. (KG)

FOT. UM NOWY SĄCZ

Gdzie dwóch się bije…

Michał Olech codziennie wydaje 10 zł na dzienniki, a w tygodniu
dokupuje jeszcze „Wprost”, „Politykę”, „Newsweek”, „Uważam Rze”
oraz „Gazetę Polską”
„Tygodnika do Rzeczy”. Pieniądze miały zasilić budżet Izby Wydawców Prasy. PMPG zażądała
również od Michała Olecha przeprosin w serwisie NaTemat.pl.”
– Spółka wycofała się z żądań zadośćuczynienia, domaga
się przeprosin – informuje nas
Olech. Uważa jednak, że w jego
działaniach nie było nic nielegalnego. – Na Twiterze zamieszczam
informacje dotyczące polityki,
społeczeństwa i mediów. Dlatego też znalazły się tam okładki tygodników. Były dostępne w internecie na eGazety.pl. W sobotę
umieszczałem okładki „Wprost”,
„Tygodnika do Rzeczy”, „Newsweek”, „Uważam Rze”, a we

A

Uk=

1,07
W/m2 x K

(1)

wtorki „Politykę” – mówi Olech,
dodając, że jeśli wydawcy do kogoś powinni mieć pretensje,
to do eGazety.pl, że kiosk nie
zabezpieczył treści. Nie chce komentować powiązań jego osoby
ze sprawami „Wprostu” i dziennikarzami NaTemat.pl.
– Nie jest dziennikarzem NaTemat. Duży wydawca chciał pozwać studenta, oczekując od niego zadośćuczynienia na 50 tys. zł.
To tyle na ten temat – mówi Olech.
Usunął z bloga okładki i nie zamierza zamieszczać następnych.
Zresztą internetowy kiosk e–Gazety.pl zablokował już do nich
dostęp. A czy zamierza przeprosić? – Konsultuję się w tej

sprawie z prawnikiem – odpowiada Olech.
Działania sądeczanina – jak
czytamy w biznes.onet.pl – podzieliły środowisko [„Publikacja
okładek „Wprost” przez blogera NaTemat.pl podzieliła branżę”, 05.04.2013, za Presserwis].
Niektórzy dziennikarze i wydawcy nazywają je hakowaniem, inni
chwalą za dotarcie do informacji: „To, co zrobił Michał Olech,
to zwyczajna kradzież” – uważa
Sylwester Latkowski; „Okładka
pełni funkcje informacyjne i handlowe, a jej wcześniejsze upublicznienie stwarza konkurencji
możliwość wcześniejszej reakcji.
Ten, kto upublicznił coś, co nie
było jego własnością, musi ponieść odpowiedzialność” – mówił również portalowi Maciej
Hoffman, dyrektor generalny
Izby Wydawców Prasy, a Paweł
Stremski, szef portalu Gazeta.
pl, stwierdził z kolei: „Reakcja
„Wprost” jest dla mnie niezrozumiała, bo szkoda, jaką tygodnikowi wyrządził Michał Olech, jest
znikoma. To raczej osoby odpowiadające za konkretną platformę dystrybucyjną powinni ponosić odpowiedzialność”.
Jak głosi przysłowie, gdzie
dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I sądeczanin wydaje się
być właśnie tym trzecim. Bo inne
powiedzenie głosi, że nie ważne
czy piszą o tobie dobrze czy źle,
byleby nazwiska nie przekręcali. Nazwisko 20–latka z Nowego
Sącza zrobiło się w mediach głośne. Olechowi przybyło 300 osób,
które śledzą jego Twitera. Wśród
nich znani dziennikarze…
(KG)
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Zima sprzyja wilkom Rosjanie kontra Holendrzy
i… zdziczałym psom
I N W E S T YC J E . Kto wybuduje w Muszynie kryty stok narciarski?

P R Z Y R O DA . Watahy zdziczałych
psów coraz częściej atakują osłabione w wyniku przedłużającej się
zimy leśne zwierzęta. I to właśnie
one, a nie ograniczona ilość pokarmu czy wilki i rysie stanowią
prawdziwe zagrożenie dla zwierzyny płowej.
Utrzymująca się pokrywa
śnieżna, szczególnie w wyższych partiach lasów, sprawia, że zwierzyna roślinożerna
nie jest w stanie samodzielnie zdobywać pokarmu. Dlatego koła łowieckie wraz z leśniczymi o wiele dłużej niż
w poprzednich kilkunastu
czy nawet kilkudziesięciu latach i na znacznie szerszą skalę dożywiają leśną zwierzynę.
Kiszonka z siana, ziarna kukurydzy i ziemniaki to standardowe menu, ale jelenie i sarny to przeżuwacze, dlatego dla
zachowania właściwej kondycji potrzebują również pokarmu
włóknistego. To dla nich ścina
się młode wierzby iwy i brzozy, tak by miały dostęp do odpowiedniej grubości gałązek,
pędów i treściwej kory.
Ale to nie drastycznie rosnące koszty dokarmiania spędzają
leśnikom sen z powiek. Rośnie
ilość zwierząt zabitych przez
wilki i rysie.
– Nawet dokarmiane zwierzęta schodzą niżej. Czują się
zagrożone głodem, łączą się
w większe stada. Tym samym
stają się łatwym łupem dla drapieżników. Osłabione stają się
mniej energiczne i nie są w stanie uciec przed zagrożeniem.
Od grudnia systematycznie
znajdujemy jelenie i sarny, a nawet dziki, które padły ofiarą
nie tylko wilków, ale również
rysi – relacjonuje Paweł Szczygieł, nadleśniczy Nadleśnictwa
w Starym Sączu.
Nie wiadomo, jak głód i działalność czworonożnych myśliwych wpłynie na stan populacji
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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

zwierzyny płowej. Na pewno
szczególnie zagrożone są młode
warchlaki, które właśnie przyszły na świat. Szczygieł jest jednak optymistą i jest przekonany,
że natura w sposób naturalny
wróci do równowagi. A zagrożonym wilkom i rysiom taka
prosperita może nawet wyjść
na dobre.
Jest jednak czynnik, któremu ani natura, ani nawet człowiek nie jest w stanie sprostać. Chodzi o zdziczałe watahy
psów, które coraz zuchwalej
atakują leśną zwierzynę. Tegoroczna zima sprzyja im szczególnie, bo wygłodzone ofiary szukają pokarmu nawet
w bezpośrednim sąsiedztwie
ludzkich siedlisk. Dla leśników temat jest tym trudniejszy
i poważny, że polskie przepisy
nie pozwalają na odstrzał takich psów.
– W ostatnich dniach w okolicach Trzetrzewiny znaleźliśmy dwie sarny, które padały
ich ofiarą. 5 kwietnia podobny przypadek odnotowaliśmy
w Barcicach. Trochę później psy
dobrały się do sarny potrąconej przez samochód w okolicach
Gołkowic – wylicza nadleśniczy ze Starego Sącza. – Trzeba wyczulić na ten temat ludzi,
bo w takich stadach w psach
wyzwalają się najbardziej prymitywne instynkty i nie trzeba wiele, by zaatakowały nawet
człowieka – alarmuje i apeluje do wszystkich posiadaczy czworonogów, by zwrócić na nie szczególną uwagę,
uniemożliwić bieganie samopas. Co bardzo istotne, choć
miłośnicy czworonogów nie
lubią i nie chcą o tym głośno
mówić, pies, który zazna życia w dzikim stadzie, nie nadaje się do ponownej socjalizacji.
Raz wyzwolone instynkty łowieckie będą już zawsze zagrażać człowiekowi.
EWA STACHURA

Budowa pierwszego w Polsce całorocznego, krytego stoku narciarskiego kusi kolejnych zagranicznych inwestorów. Obiekt miałby powstać
w Muszynie. Najpierw projektem zainteresowali się Holendrzy, teraz rozmowy z władzami uzdrowiska prowadzą również Rosjanie.
Holendrzy planują wybudować
projekt bliźniaczy, jaki mają u siebie. Plan rosyjskich inwestorów jest
podobny, choć bardziej rozbudowany. Rosjanie chcą zająć większy teren
niż ich konkurenci i połączyć inwestycję ze stacją narciarską na Jaworzynie Krynickiej.
– Rosjanie myślą o wybudowaniu między innymi trzech tras narciarskich, lodowiska, toru do nauki
jazdy, parku przygody, infrastruktury hotelowej i gastronomicznej
– wylicza Jan Golba, burmistrz Muszyny. – Jeśli inwestycja dojdzie
do skutku, obiecają dodatkowo
obudowanie terenu jeszcze innymi atrakcjami.
Wstępnie na kryty stok są wybrane trzy lokalizacje w obrębie gminy Muszyna. Wszystkie znajdują się
u stóp Jaworzyny Krynickiej, m.in.
na granicy Jastrzębik–Złockie czy
Złockie w rejonie ujęcia wody pitnej dla Muszyny. Trwają właśnie

rozmowy z właścicielami gruntów
w sprawie ich wykupu czy zamiany.
– Rozmowy nie są łatwe – przyznaje Golba. – Niektóre osoby wietrzą w tym swoją szansę na zarobek i ceny gruntów zaczynają szaleć.
Proponujemy więc nie jedną, a kilka lokalizacji, by w ten sposób się

Łabowa czy Nowy Sącz. Zdaniem
Golby inwestycja jest ważna nie tylko dla całego regionu, ale również
dla kraju.
– Kryty stok przyciągnąłby turystów z całej Polski, ale też i z zagranicy – dodaje burmistrz. – Dla
mieszkańców byłoby to dodatkowe

Wstępnie w gminie są wytypowane dwie góry
z trasami narciarskimi o długości 600 metrów,
które można by było przykryć dachem. Powstałaby
również rynna dla snowboardzistów. Dziennie
z atrakcji mogłoby korzystać do 3 tys. osób.
zabezpieczyć, jeśli nie dojdziemy
do porozumienia z właścicielami
gruntów.
Władze Muszyny złożyły również 4 kwietnia wniosek do funduszu szwajcarskiego o dofinansowanie
przygotowania projektu tego przedsięwzięcia – głównie pod kątem jego
opłacalności. W ramach tego ma być
wykonane między innymi studium
ekonomiczne i biznesplan. Projekt
poparły prawie wszystkie gminy
powiatu nowosądeckiego: Krynica,
Piwniczna Zdrój, Rytro, Nawojowa,

