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REKLAMA

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.

dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00  telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31

napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/

REKLAMA – Dziecko niepełnosprawne przez całe życie jest skazane na po-
moc innych, bez względu, czy ma lat 5, czy lat 25 – uważają 
rodzice niepełnosprawnych pociech. Są zszokowani infor-
macją o kolejnym utrudnieniu, jakie chce zafundować im 
i ich dzieciom rząd  L str. 3
Na zdjęciu Adaś, chory na autyzm – o nim przeczytasz na dts24.pl 

O wszystko O wszystko 
musimy musimy 

walczyć...walczyć...
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Miasto wody 
Finalistka „Mam Talent” w wodnym show, doświadczenia 

z H2O, wykłady na temat zasobów źródeł na Sądec-
czyźnie oraz najnowsza piosenka Lachersów „Doliną 

płynie życie”. To wszystko czeka na uczestników imprezy 
„Miasto Wody”, którą 11 kwietnia (sobota), w Centrum 
Handlowym Gołąbkowice w Nowym Sączu, organizuje 

Spółka Sądeckie Wodociągi. 
Zabawa rozpocznie się o godz. 11. i zakończy o 18. kon-

certem zespołu Lachersi. W programie również: pokaz 
„Wodna kula” Anny Filipowskiej, występ uczestniczki 

programu „The Voice of Poland” Beaty Dobosz, otwarcie 
pierwszego w Nowym Sączu źródełka wody pitnej, a tak-
że wykłady na temat zasobów wody pitnej na Sądecczyź-
nie, informacje dla mieszkańców dotyczące przyłączania 
się do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz konkursy 

z nagrodami. 
– Przedsięwzięcie rozpoczyna kampanię społeczno–edu-
kacyjną Spółki Sądeckie Wodociągi „Czysta woda prosto 
z rur – przyłącz się do SWNS”. Ma zachęcić mieszkań-
ców do przyłączania się do sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej. Ze względu na swój ekoświatopogląd w inicjatywę 
zaangażował się zespół Lachersi, który zgodził się zostać 

twarzą kampanii – informują Sądeckie Wodociągi. 
Partnerami wydarzenia jest Liga Ochrony Przyrody oraz 
Związek Harcerstwa Polskiego w Nowym Sączu. Akcji 

patronuje „Dobry Tygodnik Sądecki”. 

Koncerty, wernisaże, spotkania autorskie. Co, 
gdzie, kiedy? Sprawdź na dts24.pl

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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Ada Sari wraca do 
Starego Sącza
418 listów i 71 telegramów otrzy-
mało Muzeum Regionalne w Sta-
rym Sączu. To korespondencja z lat 
1907-1927, jaką prowadziła Ada 
Sari, światowej sławy śpiewaczka, 
z rodzicami, mieszkającymi w Sta-
rym Sączu. 

Listy podarowali bratankowie 
Ady Sari, Piotr i Hieronim Szayer. 

-To iście królewski dar – mówi 
Andrzej Długosz, prezes Towarzy-
stwa Miłośników Starego Sącza. 
– Pierwsze listy pochodzą z lat stu-
diów artystki, następnie, kiedy już 
śpiewała na scenach operowych. 
A występowała w 24 krajach w 74 
miastach. Pisała z Mediolanu, Lon-
dynu czy Paryża między innymi 
o swoich sukcesach i porażkach. 

Listy i telegramy w 1978 roku zo-
stały wypożyczone Bogusławowi 
Kaczyńskiemu. Miały pomóc przy 
powstawaniu publikacji o Adzie 
Sari. Kaczyński przechowywał je 
u siebie przez 47 lat. Książka zosta-
ła napisana, a jej wydanie zaplano-
wano na jesień. Część listów znala-
zła tam swoje miejsce. 

– Zbiory wymagają teraz szcze-
gółowego opracowania i digita-
lizacji, zanim będą dostępne dla 
szerszej publiczności – zaznacza 
Długosz. – Prawdopodobnie część 
z nich będzie można zobaczyć pod-
czas majowej Nocy Muzeów. 

(MCH)
Więcej na dts24.pl

A TO CIEKAWE

Prezydent Nowego Sącza Ryszard 
Nowak zatrudnia czterech pełno-
mocników. Łącznie na ich pensje 
w styczniu magistrat wydał ponad 
51 tys. zł brutto (w tym wypłacono 
tzw. „trzynastki”). W lutym kwo-
ta ta spadła do 31,5 tys. zł brut-
to (w tym jeden z pełnomocników 
otrzymał nagrodę jubileuszową), 
co oznacza, że średnio każdy z nich 
miesięcznie zarabia około 7,5 tys. 
zł brutto.

Prezydenckimi pełnomocnikami 
są obecnie: Wojciech Piech (pełno-
mocnik ds. systemów zarządzania 
jakością), Marta Mordarska (pełno-
mocnik ds. społecznych), Krzysztof 
Popiela (pełnomocnik ds. Romów) 

oraz Leszek Langer (pełnomocnik 
ds. osób niepełnosprawnych, który 
pełni jednocześnie funkcję dyrek-
tora Wydziału Urzędu Miasta No-
wego Sącza ds. Problematyki Osób 
Niepełnosprawnych). Od marca do 
tego grona dołączył także Grzegorz 
Dobosz, który został pełnomocni-
kiem ds. inwestycyjnych.

Warto także dodać, że prezydent 
zatrudnia dwóch doradców. Są to 
Leopold Cisoń (doradca ds. trans-
portu i komunikacji) oraz Krzysztof 
Szkaradek (doradca ds. sportu). 

Oprac. (ROSS)
Źródło:koalicjanowosadecka.pl/

nowysacz.pl/Facebook.com 
Więcej na dts24.pl 

WARTO WIEDZIEĆ

Pełnomocnicy Nowaka

DTS24.PL
– I JESTEŚ NA BIEŻĄCO
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WAŻNY TEMAT.  Starostwo tnie 
wydatki, bo PFRON obcina dota-
cje? Jedynie 100 z 500 wniosków 
o dofinansowanie turnusu re-
habilitacyjnego zostanie rozpa-
trzonych pozytywnie. Jednocze-
śnie rząd zapowiada nowelizację 
przepisów o zasiłku pielęgna-
cyjnym – gdy dziecko ukoń-
czy 18 lat, kwota ucinana będzie 
do 800 zł.

– Powiedziano nam, że teraz bę-
dziemy dostawać dofinansowa-
nie tylko co dwa lata – komen-
tuje mama niepełnosprawnego 
chłopca, który wymaga nieustan-
nej rehabilitacji i do tej pory jeździł 
co roku na turnusy rehabilitacyj-
ne nad morze z grupą kilkunastu 
dzieci o podobnych problemach 
zdrowotnych. – W tym roku dofi-
nansowanie otrzymały tylko dwie 
rodziny, które do tej pory jeszcze 
z niego nie korzystały.

Rodzicom trudno się pogo-
dzić z tą sytuacją. Kilkoro z nich 
kontaktowało się bezpośred-
nio z PFRON, w którym usłysze-
li, że Starostwo otrzymało sporo 
środków, ale to od decyzji Zarzą-
du Powiatu zależy, jak zostaną 
rozdysponowane. A w tym roku 
aż 3 miliony złotych przeznaczono 

na dofinansowanie Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej.