150 nowych miejsc pracy.
Zagraniczni inwestorzy liczą,
że projekt znajdzie się w strategii
rozwoju województwa małopolskiego. To pozwoliłoby na staranie się
o dofinansowanie unijne. Zdaniem
władz Muszyny, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa krytego stoku trwałaby do dwóch lat.
Według planów Holendrów kosztowałaby ponad 300 mln zł. Projekt
Rosjan jest szacowany na ponad 100
mln zł więcej.
MONIKA CHROBAK

wszystko da się nadrobić. Prognozy
mówią, że po zimie ma szybko zrobić
się ciepło. Wówczas też szybko ruszy
wegetacja. Jest tylko obawa, że można nie zdążyć ze wszystkimi pracami na czas. Trzeba będzie wszystko
wykonywać w pośpiechu. Tegoroczne zbiory jabłek mogą być trochę mniejsze niż w roku ubiegłym.
O ile? Teraz trudno jest oszacować.
Ale to nie efekt opóźnionej wiosny, a naprzemiennego owocowania. W zeszłym rok było ono obfite.
Drzewa są osłabione, więc w następnym sezonie zawiązują mniej pąków.
Mniej kwiatów oznacza mniej owoców. Pozytywnym elementem, jest
to, że teraz, w okresie chłodnym,

jest większy popyt na jabłka.
A mamy ich pod dostatkiem. Konsumenci mogą jeszcze długo liczyć
na owoce z ubiegłorocznego sezonu.
Jabłka będą dostępne przynajmniej
do końca maja, bo wiele owoców jest
jeszcze w chłodniach. Są tanie, dobrej jakości i bezpieczne dla zdrowia.
Pytała MONIKA CHROBAK

P Y TA N I E D O ...
…prof. Eberharda Makosza,
prezesa Towarzystwa
Rozwoju Sadów Karłowych

Osłabione
jabłonie
– Sadeccy sadownicy z niepokojem
patrzą na przedłużającą się zimę. Producenci jabłek boją się, że późny okres
kwitnienia może wpłynąć na mniejsze
zbiory. Czy ich obawy są uzasadnione?
– Ta pogoda nie jest szkodliwa
dla roślin sadowniczych. Nie było
niskich temperatur, które mogły je
uszkodzić. W tej chwili rośliny śpią
i czekają na wiosnę. Kiedy przyjdzie,

Ubiegły rok był jednym z lepszych
dla polskich producentów jabłek. W tym czasie zebrano w kraju około 3,5 mln ton tych owoców.
To o prawie 700 tysięcy ton więcej
niż w 2011 r.
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Jeden procent,
jeden promyk nadziei 35 782…
L I C Z B A T YG O D N I A
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Można pomóc, ofiarowując
Kościółkom 1% podatku.
KRS 0000020382
cel szczegółowy:
Stanisław Kościółek
Rodzina państwa Kościółków
mieszka w Popardowej Wyżnej
w gminie Nawojowa. Do domu wiedzie stroma wąska drożynka, zimą ten
zakątek bywa odcięty od świata. Codzienność pana Staszka to cztery ściany i najbliżsi ludzie. Nie ma już nawet
sił, aby wsiąść do samochodu na fotel
pasażera.
SURSUM CORDA

ZDJĘCIA UM NOWY SĄCZ

Stanisław Kościółek ma 42 lata, kochającą żonę i dwójkę bardzo rezolutnych dzieci. Jego kłopoty ze zdrowiem zaczęły się, gdy w 2000 r.
potrącił go samochód.
Ze złamanym kręgosłupem trafił do szpitala. Po roku rehabilitacji
wrócił do pracy, ale tylko na miesiąc.
Bez wyraźnej przyczyny stan zdrowia zaczął się pogarszać. Okazało się,
że przyczyną jest stwardnienie. Dziś
potrzebuje pomocy w najprostszych,
codziennych czynnościach. Choroba
postępuje.
– Pensja żony i moja renta ledwo
starczają na leczenie i codzienne potrzeby. Dzieci: 14–letnia córka i 8–letni syn, starają się pomagać, nie narzekają, ale wiem, że cierpią razem
ze mną. Wielu rzeczy musimy sobie
i im odmówić. 1% może dać chociaż
promyk nadziei, że jeszcze nie wszystko stracone – mówi pan Staszek.

FOT. SC

L U D Z K I E D R A M AT Y. Gdyby pan
Staszek mógł korzystać ze specjalistycznej rehabilitacji i ze sprzętu, który umożliwi mu terapię w warunkach
domowych, od momentu kiedy usłyszał diagnozę: stwardnienie rozsiane
– może nie byłby dziś skazany na wózek
inwalidzki. Jest jednak szansa, że uda się
nadrobić zaległości w leczeniu, jeśli nie
braknie dobrych ludzi, którzy pomogą.

naprawdę mocno z wdzięczności i radości, że w mojej osobie zostały docenione
wszystkie dzieci – mówiła dy…głosy oddano w czwarrektor Pałacu Młodzieży w Notej edycji plebiscytu Człowiek
wym Sączu, po odebraniu naWielkiego Serca 2012, którego
grody. – Bo moja działalność
organizatorem jest Stowarzyskierowana jest cały czas
szenie Nowosądecka Wspólnodo dzieci. One są wiosną. Jeta w Nowym Sączu. Sądeczanie
śli potrafimy od nich czerpać,
przez internet, a także na kuto nie tylko rozwijamy ich taponach zamieszczanych m.in.
lenty, ale i ubogacamy siebie.
w DTS, głosowali na swoChciałabym, by moje serce
ich bohaterów – osoby, które Nominowani z Nowego Sącza, od lewej: p. Jacek
biło dla nich do końca życia.
po cichu, bez rozgłosu troszczą Orłowski; o. Mirosław Depka, Stefan Gancarczyk,
Z powiatu nowosądeckiesię i działają dla dobra innych. Milenia Małecka–Rogal, Halina Węgrzyn
go nominowano również pięć
Do konkursu w pierwszej tuosób: Edwarda Grucelę, Kazirze zgłosili 33 osoby.
mierza Pazgana, Renatę Ro– Kapituła plebiscytu,
słaniec, Agatę Sekułę i Tomawybierając nominowanych
sza Sudniarza. Tytuł Człowieka
miała kłopot, bo nie wszystWielkiego Serca otrzymał Kakie wskazane przez głosujązimierz Pazgan. I on nie krył
cych nazwiska były jej znazaskoczenia, zwłaszcza, że jak
ne. Przyznam się, że spośród
przyznał się dziennikarzom,
nominowanych 10 osób znanawet nie wiedział o takiej
łem tylko trzy. I to jest ważne
inicjatywie.
w tym konkursie – podkreśla
– Tym bardziej jestem
Jan Rosiek, prezes Stowarzywdzięczny i tym bardziej
szenia. – Ludzie, którzy biorą
twierdzę, że niczym specjalw nim udział, działają w swo- Nominowani z powiatu nowosądeckiego, od lewej:
nym sobie na to wyróżnienie
ich środowiskach i dzięki Agata Sekuła, Renata Rosłaniec, Kazimierz Pazgan,
nie zasłużyłem – mówił załotemu plebiscytowi można ich Edward Grucela
życiel i prezes Konspolu w Nodocenić.
W tegorocznej edycji plebiscy- Depka; Stefan Gancarczyk; Milenia wym Sączu. – Robię to, co każdy z nas
tu tytuł Człowieka Wielkiego Serca Małecka–Rogal; p. Jacek Orłowski; powinien czynić i czyni. Pozytywną
przypadł osobom, których nazwiska Halina Węgrzyn) laur zdobyła Mile- cechą Polaków jest to, że w trudnych
sytuacjach mobilizują się i pomagają
przewijają się jednak nie tylko w lo- nia Małecka–Rogal.
– Kiedy padło moje nazwisko, – każdy każdemu.
kalnych mediach. Spośród nominowanych z Nowego Sącza (o. Mirosław poczułam, że moje serce zabiło
(PEK)
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Więcej e-deklaracji, mniej urzędników
R O Z M OWA ze ZBIGNIEWEM MAJKĄ, zastępcą naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu
– Zwykle jako ostatni zeznania podatkowe składają przedsiębiorcy? Panuje przekonanie, że im później złożą PIT,
tym odwlecze się w czasie termin zapłacenia przez nich podatku…
– Termin zapłaty podatku jest
taki sam dla wszystkich – 30 kwietnia. Nie ważne, czy deklaracje składamy w styczniu, czy w kwietniu.
– Skąd się więc wzięło takie
przekonanie?
– Ci, którzy nie mają środków,
żeby zapłacić podatek, liczą na to,
że złożenie zeznania na krótko przed
upływem czasu rozliczeniowego,
w jakiś sposób im pomoże. Tymczasem nie pomoże. Terminy są nieubłagane. Jeśli do 30 kwietnia podatek nie będzie uregulowany, zostaną
naliczone odsetki. Mogą też pojawić
się inne konsekwencje prawne.
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– Czyli najlepiej wraz z PIT–em, 30
kwietnia przyjść do Urzędu Skarbowego również z pieniędzmi.
– Albo przesłać pieniądze na konto… Zawsze jest odsetek osób, które składają PIT–y na ostatnią chwilę. Niektórzy mają dopłaty i też się
nie spieszą. Zachęcamy jednak, żeby
składać wcześniej zeznania i korzystać też przy tym z możliwości
zrobienia tego przez internet, wypełniając e–deklaracje za pośrednictwem strony e–deklaracje gov.pl.
– System działa już kilka lat, coraz
więcej osób przekonuje się do niego?
– W ubiegłym roku w sądeckim
urzędzie złożono 12 tysięcy e–deklaracji, dotyczących zeznań rocznych.
W tym już ich jest 11 tysięcy. To bezpieczny i wygodny sposób. Nie trzeba odwiedzać urzędu, wystarczy

A

PRZEKAŻ 1% PODATKU na
Stowarzyszenie Kobiet
do Walki z Rakiem Piersi
Europa Donna w Nowym Sączu
Organizację Pożytku Publicznego
KRS 0000089251

- W ubiegłym roku
w sądeckim urzędzie
złożono 12 tysięcy
e-deklaracji,
dotyczących zeznań
rocznych. W tym
już ich jest 11 tysięcy.
wydrukować urzędowe potwierdzenie odbioru, które pojawia się
po wysłaniu e–deklaracji. Osoby,
które mają dopłatę, wypełniając e–
deklarację szybciej otrzymują pieniądze na konto. Urzędnik nie musi
już bowiem jego danych wpisywać
w system, stąd obsługa i weryfikacja tych zeznań jest szybsza.
– Wypełniając e–deklaracje, przyczynimy się do zmniejszenia liczby
urzędników?
– Być może nie będzie ich tylu
potrzebnych do rozliczenia zeznań,
a dzięki temu na pewno poprawimy
jakość usług Urzędu.
– Podatnicy muszą rozliczyć się z US
do 30 kwietnia, a do kiedy Urząd ma
czas na wypłacenie nadpłat?
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Nasze konto: 83 1160 2202 0000 0000 2351 5893
Fundusze uzyskane z 1% przeznaczamy na badania mammograﬁczne.
Rak wcześnie wykryty jest wyleczalny. Pokonajmy go razem!
Raz w miesiącu sama zbadaj swoje piersi.
Raz w roku zgłoś się do lekarza, który zbada Twoje piersi.
Po 40-tym roku życia przynajmniej raz na 2 lata wykonaj
badanie mammograﬁczne

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

M

A

– Jeżeli deklaracja jest prawidłowo wypełniona, Urząd ma trzy
miesiące od jej złożenia na zwrot
nadpłaty. Z reguły czeka się jednak
miesiąc, półtora.
– Jakie błędy popełniamy najczęściej,
wypełniając PIT–y?
– Błędy często zdarzają się przy
odliczaniu tzw. ulgi prorodzinnej
– na dziecko.
– Notabene po raz ostatni na „starych” zasadach.
– Tak, ale o tym może innym
razem. Ważne, by podatnik rozliczający się w tym roku, wiedział,
że może skorzystać z ulgi, która
jeszcze wynosi 1112,04 zł na dziecko, w przypadku sprawowania
opieki przez cały rok, lub 92,67
zł za każdy miesiąc, jeżeli opieka
trwała krócej.
– Zatem wróćmy do błędów.
– Rodzice nieraz błędnie odliczają ulgę na dziecko, które uzyskało w ciągu roku dochód powyżej
kwoty wolnej 3089 zł. – z wyjątkiem renty rodzinnej. W takim
wypadku ulga im nie przysługuje.
Zdarza się też, że na zeznaniu widnieje podpis małoletniego dziecka.
Albo odpisujemy całą ulgę, a przysługuje nam tylko np. za pół roku,

Chcesz mieć szybki i wygodny
dostęp do „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”?
Ściągnij gazetę z naszej strony
internetowej lub zarejestruj się,
by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl

bo dziecko urodziło się w lipcu.
Wiele błędów wiąże się też z wypełnianiem rubryki z 1%. Teraz nie
wpisuje się pełnej nazwy organizacji, a sam KRS. Należy więc uważać,
żeby wpisać go poprawnie, bo inaczej zeznanie jest błędne. Bywa,
że zapominamy wpisać kwoty, jaką
chcemy przekazać.
– Co wówczas?
– Traktujemy to jako wskazanie
kwoty 0 zł.
– A błędny KRS?
– Zazwyczaj wzywamy do korekty.
– Ile zeznań w ubiegłym roku
było ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego?
– Ponad 56 tysięcy zeznań. Ogółem na rzecz organizacji pożytku publicznego sądeczanie przekazali 2,6 mln zł. W tym roku skala
tych deklaracji jest podobna, a nawet lepsza.
– Które sądeckie organizacje zasilamy
najczęściej?
– Nie mogę podawać publicznie nazw tych organizacji, bo ktoś
mógłby to potraktować jako reklamę. Są organizacje, które nic
nie dostają, a są takie, które uzyskują ponad 200 tys. zł z tytułu 1
procenta.

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

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
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Wiele błędów wiąże
się też z wypełnianiem
rubryki z 1%. Teraz
nie wpisuje się pełnej
nazwy organizacji,
a sam KRS. Należy więc
uważać, żeby wpisać
go poprawnie, bo
inaczej zeznanie jest
błędne.

Zbigniew Majka: Mamy już 76 tysięcy deklaracji, a spodziewamy się ponad 120 tysięcy.

WARTO WIEDZIEĆ
530.997.059,40 zł to suma podatków, jaką za rok 2012 zapłacili mieszkańcy Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, z czego:
6.913.714,16 zł wynosi podatek
dochodowy od osób prawnych;
354.081.276,86 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych;
170.002.068,38 – podatek dochodowy od towarów i usług.
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– Popełniliśmy błąd w zeznaniu podatkowym. Jakie są dalsze
procedury?
– Możemy złożyć korektę.
– I nie grozi nam żadna kara?
– Korektę możemy złożyć sami,
jeśli zauważymy błąd, lub na wezwanie Urzędu Skarbowego. Korygując zeznania i dopłacając kwotę wraz z odsetkami, nie narażamy
się na sankcje karne.
– Ilu podatników ukarał Urząd w ubiegłym roku?

– Z reguły podatnicy korzystają
z szansy złożenia korekty.
– O jakich jeszcze tegorocznych zmianach należy pamiętać przy wypełnianiu PIT–ów?
– Zwracam uwagę na przepis dający możliwość odliczenia kosztów
dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne.
Głównie dotyczy to osób starszych
i niepełnosprawnych. Do tej pory wystarczyło uprawdopodobnić odbycie
zabiegów, a teraz trzeba na żądanie
urzędu udowodnić, przedstawiając
lekarskie skierowanie na zabiegi i zaświadczenie o ich odbyciu.
– To uwagi dla tych, którzy na ostatni
dzwonek składają zeznanie. Ile takich
osób zostało?
– Mamy już 76 tysięcy deklaracji,
a spodziewamy się ponad 120 tysięcy. Czekamy więc jeszcze na blisko
40 tysięcy.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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Chcesz pomóc innym?
PRZEKAŻ

1% PODATKU
STOWARZYSZENIU
NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA
W NOWYM SĄCZU

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota zajmuje się pełnieniem bezinteresownej służby
społecznej realizowanej w każdym środowisku. Do jego głównych celów należy przede wszystkim
niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i odrzuconym społecznie, ludziom starszym, samotnym
i biednym a także wspieranie dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie pragnie działać w sposób
konkretny, podejmować wymierne i niezbędne zadania, możliwie szybko i efektywnie odpowiadać
na zapotrzebowanie społeczne a także zawsze służyć pomocną dłonią.

KRS: 0000313330

DZIĘKUJEMY!

ODLICZ
PODATKI
RAZEM Z BIUREM

SUKURS

Biuro Rachunkowe „SUKURS” obecnie mieści się przy
Al. Batorego 63/28 w Nowym Sączu.
Tel. 18 542 66 66, fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl www.biurosukurs.pl

ZAPRASZAMY!

A

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

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Nowym Sączu
zaprasza mikro i małe przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie

„CERTYFIKOWANY KSIĘGOWY”
w ramach którego realizowane będą:
Kursy certyﬁkowane:
• Dla kandydatów na Księgowego - podstawy rachunkowości (I stopień) – 90 godz.
• Dla kandydatów na Specjalistę ds. rachunkowości (II stopień) – 178 godz.
• Dla kandydatów na Głównego Księgowego (III stopień) – 200 godz.
Pozostałe kursy:
• Kadry i Płace – 56 godz.
• Podatki i rozliczenia z budżetem – 60 godz.
• Krótkie formy szkoleniowe 32-godzinne
Udział w szkoleniach jest bezpłatny
– całość kosztów ﬁnansowana jest ze środków EFS i budżetu państwa!
Informacje, zapisy: biuro SKwP O/T Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18
Tel. 18/444-36-47, e-mail: ck.nowysacz@skwp.krakow.pl
Regulamin Projektu oraz formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie
www.nowysacz.skwp.pl
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Przekaż 1%

SĄDECKIEMU HOSPICJUM
KRS: 0000039177
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Pocztówki mają swoje życie
„Panna z posagiem 20 tysięcy kartek ilustrowanych poszukuje męża
z majątkiem lub stanowiskiem odpowiadającym wartości jej zbioru” – czyli sentymentalna podróż
do świata zatrzymanego na starych
widokówkach.