Jednak powiat zdecydowanie 
dementuje te komentarze. Jak pod-
kreśla jego rzecznik prasowy Maria 
Olszowska, o żadnym wyborze 
Starostwa: turnus rehabilitacyj-
ny – Warsztaty Terapii Zajęciowej 
– nie ma mowy. Na WTZ PFRON 
daje dotację celową, która nie może 
być przeznaczona na inne zadania. 
Ale najważniejsze jest, że w 2015 
roku powiat nowosądecki otrzy-
mał z PFRON aż o dwa miliony zło-
tych mniej niż w zeszłym roku. 
Stąd konieczne były cięcia w kwe-
stii dofinansowania turnusów. 
– W przypadku znacznego niedo-
boru środków z Funduszu w sto-
sunku do istniejących potrzeb, 
do obniżenia wysokości tego do-
finansowania, nie więcej niż 20 
procent, albo przyjąć zasadę przy-
znawania dofinansowania tej sa-
mej dorosłej osobie raz na dwa lata 
– tłumaczy Olszowska. – W Powie-
cie nowosądeckim dzieci i mło-
dzież w ostatnich latach traktowa-
no priorytetowo i przyznawano im 
dofinansowanie co roku. W roku 
bieżącym, z powodu bardzo ma-
łych środków otrzymanych z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, daliśmy 

pierwszeństwo w dofinansowa-
niu osobom, które nigdy nie ko-
rzystały z tego typu rehabilitacji. 
Do 30 marca tego roku wpłynę-

ło już około 500 wniosków o dofi-
nansowanie do turnusów rehabi-
litacyjnych, a środków wystarczy 
zaledwie dla realizacji 100 wnio-
sków. Dodam również, że niektóre 
powiaty w ogóle nie realizują za-
dania pod nazwą Dofinansowa-
nie do turnusów rehabilitacyjnych 
– zaznacza Olszowska. 

***
Ale to nie jedyna zła wiadomość 

dla opiekunów niepełnosprawnych 
dzieci. Jakiś czas temu, jeszcze gdy 
premierem był Donald Tusk, Sejm 
podjął decyzję, że stawka zasiłku 

zrównana zostanie z najniższym 
średnim wynagrodzeniem. Teraz 
jednak rząd chce uzupełnić przepi-
sy i wprowadzić ograniczenie wie-

kowe. Po ukończeniu przez dziec-
ko 18 lat zasiłek obniżany będzie 
do kwoty 800 zł. Oczywiście po-
bierający go rodzice nadal nie będą 
mogli podjąć pracy. 

Tematem zajął się poseł Solidar-
nej Polski Arkadiusz Mularczyk, 
który nie zgadza się z tym rozwią-
zaniem. Polityk podkreśla, że zdaje 
sobie sprawę, jakie są intencje rzą-
du – zrównanie zasiłków dla osób 
dorosłych niezależnie od przy-
czyn i czasu wystąpienia niepeł-
nosprawności. – Ale nie można 
sytuacji osoby niepełnospraw-
nej od urodzenia porównywać 

czy odnosić do sytuacji dorosłe-
go, który stał się niepełnosprawny 
już jako osoba samodzielna – za-
strzega. Osoba niepełnospraw-
na od urodzenia często nie ma na-
wet możliwości zdobycia zawodu 
czy podjęcia kiedykolwiek pracy 
zarobkowej. 

– Dziecko niepełnospraw-
ne przez całe życie jest skazane 
na pomoc innych bez względu czy 
ma lat 5 czy lat 25. Potrzeby są ta-
kie same dziecka, jak i „dorosłe-
go dziecka” dlatego grono rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych 
zszokowała wiadomość o kolej-
nym utrudnieniu, jakie chce za-
fundować nam i naszym pocie-
chom rząd – komentuje Monika 
Nosal, mama niepełnosprawne-
go Kacperka. – Dziecko nie bę-
dzie uzdrowione jak za dotknię-
ciem magiczną różdżką, wchodząc 
w dorosłe życie. Jego potrzeby 
będą nadal takie same: sprzęt, 
zabiegi, rehabilitacja. Dlaczego 
w tym kraju musimy być spychani 
na margines społeczny? Czy nasze 
dzieci nie zasługują na godne ży-
cie? O wszystko musimy walczyć, 
a i tak czasem przegrywamy wal-
kę z biurokracją... – nie kryje roz-
goryczenia kobieta.

EWA STACHURA

O wszystko musimy walczyć...

- Nie można sytuacji osoby niepełnosprawnej 
od urodzenia porównywać czy odnosić 
do sytuacji dorosłego, który stał się 
niepełnosprawny już jako osoba samodzielna 
- mówi poseł Arkadiusz Mularczyk.
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Równie  i Pa stwo mo ecie przyczyni  si  do  
przywracania normalno ci w ich ycie przekazuj c swój

 1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisa  KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dzi kujemy z ca ego serca.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació  Dzieci Niepe nosprawnych 
„NADZIEJA”  w Nowym S czu wnosi rado  w ycie  i nadziej  

na popraw  zdrowia  dzieci i m odzie y niepe nosprawnej. 

Nowy S cz 
ul. Freislera 10, 

www.nadzieja.sacz.pl

RYNEK PRACY.  Przedsiębior-
cy na Sądecczyźnie nie są skorzy 
do przyjmowania do pracy w ramach 
bonu stażowego. To projekt dedyko-
wany bezrobotnym w wieku do 30 lat. 

Chętni muszą sami znaleźć firmę czy 
instytucję, która zgodzi się ich przyjąć 
na sześciomiesięczny staż, a po tym 
czasie zatrudnić na umowę o pra-
cę na kolejne pół roku. Powiatowy 
Urząd Pracy w Nowym Sączu w br. 
wydał do tej pory zaledwie 18 bonów 
stażowych. – Pracodawcy twier-
dzą, że jest ciężka sytuacja na ryn-
ku i trudno im zagwarantować za-
trudnienie na dłużej niż pół roku 

– informuje Teresa Klimek, zastępca 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Nowym Sączu. – W ubiegłym 
roku w sumie wydaliśmy 50 bonów 
stażowych i zdarzały się przypadki 
niewywiązywania się pracodaw-
ców z deklaracji zatrudnienia na ko-
lejne sześć miesięcy. Żadnych sank-
cji jednak nie ponieśli, bo ustawowo 
nie przewidziano z tego tytułu kar.

Nie pomaga również możliwość 
ubiegania się o premię w wysoko-
ści 1,5 tys. zł za dotrzymanie wa-
runków projektu.

Bezrobocie wśród młodych w re-
gionie sądeckim wciąż utrzymuje 
się na bardzo wysokim poziomie. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Nowym Sączu na koniec lute-
go było zarejestrowanych prawie 5 
tysięcy osób do 30. roku życia. Jest 
to prawie 40 procent ogółu bez-
robotnych. A ofert pracy jest jak 
na lekarstwo. Głównie są skierowa-
ne do osób z doświadczeniem zawo-
dowym. Praca jest przede wszyst-
kim w handlu czy gastronomii.

Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego stopa bezrobocia 
w lutym wyniosła w Polsce 12 proc. 
Liczba osób pozostających bez pra-
cy w lutym to 1 918 700. 

 (MCH) 
Chcesz wiedzieć więcej, śledź dts24.pl 
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Bonami nie zwalczą bezrobocia

POD PARAGRAFEM.  Po roku pro-
wadzenia śledztwa do sądu wpłynął 
akt oskarżenia przeciwko 35–letnim 
Joannie i Michałowi P., rodzicom za-
głodzonej Madzi z Brzeznej i znacho-
rowi Markowi H.

Dziecko zmarło z głodu i wycień-
czenia. Z przeprowadzonego śledz-
twa wynika, że do śmierci przy-
czynił się Marek H., pseudolekarz 
z Nowego Sącza, który doradzał ro-
dzicom, jak leczyć kilkumiesięczne 

dziecko. Joannie i Michałowi P. po-
stawiono zarzut znęcania się nad 
dzieckiem ze szczególnym okru-
cieństwem i zarzut nieumyślnego 
spowodowania śmierci, za co gro-
zi do 10 lat więzienia. Znachorowi 
postawiono dwa zarzuty. Pierwszy 
z nich dotyczy sprawstwa kierow-
niczego, drugi leczenia bez upraw-
nień przez 9 lat. Grozi mu do 6 lat 
więzienia.

– Prokuratura wniosku-
je do przesłuchania 266 osób 

– wyjaśnia Zbigniew Gabryś, 
rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Nowym Sączu. – Przyj-
mujemy, że około sto osób leczy-
ło się u Marka H. Nie ujawniamy 
szczegółów na tym etapie, ale 
z okoliczności zdecydowanie 
wynika, że leczył on nie tylko 
ziołami. Stosowane przez niego 
metody chwilami były na pogra-
niczu magi.

(MAT)
Więcej na dts24.pl

Magiczne praktyki znachora 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 
ogłasza, przetarg na sprzedaż 

lokali mieszkalnych – zamieszkałych:

Nowy Sącz ul. I Brygady 12/6 IIp.
(zameldowane są 2 osoby),  do remontu, pow. 35,58 m2, 

2 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka, 
Cena wywoławcza: 60,000,- zł, wadium: 3.000, - zł.

Nowy Sącz ul. I Brygady 28/23 Ip.
(zameldowana jest 1 osoba),  do remontu, pow. 48,07 m2, 

2 pokoje, kuchnia, p. pokój, wc, łazienka, 
Cena wywoławcza: 100 000, - zł,  wadium: 5.000, - zł.

Nowy Sącz ul. Nawojowskiej 7/1 par. 
(zameldowane są 3 osoby), do remontu, pow. 38,80 m2, 

2 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka, 
Cena wywoławcza: 59.000, - zł, wadium: 3.000, - zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 
15 kwietnia 2015. o godź. 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



59 kwietnia 2015   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl
REKLAMA

DTS PATRONUJE.  Pasja jest czymś, 
co lubimy robić, więc wydaje nam 
się, że życie z pasją będzie sielanko-
we. Wcale tak łatwo nie jest. To nie-
ustanne dokonywanie wyborów, sta-
ranie się żyć w zgodzie ze sobą, choć 
oczekiwania środowiska mogą nie iść 
w parze z naszymi. 

ROZMOWA  z KATARZYNĄ KUZAK, 
psychologiem i trenerem, jednym 
z prelegentów Festiwalu BOSS – Roz-
wój. Kariera. Sukces., który odbę-
dzie się w Wyższej Szkole Biznesu 
– NLU w Nowym Sączu, w dniach 10–
11 kwietnia.

– „Żyj z pasją!” To tytuł Pani wykładu, 
jaki zaprezentuje na Festiwalu. Bę-
dzie Pani nakłaniać młodych, aby poza 
pracą mieli pasje, czy z pasji uczyni-
li pracę?

– Ani jedno, ani drugie. Pod-
czas mojego nie tyle wykładu, 
co warsztatu, będę mówić, czym 
jest życie z pasją.
– A czym jest?

– A Pani, z czym się kojarzy ży-
cie z pasją?
– Czułam, że siadając w fotelu u psy-
chologa, w pewnym momencie, 
to on zacznie zadawać pytania...

– W tym wypadku stoję w roli 
coacha. 
– Realizowaniem swoich potrzeb...

– Potrzeb, wartości... I o tym 
właśnie będzie mój warsztat. Część 
osób może znaleźć pracę, któ-
ra będzie jednocześnie ich pasją. 
Część będzie jej szukać poza pra-
cą. Nie jesteśmy w stanie tego zało-
żyć. Ważne, żeby żyć z pasją, czy-
li w zgodzie ze sobą. A co znaczy 
żyć w zgodzie ze sobą? Mam na-
dzieję, że każdy indywidualnie od-
powie sobie na to pytanie podczas 
warsztatu. Chcę po prostu skło-
nić uczestników do autorefleksji. 
Dla każdego bowiem życie z pasją 
będzie czymś innym. Moim zada-
niem jest pomóc odkryć to w sobie.
– Festiwal Boss promuje hasła: roz-
wój, kariera, sukces...

– I znów mam ochotę zadać py-
tanie, czym dla pani jest sukces? 
To kwestia definiowania pojęć.
– Młody człowiek słyszy jednak pły-
nące zewsząd oczekiwania, że musi 
zrobić karierę i jeszcze na tacy podaje 
mu się za przykłady ludzi, którzy wie-
dzą, jak smakuje sukces.

– Często oczekiwania utrudnia-
ją drogę. Wcale nie muszą moty-
wować. To bowiem, co mnie mo-
tywuje, jest we mnie w środku. 
Problem tkwi w przekonaniach, 
które nabieramy w domu, w szko-
le. Na przykład, że „muszę być lep-
szy od kolegów i za wszelką cenę 
do tego dążyć. Dopiero, gdy to osią-
gnę, będę coś wart”. Łatwo zgad-
nąć, co się dzieje, gdy otworzę pro-
fil na portalu społecznościowym 
i widzę, że ktoś zamieścił tam coś 
lepszego, niż sam zrobiłem. Praca 
w moim gabinecie to często praca 
właśnie z przekonaniami. Nabywa-
ne przez lata utrudniają samoreali-
zację. Moim zadaniem jest pomaga-
nie w identyfikowaniu przekonań, 
które komuś nie służą oraz wspiera-
nie w budowaniu takich, które będą 
pomagać realizować siebie.

– Ale te przekonania nabywamy mię-
dzy innymi w szkole. Pani zdaniem 
system edukacji uczy nas właściwego 
postrzegania siebie?

– Nabywamy je nie tylko 
w szkole, ale i poza nią. Jak czę-
sto w domach słyszymy komuni-
katy, że „życie jest ciężkie”? Albo 
że „pasję realizuje się po pracy, 
a nie w niej”? To są przekona-
nia, które na pewnym etapie ży-
cia ukierunkowują nas na konkret-
ne wybory. A jeśli chodzi o system 
edukacji, uważam, że ma on swoje 
plusy i minusy. Jeśli chcemy szukać 
powodów do narzekań, to na pew-
no się znajdą. Niemniej są rzeczy, 
które warto uczyć młodzież do-
datkowo. Nie jestem co prawda 
pedagogiem, ale są kwestie, któ-
re pomogłyby uczniom odnieść się 
do realizacji samych siebie.
– Lekcje motywowania?

– Nie, bardziej lekcje wizuali-
zacji, czyli wyobrażania sobie, jak 
osiągają jakiś sukces. Nie sukces, 
który satysfakcjonuje innych – ro-
dziców, nauczycieli, kolegów – ale 
taki, który satysfakcjonuje ich sa-
mych. Wizualizacja pomaga wy-
znaczać drogę i osiągać cele, tym-
czasem nikt nas tego nie uczy.
– Jak zatem osiągnąć swój sukces, 
żyć z pasją?