R O Z M OWA z BOGUSŁAWEM
KOŁCZEM, współautorem
albumu „Nowy Sącz na starej
pocztówce”.
– W grudniu w księgarniach pojawił się pięknie wydany album, którego
jest Pan współautorem. Skąd pomysł
na taką książkę o naszym mieście?
– Pomysł dojrzewał od kilku lat,
odkąd zacząłem intensywnie powiększać swój zbiór starych fotografii i widokówek Nowego Sącza,
zapoczątkowany zakupem około 30
kartek od znanego sądeckiego kolekcjonera, Antoniego Radeckiego. Pan Radecki jest najstarszym
żyjącym absolwentem Gimnazjum
Chrobrego (urodził się w 1913 r.)
i częstym gościem w Zespole Szkół
Akademickich, którym kieruję.
Gromadzone, kupowane na aukcjach, targach staroci czy w antykwariatach pocztówki wykorzystywałem w swej pracy z młodzieżą,
w edukacji regionalnej i kulturalnej
w ramach lekcji języka polskiego.
Z inicjatywą opracowania tego
zbioru w formie książkowej zwrócił
się do mnie mój przyjaciel, znany artysta fotografik Piotr Droździk. Miał
już w swoim dorobku sporo albumów i książek poświęconych naszemu miastu i regionowi. Zaproponował stworzenie czegoś oryginalnego
i wyjątkowego, pokazanie uroków
Nowego Sącza z innej perspektywy.
Odbyliśmy wiele spotkań i wędrówek po mieście. Do mojego wstępu i starych fotografii miasta Piotr
dołożył piękne współczesne zdjęcia
własnego autorstwa, wystarał się
również o kilka unikalnych pocztówek ze zbiorów Sądeckiej Biblioteki
Publicznej. Nakład rozszedł się bezpłatnie, więc błyskawicznie. Okazał
się niewystarczający dla poszukujących go bezskutecznie na półkach
księgarskich sądeczan.
„Nowy Sącz na starej pocztówce” – kolejne wydanie w obecnym
kształcie, który mogliśmy dopracować i ulepszyć, sfinansowało Wydawnictwo GOLDRUK Wojciecha
Golachowskiego. Właściciel wydawnictwa, potraktował tę książkę
priorytetowo: zapalił się do pomysłu, przyjął niecodzienne wyzwania
edytorskie, którymi go zasypywaliśmy i sam zaczął wychodzić z pomysłami, które przekraczały nasze
najśmielsze oczekiwania.
– Album wygląda jak pięknie opakowana świąteczna bombonierka. Cieszy
oko, ale zawiera również dodatkowy
upominek dla czytelnika – dołączoną
na zakładce pocztówkę sprzed wieku.
Czy takie kartki wysyłali z Nowego Sącza w świat nasi przodkowie?
– Upominek ten został przez nas
opracowany na wzór popularnych

Bogusław Kołcz, Piotr Droździk, „Nowy Sącz na starej pocztówce”,
Wydawnictwo GOLDRUK
na początku ubiegłego stulecia pocztówek rozkładanych, zawierających
pod obrazkiem głównym zbiór dodatkowych fotografii miasta, zwiniętych w harmonijkę. Nazywamy
je leporella. Dołączone do naszego albumu leporello można uznać
za wizytówkę zawartości książki.
Awers zawiera 8 starych fotografii
Nowego Sącza, a rozkładane wnętrze kryje kolejnych 10, w tym bardzo ciekawe dla nas dzisiaj widoki
przedwojennej sądeckiej „Wenecji”, nieistniejącego hotelu „Imperial”, pierwszego – i ładniejszego
– pomnika Mickiewicza na Plantach, pięknie zdobionego pierwotnego budynku Starostwa czy Zamku Jagiellonów. Nabywcy albumu
mogą to leporell wysłać jako tradycyjną kartkę pocztową z pozdrowieniami dla wszystkich zainteresowanych naszym miastem i jego
historią odbiorców. Wybrane pocztówki z wnętrza albumu zostały wyeksponowane również na ozdobnym
kartonowym pudełku i na specjalnie lakierowanej, przypominającej w dotyku miękki zamsz okładce.
– W czym Pan upatruje sukcesu książki
o pocztówkach w czasach, gdy wszyscy mówią o upadku czytelnictwa
i głoszą schyłek książki drukowanej?
– Czytamy generalnie mniej, ale
jednocześnie obserwujemy wśród
młodego i średniego pokolenia odbiorców kultury pewną specyfikację gustów i oczekiwań. Wzrasta
zainteresowanie historią własnego
regionu, dziejami małych ojczyzn
i społeczności zamieszkujących niegdyś różne krainy geograficzne.
Przekłada się to na aktywność wydawców w tych dziedzinach wiedzy
i pewną popularność ładnych edytorsko, kupowanych również jako
prezent historycznych oraz regionalnych książek i albumów.
Od kilkunastu lat wzrasta również w świecie i w Polsce zainteresowanie pocztówkami jako źródłami wiedzy o przeszłości i kulturze.
Deltiologia albo filokartystyka, jak
nazywamy pasję kolekcjonowania
kartek ilustrowanych ma w kulturze
bogatą tradycję. Od 140 z górą lat,
od kiedy wydawane są na świecie

kartki pocztowe, ludzie dzięki nim
podróżują bez wychodzenia z domu
(tzw. postturystyka), gromadzą
obrazy miejsc, które zapadają im
w pamięć podczas wyjazdów i wycieczek, przesyłają znajomym kartonikowe „pozdrowienie z…” i chwalą się jednocześnie przed adresatem
urokami własnego miejsca zamieszkania. Wśród namiętnych kolekcjonerów pocztówek byli królowie,
papieże, politycy, a także ludzie
przeciętni. Pocztówki dostarczały
im nie tylko wrażeń estetycznych,
informacji przekazywanych drogą pocztową, ale również utrwalały obrazy miejsc i ludzi zamieszkujących te miejscowości.
– Skąd określenie „pocztówka”?
– Nazwę „pocztówka” na określenie kartki ilustrowanej wprowadził w Polsce sam Henryk
Sienkiewicz, stając zresztą pod
pseudonimem do konkursu ogłoszonego w 1900 roku przez redakcję „Słownika Polskiego”. „Manja”
– jak ją niegdyś nazywano – kolekcjonowania pocztówek, czasem

wymagająca sporych nakładów finansowych ze strony kolekcjonera przekładała się również na jego
pozycję w środowisku. W jednym z czasopism sprzed wieku
dziennikarze opublikowali żartobliwe ogłoszenie matrymonialne:
„Panna z posagiem 20 tysięcy kartek ilustrowanych poszukuje męża
z majątkiem lub stanowiskiem odpowiadającym wartości jej zbioru”.
Z wydawanych masowo w najmniejszych nawet miejscowościach
od schyłku XIX wieku widokówek,
z użytych w obiegu korespondencyjnym informacji, z treści zawartych w przyklejanych w różnym
czasie do tych kartek znaczkach
i przybijanych na nich stemplach
i pieczęciach Norman Davies, jeden
z najbardziej znanych współczesnych historyków brytyjskich opublikował ostatnio dwutomowe „Najnowsze dzieje Polski według historii
pocztowej”. Od kilkunastu lat istnieją w naszym kraju domy wydawnicze, które specjalizują się w wydawaniu dziejów poszczególnych

miast, utrwalonych właśnie na starych pocztówkach. Takimi starannie
opracowanymi własnymi dziejami
dysponuje już kilkadziesiąt większych i mniejszych miast w Polsce.
Nowego Sącza na tej liście jeszcze
do niedawna brakowało.
– Można odnieść wrażenie, że dostrzega Pan w niewielkich i starych,
czasem podniszczonych kartonikach nie tylko bezcenne historyczne dokumenty, ale także przedmioty „z duszą”…
– Istotnie, mają kartki swoje życie. Przez 40 lat pierwszej połowy
XX wieku kilkunastu wydawców
i fotografików pracujących w Nowym Sączu, w Wiedniu, Krakowie, Lwowie, Tarnowie, Zakopanem
czy Krośnie wyprodukowało ponad
2–3 tysiące różnego rodzaju pocztówek z fotografiami naszego miasta,
a każda z nich trafiła do mieszkańców w nakładzie od kilkuset sztuk
do tysiąca lub więcej egzemplarzy.
Dzięki tym, które szczęśliwie przetrwały do naszych czasów, możemy dzisiaj zobaczyć unikalne, jedyne
nierzadko fotografie nieistniejących
już od dawna budowli, pomników,
kościołów, mostów, parków czy terenów rekreacyjnych. Spoglądając na pożółkłe kartoniki sprzed lat
możemy poczuć atmosferę dawnego i odchodzącego w niepamięć
naszego Sącza. Ujrzeć i chłonąć koloryt miasta – przechodniów na ulicach, sprzedawców towarów, zobaczyć stare sklepy, kramy, dorożki,
pierwsze rowery czy samochody.
Wszystko to ma – dla zainteresowanych przeszłością i zafascynowanych dziejami Nowego Sącza – charakter miejsc magicznych.
– Nowy Sącz wyglądał aż tak cukierkowo jak na niektórych kartach
pocztowych?
– Niektóre zaprezentowane
w naszym albumie kartki często
„upiększano” i wzruszająco retuszowano. Dodawano lub „poprawiano”
kolorystykę miejsca, domalowywano sentymentalny księżyc czy słońce, stosowano dodatkowe ozdobniki, secesyjne ornamenty czy ramki.
Wysyłane w świat przez nadawcę, opatrzone jego odręcznym, czasem przepięknie wykaligrafowanym
tekstem, nabierały te kartki duszy:
jednostkowego, jedynego w świecie kształtu, stawały się „posłańcem
wiedzy”, ale i „posłańcem uczuć”
– informowały o emocjach nadawcy, wysyłającego pocztówkę, mówiły jego piórem o sytuacji w kraju,
o tym, że Nowy Sącz to miasto piękne albo urocze, albo wesołe, o tym,
że w czasie wojny życzymy drugim
szczęśliwszego nowego roku, tęsknimy za swoimi bliskimi, kurując
rany w szpitalu polowym na froncie, tęsknimy za ludzkim sercem,
gdy wysyłamy z sierocińca marzenia do świętego Mikołaja.
Wraz z Piotrem Droździkiem
te właśnie treści i takie dokumenty
czasu i miejsca staraliśmy się odsłonić i wyeksponować przed czytelnikami i takimi treściami chcemy
wszystkich jej czytelników zarazić.
Rozmawiała ANITA BŁĘDOWSKA
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RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI

SZKOŁA DLA RODZICÓW

LEKCJA 9.

Rodzicu,
Wyobraź sobie, że masz czworo dzieci,
wśród nich jest Ania – dziewczynka szczególnie chorowita, z poważną alergią, często boli
ją głowa, do tego nieśmiała i z dużymi ograniczeniami intelektualnymi.
Planujecie rodzinny wyjazd wakacyjny.
Zastanawiacie się, czy pojechać nad morze,
czy w góry. Trójka waszych dzieci chce jechać
nad morze. Ania również głosuje za morzem.
Tata oblicza koszty i już jest gotowy się zgodzić.
Niestety, mama kategorycznie się nie zgadza.
Argumentuje to w następujący sposób: „Czy
nie widzicie, że mamy w domu chorą Anię!
Ona nie powinna się męczyć ani przebywać
na słońcu. Cały wyjazd musi być dostosowany do niej. Możemy pojechać gdzieś niedaleko, aby w każdej chwili można było z nią wrócić do domu”.