– Pasja jest czymś, co lubimy ro-
bić, więc wydaje nam się, że życie 
z pasją będzie sielankowe. Wca-
le tak łatwo nie jest. To nieustan-
ne dokonywanie wyborów, stara-
nie się żyć w zgodzie ze sobą, choć 
oczekiwania środowiska mogą nie 
iść w parze z naszymi. Ja na przy-
kład miałam być prawnikiem. 
To znaczy chciano, żebym nim 
została. Chciałam spełnić oczeki-
wania rodziców, mieć poczucie, 
że będą ze mnie dumni. I są. Ale 
wybory, jakich musiałam dokonać, 
były bardzo trudne. Do życia z pa-
sją potrzeba więc odwagi i aktyw-
ności. Jeśli ja nie spróbuję żyć z pa-
sją, walczyć o to, co jest dla mnie 
ważne, to pewnie nigdy nie będzie 

mi to dane. Marzenia same się nie 
spełniają, trzeba do nich dążyć. 
– Jak się motywować?

– Istnieje podział na motywację 
wewnętrzną, która wypływa z nas, 
naszych zainteresowań i wartości, 
jak również zewnętrzną, na któ-
rą składają się na przykład po-
chwały, wynagrodzenie, benefity. 
Sami musimy odkryć, co nas bar-
dziej motywuje. Proszę pozwolić, 
że zadam pani pytanie. Na skali 
od 1 do 10, gdzie 1 to najmniej, a 10 
najwięcej, na ile żyje pani z pasją, 
w zgodzie ze sobą?
– Możemy to pytanie zadać każdemu 
z naszych Czytelników?

– Zatem niech każdy sobie 
na to pytanie odpowie.
– Dajmy na to, że 6.

– A gdzie pani/Czytelnik chcia-
łaby być na tej skali?
– Na 8.

– Po czym poznałaby pani/Czy-
telnik, że jest na 8?
– Będę odczuwała więcej radości 
z życia. Będę więcej czasu spędzać 
z rodziną, bliskimi. 

– Jaki krok mogłaby pani/Czy-
telnik podjąć, który zbliżyłby pa-
nią/ Czytelnika do tego celu? 
– … [miejsce na odpowiedź – przyp.
red.] 

– To jest ta motywacja. Teraz na-
zwała pani/Czytelnik to, co jest dla 
pani/Czytelnika ważne. W tym przy-
padku jest to spędzanie czasu z rodzi-
ną i bliskimi. To wartość, która doda-
je pani/Czytelnikowi więcej radości, 
więc warto o nią zadbać. Dzięki temu 
przesunie się pani/Czytelnik na ska-
li życia z pasją czy też życia w zgodzie 
ze sobą. Jeżeli to rzeczywiście wzbu-
dza wewnętrzną motywację, na-
prawdę się tego pragnie, to kolejnym 
krokiem będzie wizualizacja. Wy-
obrażenie tego, jak osiąga pani/Czy-
telnik, to czego pragnie, i co to daje. 
Jakim staje się pani/Czytelnik wte-
dy człowiekiem? Odpowiadając sobie 
na to pytanie, będąc już jedną nogą 
tam, w marzeniu, można przystąpić 
do kolejnych kroków. Żeby ułatwić 

sprawę, podam przykład. Załóżmy, 
że naszym celem jest podróż. Nie zre-
alizujemy jej, jeśli stale będziemy się 
skupiać na tym, co nas ogranicza lub 
na tym, czego nie mamy, aby wyje-
chać. A więc na ile jesteśmy do niej 
teraz przygotowani w skali od 1–10? 
Na 2. Na ile chcemy? Na 8. Po czym 
poznamy, że jesteśmy na 8? Po tym, 
że będziemy wiedzieli, dokąd kon-
kretnie chcemy wyjechać, mieli za-
planowany budżet, zrobione bada-
nia itp. itd. Teraz wyobraźmy sobie, 
że tam jesteśmy: Co robimy, co zwie-
dzamy? To jest ta wizualizacja, któ-
rej powinno się uczyć w szkole, któ-
ra motywuje. Dopiero teraz możemy 
przejść do pytań o kroki, na podsta-
wie których ułożymy sobie plan dzia-
łania oraz które jeden po drugim mu-
simy osadzić w czasie. Ważne jednak, 
żeby to był nasz cel, bez porównywa-
nia z celami innych.
– Otwieramy jednak Facebooka i wi-
dzimy, że kolega już dawno spełnił 
to marzenie. Porównania potrafią de-
motywować. Jak ich uniknąć?

– Poczucie własnej warto-
ści osadzone na porównywa-
niu się z innymi nie ma dobrych 
fundamentów.
– Co młody człowiek powinien wy-
nieść z Festiwalu BOSS?

– Wiarę w siebie. Wewnętrzne 
przekonanie, że to, co robi, jest dla 
niego dobre i ważne. Co oczywi-
ście nie znaczy, że zacznie działać 
na przekór całemu swojemu otocze-
niu. Po prostu wiedzę, że ma wybór.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Czy w szkołach powinni uczyć wizualizacji?

Festiwal BOSS – Rozwój. Karie-
ra. Sukces. - to jeden z  najwięk-
szych biznesowych Festiwali w 
całej Polsce, składający się z bez-
płatnych wykładów, warsztatów 
i spotkań z ludźmi ze świata biz-
nesu, którzy dzielą się z uczestni-
kami praktyczną wiedzą i swoim 
doświadczeniem.

Szczegóły na dts24.pl

Katarzyna Kuzak jest psychologiem, trenerem, coachem. Prowadzi własną firmę – Motywatorium w Nowym Sączu. 
Niedawno wraz z przyjaciółką założyła portal  inspiruje.my dla osób, które chcą się rozwijać i działać w zgodzie ze sobą. 
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DTS CZYTELNIKÓW.  70–letni pan 
Jerzy tuż przed świętami Wielkiej 
Nocy dowiedział się, że ma opuścić 
Dom Brata Alberta w Nowym Są-
czu. – Bez podania przyczyny, bez 
pisemnej decyzji? Czy tak można? 
– pyta bezdomny, uważając, że dy-
rekcja ośrodka mści się na nim za 
zgłoszenie pewnej sprawy na po-
licji. – Porażka wychowawcza jest 
wpisana w naszą zawodową misję 
– ze spokojem komentuje sytuację 
dyrektor Robert Opoka. 

Do Domu Brata Alberta pan Jerzy 
[nazwisko do wiadomości redak-
cji] trafił pod koniec 2014 roku. 
W styczniu zaproponowano mu 
przeprowadzkę do Krakowa, gdzie 
w tamtejszym ośrodku mógł pra-
cować we wspólnocie Emaus, na-
prawiając zepsute sprzęty AGD. 
– Mam kwalifikacje elektrome-
chanika, więc się cieszyłem. Pra-
cując, nie musiałem płacić za 
pobyt w ośrodku. Niestety, gdy 
wziąłem emeryturę, zostałem tam 
okradziony. Dyrektor Domu pro-
sił, żebym sprawy nie zgłaszał 
na policji, że załatwi ją wewnątrz 
ośrodka. Ale sytuacja się powtó-
rzyła, tym razem skradziono mi 
portfel z kartą do bankomatu. Nie 
mogłem już tego tak zostawić i po-
szedłem na komendę. Po powrocie 
usłyszałem, że mam się pakować 
i wynosić – opowiada pan Jerzy, 
zapewniając, że swoim zachowa-
nia nie dawał powodów do nieza-
dowolenia. – No może raz posta-
wiłem kolegom flaszkę... 