Co czuje w takiej sytuacji Ania?
Przede wszystkim może czuć się winna: „Znów przeze mnie będą nieudane wakacje”. Może odczuwać złość na całą sytuację
i na mamę, może też się buntować: „Nie zgadzam się z tym, że jestem taka chora, to nieprawda”. Innym razem będzie się wycofywać,
zamykać w sobie i stawać się coraz bardziej
nieśmiałą dziewczynką.

Co odczuwa jej rodzeństwo?
Przede wszystkim – złość: „Znowu
to samo, liczy się tylko Ania”, ale też niechęć
do siostry albo wstyd: „Jak mogło nam przyjść
do głowy, że pojedziemy gdzieś dalej, przecież
mamy chorą siostrę”. Tata natomiast może
poczuć się zrezygnowany, myśląc: „Nie ma
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po co się starać i planować, bo i tak nic z tego
nie wyjdzie”. Mama również czuje się niezadowolona. Robi wyrzuty domownikom, że nie
pamietają o Ani, że tylko „ona musi myśleć
w tym domu”.

Chłód i oddalenie
Takie zdarzenie często są powodem awantur w rodzinie, a w konsekwencji rodzą chłód
i oddalenie. Aby tego uniknąć, należy przede
wszystkim uświadomić sobie, że „chore"
dziecko nie potrzebuje litości, lecz naturalnego wsparcia, pomocy i bliskości. Należy też
zaufać pozostałym dzieciom, pozwolić, aby
relacje w rodzeństwie rozwijały się w sposob
naturalny – stworzyć przestrzeń, aby dziecko
„zdrowsze" mogło zaoopiekować się „słabszym" bratem czy siostrą. Ma to być dar serca, a nie przymus ani powinność.

***
Nie ma dzieci specjalnej troski – są po prostu różne dzieci. Gdy jakieś dziecko jest inne,
trzeba docenić jego osiągnięcia i pomóc mu
skoncetrować się na szukaniu rozwiązań. Nie
wolno zapominać, że jego rodzeństwo również
potrzebuje uwagi mamy czy taty.

Rodzicu,

Zamiast…
…skupiać się na brakach i niedociągnięciach dziecka lub wypierać z siebie jego ograniczenia, spróbuj:
X zaakceptować jego rozczarowania;
X docenić osiągnięcia (nawet niedoskonałe);
X pomóż mu skoncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań.
Zamiast koncentrować się na tym, czego
dziecko nie umie, zwróć uwagę na to, co potrafi. Zachęć do prób.

„Dobry Tygodnik Sądecki” typuje dystrybutorów, którzy angażują się, by nasza gazeta docierała do jak największej rzeszy odbiorców. Dbają o jej ekspozycję i w ten sposób promują tytuł. Chcemy
odwzajemnić ich zaangażowanie, prezentując ich w cyklu „Najlepsi dystrybutorzy DTS”.
Instytucje i firmy, w których znajdują się wytypowane przez naszych wysłanników punkty kolportażowe, mogą liczyć na darmową
promocję. W tym tygodniu chcemy docenić Salon Sprzedaży Cyfrowej Telewizji Satelitarnej przy ul. Jagiellońskiej naprzeciw Starego Cmentarza. By nasza gazeta dotarła do jak największej liczby
Czytelników dbają panie Monika, Jadwiga i Katarzyna.

Zadanie domowe:
Poproś dzieci, aby wspólnie zaplanowały następny weekend. Ma to być plan, który
będzie realny dla rodziny i możliwy do wykonania przez dzieci. Daj im na to czas – np.
jeden dzień.
HALINA CZERWIŃSKA, edukator i pedagog
w Katolickiej Szkole Podstawowej w Nowym
Sączu i Fundacji Ostoja

ul. Jagiellońska 74
naprzeciw Starego
Cmentarza,
Nowy Sącz, tel. 18 540 10 28

Planując wakacje z Anią, pozwól jej też
się wypowiedzieć. Warto poświęcić czas
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ODWIEDŹ KARPATY!
ODKRYJ NIEZWYKŁĄ KRAINĘ
POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA
Z PORTALEM
KARPACKA MAPA PRZYGODY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 - 2013

PARTNERZY PROJEKTU















R

Temat:
Nie ma dzieci
specjalnej troski

N A J L E P S I DY S T R Y B U TO R Z Y DT S

na wspólną rozmowę, aby później każdy był
zadowolony. Ania mogłaby wypowiedzieć
swoje marzenie. Rodzeństwo – podsunąć pomysły, np. jak chronić Anię przed słońcem.
Tato zaoferowałby pomoc w towarzyszeniu
Ani podczas spacerów wieczornych po plaży.
Mama wyraziłaby swoją potrzebę nicnierobienia przez cały dzień, ale też indywidualne spacery z każdnym dzieckiem osobno.
Po takiej rodzinnej debacie dziecko "słabsze" poczuje się ważne, potrzebne, wysłuchane, odczuje bliskość z rodzeństwem, a ono
z kolei również będzie czuć się dowartościowane, radosne, potrzebne. Dostrzeże w Ani
sojusznika, któremu chce pomóc.
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Wszyscy płacimy za długi sąsiada

– To na Pani biurko ostatecznie trafiają tego typu prośby, jak ta od pana Andrzeja. Czy w ostatnim czasie ich ilość
zwiększyła się?
– Nie zaważyłam, by kryzys
wpłynął na liczbę tego typu próśb.
Są osoby, które zalegają z czynszem
nawet latami i nie reagują na żadne wezwania do zapłaty, są i takie
, które z Urzędem Miasta są w stałym kontakcie. Staramy się poznać
ich sytuację życiową i każdą prośbę
rozpatrujemy indywidualnie. Największym problemem dla miasta
są wyroki eksmisyjne, jakie wydaje sąd najczęściej na wniosek spółdzielni mieszkaniowych. Ponieważ nie dysponujemy dostateczną
ilością mieszkań socjalnych, które mamy przydzielić dłużnikom
spółdzielni, spółdzielnie żądają odszkodowań, co obciąża budżet miasta i przenosi dłużników spółdzielni w poczet często niewypłacalnych
dłużników miasta. Sytuacja pana
Andrzeja jest nam dobrze znana.
– Prośbę złożył 12 marca, jest już
decyzja?
– To nie pierwsza z jego strony tego typu prośba. Idziemy panu
Andrzejowi na rękę. Czekamy
do sierpnia na obiecane przez niego uregulowanie sporych zaległości czynszowych.
– Co jeśli nie ureguluje?
– Z naszej strony wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, rozpatrując wniosek pana Andrzeja.
Zanim wstąpimy na drogę sądową, staramy się załatwiać sprawy
polubownie. Niemniej jednak nie

Miasto ponosi koszty za remonty
mieszkań socjalnych i komunalnych, które odzyskuje. To zdjęcia
z przejęcia lokalu po roku korzystania. – W takim stanie nie możemy
nikomu go oddać do zamieszkania.
Zgodnie z przepisami technicznymi warunkującymi użytkowanie
mieszkania tak zdewastowany lokal
nie może być użytkowany – mówi
Goławska.
możemy bez końca tolerować niepłacenia czynszów.
– Na drogę sądową – jak pani wspomniała – wstępują spółdzielnie, którym lokatorzy nie płacą czynszów.
Uzyskane przez nich wyroki eksmisyjne otrzymuje Urząd Miasta i co się dalej dzieje?
– Częściowo już na to pytanie odpowiedziałam. Zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani do dostarczenia lokalu socjalnego. Jeśli tego nie
uczynimy, spółdzielnie żądają odszkodowań, choć uważam, że czę-

Spółdzielnie żądają
odszkodowań, choć
uważam, że często zbyt
mało energicznie same
dochodzą spłaty należności
czynszowej od swoich
dłużników, a sądy dość
powierzchownie traktują
kwestie dowodowe w tej
sprawie. Bo najłatwiej
obciążyć problemem
gminę.
Dorota Goławska
sto zbyt mało energicznie same dochodzą spłaty należności czynszowej
od swoich dłużników, a sądy dość
powierzchownie traktują kwestie
dowodowe w tej sprawie. Bo najłatwiej obciążyć problemem gminę.
Obecnie mamy 56 wyroków eksmisyjnych, podczas gdy na lokal socjalny z listy Urzędu Miasta oczekuje
76 rodzin. Proszę porównać te liczby i wziąć pod uwagę, że te 56 wyroków eksmisyjnych dotyczy dłużników niepłacących za mieszkanie
w innych zasobach mieszkaniowych niż komunalne i że po wyroku sądu zwiększą liczbę dłużników

FOT. ARCH. WGK UM W NOWYM SĄCZU

R O Z M OWA z DOROTĄ
GOŁAWSKĄ, dyrektor
Wydziału Gospodarki
Komunalnej UM
w Nowym Sączu

FOT. (KG)

Pan Andrzej ma ogromne poczucie
niesprawiedliwości. Przez pięć lat
opiekował się – jak pisze w piśmie
do prezydenta – obcymi dla siebie dziećmi. By zapewnić im godne warunki życia, zaciągał kredyty,
a to na jedzenie, a to na wyremontowanie mieszkania. Sam żyje z niewielkiej renty i tego, co uda mu
się dorobić, zbierając złom. Dzieci
od dawna już z nim nie mieszkają,
wróciły do matki. – Ale długi pozostały – żali się pan Andrzej. „W lecie jest mi łatwiej zarobić i odłożyć, bo mam bardzo dużo koszenia,
sprzątania ogrodów, rycia działek i sprzątania piwnic […]. Proszę
a zarazem błagam pana Prezydenta
o przedłużenie decyzji do sierpnia
2013 r. na ostateczny termin wyrównania zaległości” – pisze pan
Andrzej…