***
Pozwolono mu wrócić do Domu 

Brata Alberta w Nowy Sączu. Jak 

twierdzi, miał długi do spłacenia, 
więc nie mógł zapłacić za pobyt 
w nim. Choć obiecywał, że kwo-
tę ureguluje w kwietniu, dyrektor 
ośrodka kazał mu opuścić ośrodek. 

– Bez podania przyczyny, bez 
pisemnej decyzji? Czy tak można? 
– pyta bezdomny.

Robert Opoka, dyrektor 
ośrodka, do sprawy podchodzi 
spokojnie i ze zrozumieniem. 
Mówi, że porażka wychowaw-
cza jest wpisana w jego misję 
zawodową. Do historii opowie-
dzianej przez bezdomnego nie 
może się odnieść, bo obowiązuje 
go ochrona danych wrażliwych. 
Potwierdza, że z panem Jerzym 
w Krakowie związano się umo-
wą wolontariacką obowiązującą 
w Emaus. – Oględnie mówiąc, 
nie byliśmy zadowoleni z jego 
pracy i zachowania – przyzna-
je Opoka i dodaje, że bezdomny, 
dopiero gdy kazano mu opuścić 
ośrodek, stwierdził, że go okra-
dli i zgłosił sprawę policji. Teraz 
ma opuścić Dom Brata Alberta 
w Nowym Sączu, bo nie uregu-
lował należności za pobyt. A ten 

kosztuje 18,50 zł za dobę – mie-
sięcznie ok. 550 zł. 

– Nasz Dom nie utrzymuje się 
z dotacji państwowych. Osoby 
w trudnej sytuacji otrzymują je-
dynie pomoc z opieki społecz-
nej – 520 zł i za tę sumę mają za-
pewniony dach nad głową i jeden 

posiłek dziennie. Pozostali zwy-
kle mają dochody, które wystar-
czają na pokrycie kosztów poby-
tu – wyjaśnia Opoka. – Pan Jerzy 
pobiera emeryturę. Musi zrozu-
mieć, że trzeba zapłacić umówio-
ną kwotę, a nie tyle i wtedy, kiedy 
mu się to podoba – dodaje. 

***
To dyrektor podejmuje decy-

zje, kto ma opuścić ośrodek. Przy-
znaje, że do Domu Brata Alberta 
trafiają trudne osoby, z pokręco-
nymi życiorysami. Z postawą rosz-
czeniową spotyka się praktycznie 
codziennie. Wielokrotnie też pa-
nowie, którzy chcieli tu znaleźć 
schronienie, go oszukali. 

– Siedzieli prawie miesiąc, 
a gdy zbliżał się termin płatności, 
znikali. Później wracali. Dostawali 

kolejną szansę. Ale, ile można... 
Nasza postawa jest wynikiem na-
szych doświadczeń. Musimy roz-
sądnie zabezpieczać nasze inte-
resy – stwierdza Opoka, dodając, 
że uleganie bezdomnym, nie jest 
wychowawcze, prowadzi do więk-
szej degradacji społecznej i wzmac-
nia postawę „mnie się należy”.

– Z jakiś powodów ci mężczyź-
ni znaleźli się w takiej sytuacji. 
I raczej mieli w tym swój niemały 
udział – zaznacza. – Jeśli nie chcą 
się dostosować do warunków pa-
nujących w naszym Domu, pozo-
staje im noclegownia. 

Mimo wszystko Opoka widzi 
możliwość porozumienia z panem 
Jerzym. Bezdomny mógł spędzić 
święta w ośrodku, ale tuż po nich 
ma załatwić sprawę w ZUS, tak 
aby część jego świadczeń od razu 
przechodziła na konto ośrodka. 
Obie strony zgodziły się na takie 
rozwiązanie. 

– Po raz kolejny zaufałem panu 
Jerzemu. Awansem dostał możli-
wość spędzenia świąt w naszym 
Domu, teraz czekamy na jego krok 
– mówi Opoka.

***
W Domu Brata Alberta w No-

wym Sączu przebywa obecnie 80 
osób, z czego 23 kompanionów, 
czyli wolontariuszy pracujących 
we wspólnocie Emaus. Utrzy-
mują się dzięki sprzedaży uży-
wanych mebli czy sprzętu RTV 
i AGD, które sami reperują. W se-
zonie wiosenno–jesiennym bez-
domni świadczą też usługi w za-
kresie prac porządkowych czy 
prac w ogrodzie. 

(KG)

Święta spędzone awansem

– Z jakiś powodów ci mężczyźni 
znaleźli się w takiej sytuacji. I raczej 
mieli w tym swój niemały udział
– mówi Robert Opoka

REKLAMA

Wiesława Borczyk, prezes Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 
otrzymała Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski „za zasługi 
w działalności na rzecz rozwoju ru-
chu Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w Polsce”.

***
Wielkanoc w ogniu. Strażacy gasili 
pożary pustostanów w Grybowie i Ni-
skowej, w Lipnicy Wielkiej i Mostkach 
paliły się stodoły, a w miejscowo-
ści Dąbrowa ogień omal nie pozbawił 
domu 4–osobowej rodziny. Nie wy-
klucza się podpaleń. 

***
W Stadłach, 5 kwietnia, samochód 
potrącił 81–letniego rowerzystę. Wy-
padek zauważyli ratownicy OSP. Po-
szkodowanego reanimowano 25 
minut. 

***
Karambole na sądeckich drogach. 3 
kwietnia w Cieniawie zderzyło się sześć 
samochodów, dzień wcześniej w Sta-
rym Sączu odnotowano dwie koli-
zje, które miały miejsce w tym samym 
czasie na moście. Również na mo-
ście w Korzennej doszło do wypad-
ku – samochód wypadł z drogi i ude-
rzył w słup. 

***
13 kwietnia na terenie Nowego Sącza 
rozpocznie się zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych oraz zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego. Tak 
zwana „wystawka” zakończy się 24 
kwietnia. 

***
Czy dojdzie do fuzji Szpitala im. J. Die-
tla w Krynicy–Zdroju i Sądeckiego 
Pogotowia Ratunkowego? – Projekt 
połączenia tych jednostek jest obec-
nie analizowany przez Zarząd Powiatu 
– informuje Maria Olszowska, rzecz-
nik prasowy Starostwa Powiatowe-
go. – To dwie, duże jednostki obsłu-
gujące około 300 tysięcy osób, powiat 
i miasto, nie licząc tysięcy turystów. 

TYDZIEŃ Z DTS24.PL 

OGŁOSZENIE
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu informu-
je, że posiada do wynajęcia lokal o powierzchni 232,67 m2 zlo-
kalizowany w budynku przy ul. Konopnickiej 3 w Nowym Sączu. 
Lokal składa się z kilku pomieszczeń, wyposażony jest w insta-
lację elektryczną, wodno kanalizacyjną, oraz częściowo w c.o. 

Warunki najmu do uzgodnienia !!!

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu 

Administracji Budynków Nr 1 przy ul. M. Konopnickiej 3 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 

lub pod nr. tel. 18 443 68 38

T owarzysze! Wicie ro-
zumicie... Nie jest do-
brze. Wróg ustroju pod-
nosi głowę i szczerzy 

kły. Czai się na każdym rogu ulicy. 
Wykorzystuje nawet diabła w tych 
niecnych działaniach i siatkę służb 
specjalnych, która oplotła Są-
decczyznę i osobliwie nowosą-
decki magistrat. Dlatego należy 
twardo z nim walczyć, a pierw-
szym polem bitwy będą wybo-
ry prezydenckie, drugim wybory 
parlamentarne.

Wróg pokazał swoje oblicze, 
fałszując wybory samorządowe, 
dzięki czemu PiS wygrało wy-
bory w Nowym Sączu, w powie-
cie nowosądeckim w Małopolsce. 

Dlatego oddolnie, wicie towarzy-
sze, trzeba powołać obywatelski 
Ruch Kontroli Wyborów. Rozu-
micie! Ma to być ruch społeczny, 
apolityczny oczywiście, bez kono-
tacji politycznych. Dlatego tyż na-
szym pełnomocnikiem w okrę-
gu wyborczym obejmujący Nowy 
Sącz, powiaty nowosądecki, li-
manowski, gorlicki, nowotar-
ski będzie poseł PiS Piotr Naimski. 
Bo przecież wicie dobrze, że jest 
to inicjatywa niepartyjna.

Wróg, jak wspomnieliśmy, czai 
się wszędzie, a ostatnie wyda-
rzenia tylko potwierdzają, że jest 
w stanie wszystko zrobić, by 
utrzymać się u władzy. Czyż nie 
daje do myślenia, dlaczego prze-
rwano budowę obwodnicy i mostu 
nad Łubinką? Kto naszczał w ce-
ment w celach sabotażowych, by 
klasa robotnicza nie mogła praco-
wać na tej budowie? No kto, prze-
cież nie nasi! To wrogowie podej-
rzanej konduity pomarańczowi, 
zieleni, syjoniści, masoni oczywi-
ście Ruskie i jakżeby kto inny, jak 
nie Tusk z Komorowskim.

Towarzysze! Musimy walczyć 
z kłusownikami, czytaj manipu-
lantami wyborczymi. Odbierzemy 
długopisy, a nawet pióra wiecz-
ne członkom obwodowych komi-
sji wyborczych, by ich nie używali 
w trakcie liczenia głosów. Bo zna-
my już te metody od lat.

Dlatego czujność, czujność 
po trzykroć i patrzenie na ręce. 
Na każde ręce nawet nasze! 
Bo w naszych kręgach też się zda-
rzają, chociaż nie tak często jak 
u naszych wrogów tzw. czar-
ne owce. Nie można być pew-
nym, że czarne jest zawsze czarne, 
a białe białe. Musimy wyprze-
dzić wroga i wyrwać mu oręż wal-
ki, a zwycięstwo nasze będzie tym 
bardziej słodkie. Ruszymy z po-
sad bryłę świata, dziś niczym jutro 
wszystkim my! A więc do boju orły 
po zwycięstwo wyborcze. Wszyst-
ko przed nami. Po wygranych wy-
borach spotkamy się z klasą ro-
botniczą i chłopską na pochodzie 
i zaprotestujemy przeciwko... sfał-
szowanym po raz kolejny wybo-
rom. Precz z kłusownikami! 

Obława na wyborczych kłusowników

Jerzy Wideł
Z kapelusza
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DREWNO OPAŁOWE – KOMINKOWE 
– sprzedam tel. 506 655 015

J.FRANCUSKI – lekcje, korepetycje. 
Tel. 882–318–792.

N. SĄCZ – sprzedam dom 120m2. 
Tel. 602–669–413.

DOM murowany w Bobowej do zamiesz-
kania, z wyposażeniem, blisko centrum 
– sprzedam z powodu wyjazdu. 
Cena: 330 000 zł. Tel. 506 153 477.

POMOC KUCHENNĄ zatrudnię. Nowy Sącz 
tel. 503-080-192.

OGŁOSZENIA DROBNE

GOSPODARKA.  – Rzemiosło nie 
upadnie, bo ja pamiętam gorsze cza-
sy, kiedy za PRL–u niszczono je do-
miarami, traktując nas, jako pry-
waciarzy – mówi Janusz Leśniak 
z Nowego Sącza. – Jeśli ktoś jest fa-
chowcem nie partaczem, to wie-
dzie mu się w dzisiejszych czasach 
nie najgorzej, chociaż zawsze mo-
głoby być lepiej. Ja osobiście nie na-
rzekam na podatki, na ZUS, bo wiem, 
że muszę na to zarobić. Solennie 
też zawieram umowy o pracę z mo-
imi uczniami. Prawdziwy rzemieśl-
nik może wykonać robotę za 10 tys. 
zł, ale też nie odmówi klientowi robo-
ty za 20, 50 zł.

W dobie powszechnego narzeka-
nia naszych rodaków na wszyst-
ko, takie słowa pewnie wzbudzą 
zdumienie, ale mówi to człowiek, 
który „zęby zjadł” w sądeckim rze-
miośle i jest przedstawicielem wie-
lopokoleniowej rodziny rzemieślni-
czej, jakich w Nowym Sączu prawie 
nie ma, a jak są, to można je zliczyć 
na palcach jednej ręki.

W dniu patrona rzemieślni-
ków św. Józefa, Janusz Leśniak 
prowadzący do niedawna Zakład 
Instalacyjny i Urządzeń Sanitar-
nych Ogrzewania i Gazu otrzy-
mał złoty medal i odznakę im. Jana 
Kilińskiego za zasługi dla rzemio-
sła polskiego. Najwyższe cechowe 
odznaczenie przyznało mu Prezy-
dium Związku Rzemiosła Polskie-
go. Leśniak ma 63 lata, zaś w Cechu 
Rzemiosł Różnych i Przedsiębior-
czości działa od 34. Jest m.in. eg-
zaminatorem w Izbie Rzemieśl-
niczej i Przedsiębiorczości. Do tej 
pory „wyzwolił” 50 uczniów 
na czeladników.

***
Rzemieślnikiem nie został z przy-

padku, bo miał to zapisane niejako 
w genach. Dziadek Henryk Leśniak 
już przed II wojną światową był maj-
strem ślusarskim w Warsztatach Ko-
lejowych. Ojciec Eugeniusz w czasie 
okupacji niemieckiej ukończył Pu-
bliczną Okręgową Szkołę Zawodo-
wą Rzemieślniczą i Kupiecką z pol-
skim językiem nauczania. Praktyki 
uczył się u znanego rzemieślnika 
sądeckiego Adama Zabży w zna-
nym starszym sądeczanom warsz-
tacie przy ul. Lwowskiej na tzw. 
„Piekle”. Po wojnie szukał szczęścia 
na Ziemiach Odzyskanych, ale po-
wrócił do Sącza w 1956 r. z mocnym 

zamiarem otworzenia prywatnego 
zakładu. W 1958 r. zdobył tytuł mi-
strzowski w cechu Rzemiosł i rozpo-
czął działalność rzemieślniczą.

– Wtedy w Sączu było kilka zna-
nych firm tej branży i w rozmo-
wach z ojcem często słyszałem na-
zwiska z naszej branży, takie jak 
Cisoń, Korczyński, Basta – wspo-
mina Janusz Leśniak. – Tych zakła-
dów nie ma na rynku od lat, a my 
wciąż istniejemy.