FOT. ARCH. WGK UM W NOWYM SĄCZU

S P O Ł E C Z E Ń S WO . „W okresie zimowym od kilku lat żyję jak żebrak
z odśnieżania i zbiórki złomu” – pisze
pan Andrzej do prezydenta Nowego
Sącza, prosząc, by wydłużył mu czas
do sierpnia na spłatę zaległości za
czynsz. Zalega już 10 tys. zł. Komornik
dopomina się o kolejne pieniądze za
niespłacane kredyty.

niepłacących za mieszkania z zasobu gminy.
– A ile jest wolnych mieszkań?
– Miasto w swoich zasobach
ma ponad 900 mieszkań. Niestety w pierwszej kolejności musimy realizować wyroki eksmisyjne. Niemniej jednak staramy się
zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób uprawnionych do lokalu
komunalnego lub socjalnego z listy podstawowej Urzędu Miasta.
W ostatnich latach znacznie zwiększyły się miejskie zasoby lokalowe poprzez wprowadzenie nowo
wybudowanych lokali mieszkalnych oraz tych, które odzyskaliśmy. Na tle porównywalnych miast
polskich, miasto Nowy Sącz dysponuje, mimo wszystko, niemałym
ilościowo i niezłym technicznie zasobem mieszkaniowym.
– Ale to niewielki procent w stosunku
do potrzeb.
– W tym roku wysłaliśmy 174
wnioski weryfikacyjne. 45 rodzin
oczekuje na lokal na czas nieokreślony tzw. komunalny i ponad 100
na socjalny, z czego połowa objęta
jest wyrokiem eksmisyjnym. Miasto liczy niespełna 85 tys. mieszkańców, z tego ponad 900 rodzin,
a więc nie osób, bo są to rodziny
często wieloosobowe, zajmuje ponad 900 mieszkalnych lokali miejskich. Czy to jest mało ? Proszę
zauważyć, że czynsze w tych lokalach są stosunkowo niskie, a mimo
to często niepłacone. Wobec tego
znaczną część kosztów utrzymania
tych lokali, a wielu lokali w całości,
ponoszą wszyscy obywatele miasta Nowego Sącza. Kolejka byłaby

znacznie krótsza, gdyby nie wyroki eksmisyjne, które ma za nie swoich dłużników wykonywać miasto.
Dlatego też zwracam uwagę na to,
że już niedługo spełnimy zamiar
przeprowadzenia do pomieszczeń
o najuboższym wyposażeniu technicznym notorycznych dłużników.
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Okazuje się bowiem, że wielu z nich
to nie są ludzie rzeczywiście ubodzy, gdyż w przypadku zagrożenia
eksmisją potrafią spłacić od razu
nawet wielotysięczne zaległości
czynszowe.
– Ile w takim razie my za nich płacimy
do czasu, gdy miasto nie wskaże lokalu zastępczego?
– To nie chodzi o lokal zastępczy, tylko lokal socjalny. Do tej pory
zwłaszcza Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wypłaciliśmy kilkaset tysięcy złotych odszkodowań.
Staramy się tak negocjować wysokość odszkodowania, aby nie przekraczały wysokości opłat, jakie lokator był zobowiązany uiszczać za
zamieszkiwanie. Zwracam też uwagę na to, że miasto ponosi koszty za
remonty mieszkań socjalnych i komunalnych, które odzyskuje. Proszę – oto zdjęcia z przejęcia lokalu
po roku korzystania. W takim stanie nie możemy nikomu go oddać
do zamieszkania. Zgodnie z przepisami technicznymi warunkującymi użytkowanie mieszkania tak
zdewastowany lokal nie może być
użytkowany . Dochodzenia odszkodowań za zniszczenie lokalu jest
w zasadzie bezskuteczne. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o powiadomieniu prokuratury o zniszczeniu mienia publicznego i mamy
nadzieję że zawiadomienia, które
będziemy kierować, zostaną potraktowane poważnie i z całą surowością wobec sprawców dewastacji
mienia publicznego. Żeby zminimalizować zakres zniszczeń mieszkań miejskich prowadzimy i nadal
będziemy prowadzić bieżące kontrole techniczne wynajętych lokali
z zasobu gminy.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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Do wędrowców cały świat przemawia jednym językiem

FOT. KRZYSZTOF STACHURA

P O D R Ó Ż E . Trzeci Festiwal Podróży
i Przygody Bonawentura.org w Starym Sączu już za nami, ale emocje,
które mu towarzyszyły, długo jeszcze
będą gościć we wspomnieniach licznie przybyłych podróżników i ich słuchaczy. Kto wie, ile nowych pomysłów i marzeń właśnie się narodziło?
Specjalnie dla naszych czytelników
swoimi patentami na zdobywanie świata dzielą się Anna Jaklewicz,
miłośniczka Wschodu, oraz gauczos–polakos Monika Filipiuk–Obałek
i Marcin Obałek, którzy konno przemierzyli Argentynę.

Odczarować Chiny

Anna Jaklewicz śmieje się, że traktuje swoją pierwszą książkę niemal jak swoje pierworodne dziecko
w której obowiązuje matriarchat
i nie ma takiego pojęcia jak małżeństwo – pary żyją tylko w związkach
nieformalnych. Jaklewicz do dziś
uważa i próbuje do tego przekonać innych turystów, że wielkość
i piękno Państwa Środka tak naprawdę niewiele ma wspólnego
z Wielkim Murem czy Terakotową
Armią, czyli zabytkami, które traktuje się jako wizytówkę tego kraju.
Według niej wspaniałość Chin tkwi
w ludziach, w zapomnianych, sennych wioskach, które coraz żarłoczniej pochłania cywilizacja.
– Dla większości z nas Chiny
to komunistyczny gigant z tanią
siłą roboczą, z towarami lichej jakości. Ja próbuję ten obraz odczarować – tłumaczy Jaklewicz. Jedną
z prób odczarowania jest książka jej autorstwa „Niebo w kolorze Indygo”, która trafiła ostatnio
do księgarni.

Prawdziwy gauczos
Monika Filipiuk–Obałek i Marcin Obałek mają dwie pasje: podróże
i konie. Połączenie obu zaowocowało projektem „Z kopyta”, z którego
pierwszy etap, czyli podróż przez
Argentynę, podróżnicy mają już za
sobą. Ale myli się ten, kto uważa,
że w kraju słynącym z wyjątkowych
koni kreolskich było łatwo podróżować konno. Trzy pierwsze przeszkody są natury czysto formalnej.
Sprowadzenie koni do Argentyny
jest niemal niemożliwe, bo załatwienie wszystkich wymaganych
dokumentów, szczepień, transport
i kwarantanna kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po drugie, obcokrajowcy w Argentynie kupić
konia na własność nie mogą. Prawo do kupna mają tylko miejscowi,
właściciele lub dzierżawcy ziemi.
Po trzecie, między poszczególnymi dzielnicami Argentyny obowiązują równie restrykcyjne przepisy
odnośnie przewozu zwierząt – jak
w Europie między granicami poszczególnych państw.
– A do tego w Argentynie zawsze
i wszędzie obowiązuje maniana
– dodaje ze śmiechem pan Marcin. W praktyce oznacza to, że nic
nie jest tak ważne, by wymagało

FOT. ZKOPYTA.ORG

Anna Jaklewicz o podróżach marzyła od dziecka. Jak każdy z jej pokolenia z zapartym tchem oglądała
telewizyjne programy Elżbiety Dzikowskiej i Tonego Halika.
– Wtedy myślałam, że moim
kontynentem będzie Afryka
– wspomina.
Oknem na świat miały być studia archeologiczne, w czasie których pani Anna specjalizowała się
w archeologii śródziemnomorskiej
ze szczególnym naciskiem na Egipt
i Sudan. W konsekwencji po studiach udało się jej wyjechać na wykopaliska archeologiczne do Sudanu, a potem dostać pracę w znanym
biurze podróży, które organizowało wycieczki w Egipcie. Podróżniczka przez rok pływała po Nilu z liczącymi sobie kilkadziesiąt osób
grupami, którym pokazywała największe, ale ciągle te same zabytki Egiptu.
– Czułam jakiś niedosyt i postanowiłam coś zmienić, bo ten rodzaj
turystyki, choć go wcale nie potępiam, nie jest tym, który by mnie
cieszył – wyjaśnia.
W konsekwencji złożyła papiery
do brytyjskiego biura, które organizowało bardziej kameralne, szyte na miarę wycieczki integracyjne
dla zasobnych biznesmenów.
– W czasie rozmowy kwalifikacyjnej zaskoczyłam sama siebie i zapytana, w jakim kraju
chciałabym pracować, na pierwszym miejscu wymieniłam Chiny
– opowiada.
I to był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że po kilkumiesięcznym
treningu merytorycznym przyszedł
czas na sprawdzian w terenie i Jaklewicz usłyszała od pracodawców:
– Nie dzwoń, nie kontaktuj się
z nami, na miejscu musisz sobie
poradzić sama.
W tym wypadku każda kolejna wycieczka była swego rodzaju
improwizacją, bo nikt nie narzucał
przewodniczce żadnych schematów czy ograniczeń. Wtedy też poczuła potrzebę poznania Chin samodzielnie, na własną rękę. Trochę
naiwnie, trochę nie do końca zdając
sobie sprawę z zagrożeń, podążyła
w głąb kraju, by zasmakować prawdziwych Chin. Odwiedzała wioski z dala od cywilizacji, w których
mieszkańcy czasem nawet nie znali
chińskiego ze względu na odmienność kulturową i etniczną. Równie zaskakująca była różnorodność
systemów wartości. Podróżniczka
trafiła między innymi do wioski,

Monika Filipiuk–Obałek i Marcin Obałek mają dwie pasje: podróże i konie.
Połączenie obu zaowocowało projektem „Z kopyta”
pośpiechu i by nie można było tego
zrobić dzień później niż to było
umówione. Ostatecznie podróżnikom udało się kupić konie po ponad półtora miesiąca od przyjazdu
do Argentyny. Ale na tym nie koniec przeszkód. Okazało się, że używane przez miejscowych siodła
są tak różne, podobnie jak sposób ujeżdżenia koni, że podróżnicy musieli – mimo że oboje są wytrawnymi jeźdźcami, a M ma nawet
uprawnienia instruktorskie i sędziowskie – niemal na nowo uczyć
się jeździć. Dziś oboje się śmieją,
że gdyby nie pomoc miejscowych
przyjaciół i fakt, że mieli wykupione już bilety z opcją powrotu
do kraju dopiero po siedmiu miesiącach, to z realizacją zamierzeń
mogło być krucho. A i tak podróżowali w kierunku przeciwnym

do zamierzonego. W pierwotnych
założeniach mieli zdobyć Patagonię,
podróżując wzdłuż Andów z południa na północ. A stanęło na podróży z północy na południe.

W drodze
W sumie turyści pokonali z pomocą trzech koni siedemset kilometrów. Rytm i trasę przeprawy
wyznaczały zwierzęta.
– Największym ograniczeniem
była woda. Nie mogliśmy koniecznej dla zwierząt ilości zabrać
ze sobą, trzeba było więc co wieczór szukać noclegu przy źródle
– wyjaśnia podróżniczka. Kolejna
ważna rzecz, to odpowiednie pastwisko, gdzie wierzchowce mogły
odpocząć i najeść się do syta. Tu nieocenioną pomocą byli miejscowi. Choć ze znajomością geografii

u nich krucho, bo zazwyczaj nie potrafią wskazać drogi sięgającej dalej
niż dwa dni jazdy, to na widok turystów, którzy na ich miejscowych
koniach i siodłach, w strojach niewiele odbiegających od ich własnych zwiedzają ich kraj, natychmiast oferowali nocleg w swoich
gospodarstwach.
– I nie było mowy o żadnej zapłacie – podkreśla pan Marcin.
A po przejechaniu pięciuset kilometrów turyści usłyszeli nawet, że teraz są prawdziwymi gauczos, a przydomek gauczos–polakos przylgnął
do nich na stałe. Jednak koniec podróży był dramatyczny. Jeźdźcy musieli dokupić czwartego konia. Przy
zakupie zwierzę wydawało się bardzo łagodne. Po dwóch dniach wrażenia okazały się mylne – kucyk stał
się krnąbrny, nieskory do współpracy, a nawet agresywny. Gdy podróżniczka chciała zdjąć z niego siodło, stanął dęba a potem zaatakował
kobietę. Na szczęście skończyło się
na złamaniu kości śródstopia, ale
nie było już mowy o kontynuacji
podróży konno. Ostatnie kilometry zdobywcy Argentyny przejechali stopem. Już po czasie wyjaśniła
się przyczyna nagłej zmiany w zachowaniu konia – prawdopodobnie jego poprzedni właściciel utemperował jego prawdziwy charakter
halucynogennymi ziołami, których
działanie ustąpiło po dwóch dniach
od transakcji.
Obok zasady ograniczonego zaufania, gauczos–polakos są bogatsi o kilka innych ważnych
doświadczeń.
– Teraz wiem, że zabrałabym
ze sobą zdecydowanie mniej bagażu, bo wielu, jak się okazało
zbędnych rzeczy, musieliśmy się
po drodze pozbyć – wylicza kobieta. Kolejna lekcja – nie ma rzeczy oczywistych, na każdym kroku
może czekać niemiła niespodzianka taka jak choćby ”koń na haju”.
I choć oboje byli w Argentynie już
kilka razy, to słuchając i czytając
relacje turystów, którzy podróżowali w tym samym kierunku,
Obarkowie ciągle mają wrażenie,
że każda opowieść dotyczy zupełnie innego kraju.
Teraz rozpoczęli zupełnie inną,
niemniej trudną i zaskakującą podróż. Doczekali się dwójki dzieci
i o wielomiesięcznych egzotycznych
wojażach na razie nie ma mowy. Ale
niespokojny duch podróżnika tylko drzemie. Na razie, dzięki pomocy
dziadków, świeżo upieczeni rodzice wybrali się w siedmiusetkilometrową podróż konno po Polsce. Pan
Marcin jest na najlepszej drodze,
by uruchomić pierwszą prawdziwą
polską bazę archeologiczną w Boliwii, sam może się pochwalić nielichymi znaleziskami, i ciągle pielęgnuje pierwsze swoje podróżnicze
dziecko, czyli Traktoriadę – wyprawę ursusem dookoła świata. Oboje zawsze też chętnie odpowiadają
na zaproszenia na seminaria i zloty
podróżnicze. Komu mało ich opowieści, tego odsyłamy na strony
www.zkopyta.org oraz www.totutotam.org
EWA STACHURA
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W Już 3 maja odbędzie się wyścig

szosowy pn. „Klasyk beskidzki”
w Łosiu k/Gorlic. Trasa Klasyku
Beskidzkiego wiedzie przez
najbardziej malowniczą część
powiatu gorlickiego. Główną
areną rozgrywek będzie Jezioro
Klimkowskie wraz z otaczającymi
go wzniesieniami. Szczegółowe
informacje na stronie:
www.klasykbeskidzki.com

Z „Slajdowisko – tajemnicze

podróże – Iran”, 12 kwietnia g. 18,
Miasteczko Galicyjskie.

Studenci
wspólnie
przeciw
białaczce
Studenci WSB NLU oraz PWSZ zachęcają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Studenci wspólnie
przeciw białaczce„ . Realizacja projektu jest przykładem współdziałania i solidarności obu sądeckich
uczelni wyższych w ważnych, społecznych sprawach. Warto podkreślić, że taka współpraca ma już kilkuletnią tradycje. Pierwsze wspólne
trzy cykle akcji były realizowane na terenie kampusu WSB–NLU,
a w tym roku odbywać się będą
w obiektach Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu przy
ulicy Kościuszki, 18 kwietnia w godzinach 9–17. W tym dniu każdy
będzie mógł zostać potencjalnym
dawcą szpiku, a tym samym stać
się Superbohaterem, dzięki któremu być może ktoś otrzyma szansę
na drugie życie.

12 kwietnia, g.18, MCK Sokół,
przesłuchania do III etapu konkursu XVII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej
im. Ady Sari
13 kwietnia, g. 19:30, MCK Sokół, XVII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im.
Ady Sari, Koncert laureatów
14 kwietnia, g. 17 w Sala Widowiskowa MOK, spektakl pt.
"Smok Wawelski. Inna Historia",
g.18,MCK Sokół, „Mimo wszystko”
Johna Murrella w wykonaniu Teatru
Współczesnego w Warszawie.
18 kwietnia, g. 14, Miejski Ośrodek Kultury, Wernisaż wystawy
prac studentów i wykładowców
kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
PWSZ w Nowym Sączu; g.17, Zabytkowe Piwnice Sądeckiej Biblioteki
Publicznej, „Obraz zapamiętany"
Spotkanie z poezją i muzyką w 10
rocznice śmierci Jerzego Masiora.
19 kwietnia, g.17.30 i 20, Sala
Widowiskowa MOK Nowy Sącz,
„Andropauza 2 – czyli męska rzecz
być z kobietą”, spektakl autorstwa
Jana Jakuba Należytego.

Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu zaprasza 17 kwietnia na g.10 do sali konferencyjnej przy ul. Narutowicza 2 w Nowym Sączu
na konferencję pt. "Wykorzystanie bajki terapeutycznej w pracy z dziećmi". Wykład i warsztaty poprowadzi dr Lidia Ippoldt – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Data

Miejsce

Opis imprezy

od 04-04-2013
do 15-04-2013

Galeria Sztuki „Siedlisko”

Wystawa malarstwa Christiana Prodanova

13-04-2013
godz. 1100

3DVDĪ.U\QLFNL
Ul. Kraszewskiego 1

Rodzinny Festyn Czytelniczy
Ä']LHFLNRFKDMąNVLąĪNL´

13-04-2013
godz. 1530

3LMDOQLD*áyZQD

=HVSyá7DĔFD$UW\VW\F]QHJRMINIATURY

14-04-2013
godz. 1530

3LMDOQLD*áyZQD

=HVSyáCANTITO

od 17-04-2013
do 21-04-2013

3LMDOQLD*áyZQD

Mistrzostwa Polski Juniorek w Boksie

20-4-2013
godz. 1900

Sala Koncertowa Pijalni
*áyZQHM

Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana
Kiepury w Krynicy-Zdroju serdecznie zaprasza
na koncert Ä.LHG\VNU]\SFHJUDMą

22-4-2013
godz. 1200

Nowy Dom Zdrojowy Aleja
im. Leona Nowotarskiego
7

8URF]\VWRĞFLGHG\NRZDQHNVLĊG]HSDPLąWNRZHM
]DNáDGX]GURMRZHJR]U

28-4-2013
godz. 2000

NRĞFLyá]GURMRZ\

,;.U\QLFNLH6SRWNDQLD].XOWXUą&KU]HĞFLMDĔVNą
Koncert w wykonaniu Andrzeja Sikorowskiego