***
Janusz Leśniak co prawda od naj-

młodszych lat interesował się ro-
botą ojca, ale ukończył Technikum 
Chemiczne i podjął pracę w Sądec-
kim Zakładzie Elektrod Węglowych. 

W wolnym czasie pracował z ojcem, 
monterem instalacji sanitarnych. Oj-
ciec Eugeniusz na trzy lata przed 
śmiercią przekazał synowi w 1980 r. 
warsztat, bo ten już był po niezbęd-
nych egzaminach mistrzowskich. 
I tak Janusz pociągnął ten rodzin-
ny rzemieślniczy wózek. Pracując, 
szkoląc uczniów, zbierając stare cen-
ne narzędzia i urządzenia do małego 
zakładowego muzeum. Uzbierało się 
tego sporo, włącznie z najstarszym 
licznikiem gazowym w Nowym Są-
czu pochodzącym z 1920 r. Oprócz 
tego wiele medali, wyróżnień, dy-
plomów. Majster Leśniak najbar-
dziej sobie ceni dyplom podpisany 
przez metropolitę częstochowskiego 

arcybiskupa Stanisława Nowaka 
z 1999 r. Otrzymał wtedy Dyplom 
Rzemiosła z okazji XVIII pielgrzym-
ki na Jasną Górę za naukę zawodu 
i kształtowania właściwych postaw 
społecznych i moralnych młodzieży.

– Ten dyplom darzę szczegól-
nym sentymentem, bardziej niż 
inne – mówi.

***
W tym samym roku 1999 jego syn 

Sebastian zdobył tytuł mistrzow-
ski w Cechu Rzemiosł Różnych. Po-
dobnie jak jego ojciec Janusz uczył 
się zawodu od ojca Eugeniusza, 
tak i on zdobywał w rodzinnej fir-
mie szlify instruktora i montera. 
Co prawda ukończył Technikum Ko-
lejowe, ale kiedy przyszło do „zasad-
niczej” rozmowy z ojcem usłyszał:

– Zdałeś maturę to załatwię ci 
pracę na kolei, żebyś nauczył się 
pracy, punktualności, obowiąz-
ków. Sebastian na takie postawienie 
sprawy odpowiedział ojcu:

– Jak się mam uczyć pracy 
na kolei (zapewne chodziło o ZNTK 
– przyp. autora), to ja się wolę uczyć 
tej pracy u ciebie.

Sebastian wzorem swoich po-
przedników również jest członkiem 
Cechu Rzemiosł Różnych i Przed-
siębiorczości. Od lat szkoli mło-
dych ludzi. Jesienią zeszłego roku 
ojciec oficjalnie przekazał mu fir-
mę. Co będzie dalej z rzemieślni-
czym klanem Leśniaków?

– Wnuka nie mam – mówi żar-
tobliwie pan Janusz. – Ale wnuczka 
wyjdzie za mąż, to z jej męża zrobię 
instalatora. No, ale czy zakład da-
lej będzie nosił nazwę „LEŚNIAK” 
to tego nie wiem... 

JERZY WIDEŁ

My jesteśmy rzemieślnicy, nie prywaciarze

– Jak się mam uczyć pracy na kolei, to ja się wolę uczyć tej pracy u ciebie – powiedział Januszowi Leśniakowi jego syn Sebastian. 

FO
T.

 JW
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www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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

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

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

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
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„Boże skrawki” Jerzego Bogaje-
wicza warto obejrzeć ponownie 
z dwóch powodów: po pierwsze 
to bardzo wzruszający i pouczający 
duchowo film; po drugie – u progu 
wiosny można nasycić wzrok ma-
lowniczymi plenerami znad Jeziora 
Rożnowskiego (przy dyskretnej 
muzyce zdobywcy Oscara Jana 
Kaczmarka), na nachylonych zbo-
czach półwyspu, który był częścią 
dawnego miasteczka, opiewane-
go wielokroć w artykułach nieod-
żałowanej Ireny Styczyńskiej, dziś 
zakrytego taflą wód jeziora. 

Film kręcono w Zbyszycach 
(także we wnętrzach Galerii Marii 
Ritter i skansenie w Nowym Sączu 
oraz w Krynicy) w 2000 r. Material-
ną osią akcji jest fundowany w cza-
sach Jagiełły i konsekrowany oso-
biście przez kardynała Zbigniewa 
Oleśnickiego kościół św. Bartło-
mieja (obecnie zabytek klasy „O”). 
Tu w 1861 r. brał ślub z Joannę Jeło-
wiecką Józef Szujski, historyk, później-
szy rektor UJ, darczyńca kilku tysię-
cy książek, które stały się zaczątkiem 
biblioteki w Nowym Sączu, noszą-
cej obecnie imię wybitnego profesora. 

11 marca 2003 r. zabytkowy ko-
ściół, nieposiadający instalacji anty-
pożarowej, stanął w ogniu. Świątynię 
po dramatycznej akcji odratowano, 
w ostatniej chwili strażacy wynie-
śli cenne wyposażenie. Niestety, le-
gitymująca się ariańskim rodowo-
dem drewniana, przykościelna wieża 
pod wpływem ognia zawaliła się wraz 
z baniastym hełmem i latarnią, czę-
sto uwiecznianą przez sadeckiego 

fotografika Kazia Fałowskiego, który 
kościół w Zbyszycach uczynił tema-
tem swojej pracy dyplomowej z histo-
rii sztuki na KUL. Spaliły się, niestety, 
znajdujące się w wieży i przedsionku 
kościoła dzieła, m.in. obraz „Ukrzy-
żowanie” wiszący dawniej w ołta-
rzu głównym, „Pieta”, organy, a tak-
że stare ornaty tzw. „skrzypcowe”, 
które w „Bożych skrawkach” przy-
wdziewał do roli wiejskiego księdza 
supergwiazdor amerykański Willem 
Dafoe, mój ulubiony aktor, diabolicz-
ny i uroczy zarazem. Obserwowanie 
jego brzydkiej twarzy jest przyjemno-
ścią samą w sobie…

Razem z fotoreporterem „Dzien-
nika Polskiego” Jerzym Cebulą mia-
łem okazję odwiedzić zbyszycki plan 
filmowy. Z rozległej działki, na której 

kręcono wiele ujęć, prowadzonych 
mistrzowską ręką Pawła Edelmana, 
roztacza się przepiękny wi-
dok na jezioro. Tu właśnie ksiądz 
– Dafoe przygotowywał podczas 
okupacji niemieckiej 11–letniego 
Romka, uciekiniera z żydowskiego 
getta do pierwszej komunii, aby oca-
lić mu życie. Na planie Willem, nasz 
rówieśnik, ikona światowego kina, 
okazał się profesjonalistą w każ-
dym calu, ciężko pracował od świ-
tu do zmroku.

Odtwarzający postać chłopca Ha-
ley Joel Osment był świeżo po nomi-
nacji do Oscara za rolę w „Szóstym 
zmyśle” (1999), jako jeden z naj-
młodszych aktorów w historii, któ-
rzy dostąpili tego zaszczytu. Odkry-
ciem okazał się 8–latek Liam Hess 

w roli utożsamiającego się z Jezusem 
Tola, „ukrzyżowanego” na tle ska-
łek nad jeziorem. Do tego chłopię-
cego duetu pięknie dostroiła się Ola 
Frycz, wyraźnie uzdolniona gene-
tycznie po tacie Janie (aktorze).