Afrykańskie klimaty
w WSB–NLU
„Uganda – perła Afryki” – to tytuł seminarium
naukowego, które już 18 kwietnia
o g.16 w sali B021
na terenie kampusu WSB. Spotkanie
poprowadzi Marta
Rzeszut, studentka III roku politologii w WSB–NLU.
Studentka opowie
o plemionach afrykańskich, przeciętnym życiu Ugandyjczyka, udziale
w safari, raftingu po Nilu, wizycie w Nairobi. Słuchacze seminarium
dowiedzą się także,
jakich przeżyć dostarcza ognisko nad
Jeziorem Wiktorii, pobyt w Rwandzie czy na rajskim
Zanzibarze.
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Korzym potrafi zjednywać kibiców
L U D Z I E . Kiedy testowała go londyńska Chelsea, a potem podpisał
kontrakt z Legią i wybiegł parę razy
na boisko w pierwszej jedenastce,
media okrzyknęły go wielkim talentem. Miał wtedy 16 lat.
Dzisiaj ma 25 i jest jednym z najbardziej solidnych i walecznych
napastników ekstraklasy. Statystyki strzeleckie wychowanka nowosądeckiego Startu nie są może
imponujące, ale trener Korony
Kielce, gdzie występuje od trzech
sezonów, nie wyobraża sobie drużyny bez Macieja Korzyma. Zięć
prezesa Sandecji Andrzeja Danka, od czasu kiedy wmawiano mu,
że będą się o niego rozbijać wielkie kluby, poukładał sobie życie
zawodowe i rodzinne. Ma dwójkę dzieci i twardo stąpa po ziemi.
– Nie lubię wracać do tych
testów w Londynie – podkreśla
w wielu wywiadach. – To była fajna przygoda, ale testy w Chelsea,
a być w Chelsea to różnica. Pograłem trochę tam w piłkę, zobaczyłem Johna Terry’ego i pojechałem do domu. Chelsea testuje
wielu zawodników.
W Legii wybiegał na boisko
z takimi piłkarzami jak Artur Boruc, Marek Saganowski, Brazylijczyk Roger, czy innym sądeckim
objawieniem Dawidem Janczykiem. Janczyk ostatnio mocno się
pogubił w życiu, natomiast Korzym stoi mocno na dwóch nogach. Dosłownie również. Opinie
są takie, że gra najlepiej w lidze tyłem do bramki, jest świetnie przygotowany fizycznie i siłowo, asystuje, potrafi się znaleźć, zgrać
piłkę głową. Gra ostro, łapie żółte
kartki, obrońcy toczą z nim ciężkie
boje, ale strzela też coraz więcej
bramek (w tym sezonie już 8). Dobrze pasuje do agresywnego i męskiego stylu gry Korony Kielce.

Trener Ojrzyński ceni walkę i zaangażowanie, a Korzym wywiązuje się z roli lidera drużyny jak nikt.
Nie tylko na boisku, ale i w szatni.
– Nie zawsze wygrywamy,
ale zawsze zostawiamy serducho na boisku – definiuje swoją filozofię boiskową Korzym.
Kibice w Kielcach ogromnie go
cenią. Mówią, że ma żółto–czerwone serce ( od barw klubowych
zespołu). Serce to zostało również
trochę czarno–białe. Ostatnio,
na meczu Sandecji przed własną
publicznością, piłkarzy przy Kilińskiego dopingowała grupa kibiców
Korony, z którą sądeccy fani mają
zgodę. Korzystając z okazji i świąt
na mecz wybrał się też Maciej Korzym i poprowadził przez chwilkę
doping. Takimi gestami zjednuje
sobie kibiców w Kielcach. Albo takimi jak kupno butów dla juniorskiej drużyny Sandecji. Korzym
pamięta skąd wyszedł. W kielec
kiej szatni też jest wodzirejem.
– Akurat u nas trafiła się grupa
z podobnymi charakterami i podejściem do gry. Często u kogoś
w domu się spotykamy. Na miasto

też czasem wyjdziemy razem. Nie
możemy tylko trenować, grać
mecze i siedzieć w domu – podkreśla Korzym. – Lubię jak coś się
dzieje. Mamy wesołą ekipę, dobrze
się rozumiemy.
Dzisiaj Korzym ma na koncie
już 159 meczów w ekstraklasie i 23
bramki. Do Kielc z Warszawy trafił przez Wodzisław Śląski i Bełchatów, ale wydaje się, że znalazł swoje miejsce w polskiej lidze. Zżył się
z miastem, z klubem i z kibicami.
Na początku roku przedłużył kontrakt z Koroną do czerwca 2016 r.
Po porażce pierwszej reprezentacji
z Ukrainą rzecznik prasowego Korony Kielce, Paweł Jańczyk napisał na swoim Twitterze – „Do szatni Rep. Polski zaprosiłbym Kuzerę,
Korzyma i trenera Ojrzyńskiego.
Wstrząsnęliby trochę laleczkami
i pokazali, że foot to męska gra!!!”.
Wtedy rozpoczęła się debata na temat powołania do kadry Macieja
Korzyma, jednego – jak to napisał
branżowy tygodnik „Piłka Nożna” – z największych wojowników
ekstraklasy.
(RAF)

Hokej w Krynicy żyje i ma się nieźle
Czy to będzie pierwszy krok do odrodzeni hokeja w Krynicy Zdroju? Hokeiści spod Góry Parkowej występujący pod szyldem KKH Kaszowski Krynica wywalczyli tytuł mistrzowski w rozgrywkach drugiej ligi PZHL
. To oznacza awans na drugi poziom rozgrywek, zaplecze ekstraligi.
W finałowym spotkaniu pokonali zwycięzcę Grupy
Zachodniej PTH Poznań aż 11:6. Najbardziej emocjonująca była wymiana ciosów w ostatniej tercji, kiedy
padło 11 bramek. Bramki dla KKH zdobywali Robert

Brocławik, Piotr Pach , Mateusz Dubel (dwie), Daniel
Kaszowski , Piotr Pach, Dariusz Janowiec , Krzysztof Biskup (dwie), Dawid Tomasiak , Michał Abram,
a kryniczanie zagrali w następującym składzie: Maciej Marszał, Łukasz Sułkowski – Piotr Pach, Dariusz Janowiec, Mateusz Dubel, Damian Dubel, Daniel Kaszowski, Robert Brocławik, Dariusz Janowiec,
Krzysztof Biskup, Dawid Tomasiak, Michał Abram,
Fabian Michalik i Bartłomiej Hopej. Tym to sposobem resztki honoru krynickiego hokeja obroniła
grupa pasjonatów.
(RAF)

Piękne gesty mistrzyni
I N I C J AT Y WA . Justyna Kowalczyk
po raz czwarty w swojej karierze wywalczyła Kryształową Kulę. Tradycyjnie zawody Pucharu Świata kończą
się we szwedzkim Falun. To stamtąd przyszła wiadomość, że BMW X1
lub jego równowartość, które otrzymała w nagrodę jako triumfatorka klasyfikacji BMW xDrive Trophy
dla najaktywniejszych zawodniczek,
przekazuje dla Polskiego Towarzystwa
Walki z Mukowiscydozą.
Justyna Kowalczyk już od dłuższego czasu wspiera tę organizację.
Zawodniczka wielokrotnie powtarzała, że jeżeli tylko jej znana twarz
może być w jakikolwiek sposób pomocna, to ona chętnie przyłącza
się do różnych projektów. Na portalach internetowych licytowano
już kombinezony narciarskie i narty zawodniczki z Kasiny Wielkiej,
z których dochód został przeznaczony dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, która jest w bardzo trudnej
sytuacji finansowej. Justyna pojawiła się także w kampanii prowadzonej przez Fundację DKMS Baza
Dawców Komórek Macierzystych
Polska, która miała skłaniać do rejestrowania się, jako dawca szpiku.
– Takie akcje to bardzo ważna sprawa i jak tylko mogę pomóc, to biorę

w nich udział – podkreśla Justyna
Kowalczyk.
O mukowiscydozie po raz pierwszy usłyszała od swojego serwismena, Mateusza Nuciaka, którego
mama pracuje z chorymi. – Kiedy
pojechałam do kliniki w Rabce, zobaczyłam wielkich–małych bohaterów. Chcę ich wspomagać jak tylko mogę, zarówno materialnie, jak
i tym, że moje nazwisko jest znane. Chciałabym być twarzą marketingową walki z tą chorobą, jeżeli można to w ten sposób nazwać.
Oczywiście moje możliwości czasowe są ograniczone, choć to, że siedziba jest w Rabce, czyli niedaleko od mojego rodzinnego domu,
ułatwia sytuację. Jeżeli więc tylko mogę, to osobiście angażuję się
w pomoc. To będą jednak wówczas rzeczy specjalnie dla chorych,
a nie imprezy na pokaz, dla mediów
– podkreśla mistrzyni olimpijska.
Działalność Justyny Kowalczyk
na rzecz Polskiego Towarzystwa
Walki z Mukowiscydozą to także
bardzo wymierna pomoc finansowa. Mistrzyni spontanicznie przekazuje znaczne kwoty na realizację
celów Towarzystwa. Dzięki jej działaniom Towarzystwo zasilają także
darowizny od jej sponsorów – producentów sprzętu narciarskiego.
(RAF)

SPRINTEM
SZKODA PUNKTÓW
Sandecja zgubiła punkty w Grudziądzu, choć do 90. minuty prowadziła 2:1 po dwóch golach Patryka Tuszyńskiego. Marcina Cabaja
z rzutu karnego pokonał Adam Cieśliński. Kolejny mecz gra na wyjeździe w sobotę w Tychach. Kolejarz
pauzował ze względu na stan boiska w Stróżach. Mecz z GKS Katowice przełożono na 1 maja. Natomiast w sobotę zespół senatora
Koguta gra w Olsztynie.

SIATKARSKIE TALENTY
Aleksandra Wańczyk i Karolina Szczygieł zdobyły złote medale

Mistrzostw Europy kadetek. W finale Polki z sądeczankami w składzie pokonały faworyzowane
Włoszki. Siatkarki są podopiecznymi Łukasza Mężyka w STS Sandecji.

PO DWÓCH MECZACH
W MUSZYNIE REMIS
W drugim rozegranym w Muszynie półfinałowym spotkaniu
Mistrzostw Polski Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna uległ aktualnemu mistrzowi. Atom Trefl
Sopot wygrał 3:2 i po blisko dwuipółgodzinnym meczu wyrównał
stan rywalizacji. Teraz kolejne dwa
mecze w Sopocie.
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ALWAYS A
BETTER WAY

* regulamin konkursu dostępny u dealera.

PARTNERZY:

W dniach
13-14.04
przyjdź
z kuponem
do salonu
Toyoty
Kobos
i odbierz
upominek

Kobos
Autoryzowany Dealer

TOYOTA KOBOS Nowy Sącz
ul. Tarnowska 130;
33-300 Nowy Sącz
T +48 18 441 50 50
E nowysacz@toyota-kobos.pl
www.toyota-kobos.pl