Fabuła osnuta wokół scenariusza 
Jerzego Bogajewicza, konfrontująca 
okres okrutnej okupacji z niewin-
nością i radością wieku dziecięce-
go, do tego koncertowa gra Willema 
Dafoe (pamiętnego z ról w „Pluto-
nie”, „Ostatnim kuszeniu Chry-
stusa”, „Dzikości serca” czy „Żyć 
i umrzeć w Los Angeles”) i wystę-
pujących z nim porywająco natural-
nych dzieci, to główne walory filmu. 

Z recenzji zamieszczonej przez 
znanego krytyka Władysława 
Cybulskiego (zmarł w 2010 r.) 
w „Dzienniku Polskim”: „Bogaje-
wicz wojenne stosunki polsko–ży-
dowskie przefiltrował przez wraż-
liwość dzieci wciągniętych w grę 
Dobra i Zła, przez ich wyobraźnię 
zdolną do poważnego traktowania 
świata fantazji, przez utraconą nie-
winność, przez siłę naiwnej wiary 
i przez nieuświadomione okrucień-
stwo swego wieku. Reżyser mówi 
– i ma rację – że sposób, w jaki mali 
wykonawcy wypełnili swoje zadania 

aktorskie, przeszedł jego oczekiwa-
nia i wyobrażenia. Rezultaty są na-
prawdę zdumiewające”. 

Wyjaśnijmy tytułowe „boże 
skrawki”, czyli pozostałości po wy-
cięciu okrągłej hostii, które żydowski 
chłopiec otrzymuje podczas pierw-
szej komunii. Wcześniej ksiądz uczy 
Romka religii katolickiej z poszano-
waniem żydowskiego dziedzictwa. 
Czym są zatem owe komunijne ścin-
ki? Resztkami z obrzeża do wyrzu-
cenia, czy jednak niepoświęcony-
mi, ale jednak „bożymi skrawkami”? 
– oto pytanie do teologów. W filmie 
Bogajewicza to symbol pojednania, 
współodczuwania, tolerancji.

Mamy do czynienia z filmem nie-
tuzinkowym w treści i nieprzemi-
jającym przesłaniu, dotykającym 
delikatnej materii relacji polsko–
żydowskich jeszcze przed nagło-
śnieniem sprawy Jedwabnego, dłu-
go przed szeroko dyskutowanymi 
ekranizacjami „Pokłosia”, „Biegnij 
chłopcze, biegnij” i Oscarowej „Idy”. 

JERZY LEŚNIAK

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Filmoteka sądecka (8)

4.pl

X „Boże skrawki” (2001), 94 min., 
dramat wojenny polsko–amery-
kański, reżyseria i scenariusz Jerzy 
Bogajewicz, zdjęcia Paweł Edelman, 
muzyka Jan Kaczmarek, Millen-
nium Films. W rolach głównych 
oprócz wspomnianych hollywo-
odzkich gwiazd m.in. Olaf 
Lubaszenko, Małgorzata Foremniak, 
Andrzej Grabowski, Krystyna 
Feldman, Krzysztof Pieczyński.

Od 2010 roku NOVA Spółka z o.o. 

realizuje projekt pn: „Zorganizo-

wanie systemu selektywnej zbiór-

ki odpadów w tym odpadów nie-

bezpiecznych na  terenie miasta 

Nowego Sącza”. Projekt współfi-

nansowany jest przez Unię Euro-

pejską w  ramach Małopolskiego 

Regionalnego Programu Opera-

cyjnego na lata 2007–2013.

Całkowita wartość projektu wy-

nosi 3 969 044,00 złotych, natomiast 

wartość dofinansowania wynosi 2 

609 457,50 zł.

Celem projektu jest zorganizo-

wanie i  obsługa na  terenie Miasta 

Nowego Sącza systemu selektyw-

nej zbiórki odpadów, pochodzących 

ze  strumienia odpadów komunal-

nych oraz odpadów niebezpiecz-

nych powstających w  gospodar-

stwach domowym. 

W  ramach projektu zostały 

zakupione:

•  pojazdy specjalistyczne do zbiór-

ki i transportu odpadów zebranych 

selektywnie,

•  pojemniki do  zbiórki selektywnej 

odpadów opakowaniowych (pa-

pier, plastik, szkło),

•  pojemniki specjalistyczne do zbiór-

ki odpadów niebezpiecznych (zu-

żyte baterie, zużyte źródła światła, 

przeterminowane leki),

•  pojemniki kontenerowe do zbiórki 

i transportu odpadów niebezpiecz-

nych i zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego,

•  kontenery stacjonarne wraz z po-

wierzchnia magazynową, sta-

nowiące punkty stacjonarne 

przyjmowania odpadów zebra-

nych selektywnie,

•  system ewidencji, monitoringu 

i  zarządzania selektywną zbiórka 

odpadów.

Efektem wdrożenia projektu jest 

odzysk ze strumienia odpadów ko-

munalnych odpadów opakowanio-

wych (papier, szkło, plastik) jako 

potencjalnych materiałów do  re-

cyklingu, ograniczenie ilości od-

padów przeznaczonych do  bez-

pośredniego składowania oraz 

zbiórka odpadów niebezpiecznych 

i  zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego.

W  ramach projektu na  terenie 

miasta Nowego Sącza zostały zloka-

lizowane następujące punkty zbiórki 

selektywnej odpadów:

•  2 stacjonarne punkty przyjmowania 

odpadów zebranych selektywnie 

w postaci zużytego sprzętu elek-

trycznego i  elektronicznego oraz 

zużytych baterii i  źródeł światła. 

Punkty są  zlokalizowane przy 

ul.  Brzeziny w  pobliżu zrekulty-

wowanego składowiska odpadów 

– osiedle Zawada oraz przy ul. Tar-

nowskiej przy drodze dojazdowej 

do składowiska odpadów – osie-

dle Zabełcze.

•  50 punktów zbiórki selektyw-

nej odpadów opakowaniowych 

w których znajdują się po trzy po-

jemniki do  zbiórki selektywnej 

(niebieski–papier, żółty –plastik, 

zielony–szkło),

•  80 punktów zbiórki zużytych ba-

terii i  akumulatorów małogaba-

rytowych umieszczonych w  pla-

cówkach oświatowych, urzędach, 

instytucjach oraz placówkach 

handlowych,

•  14 niestacjonarnych punktów 

zbiórki zużytego sprzętu elek-

trycznego i  elektronicznego oraz 

zużytych baterii i  źródeł światła, 

funkcjonujących przez okresowe 

podstawianie kontenerów,

•  10 punktów zbiórki przetermino-

wanych leków w aptekach na te-

renie miasta.

Odpady zebrane w punktach na te-

renie Miasta Nowego Sącza, są trans-

portowane do  Zakładu Zagospoda-

rowania Odpadów (ZZO) w  Nowym 

Sączu, przy ul. Tarnowskiej 120, gdzie 

w zależności od ich rodzaju są podda-

ne odpowiedniej procedurze. 

Odpady opakowaniowe w posta-

ci papieru, plastiku, tworzyw sztucz-

nych, szkła, pozyskane w  ramach 

zbiórki selektywnej, są doczyszcza-

ne i segregowane na terenie ZZO aby 

w konsekwencji tych działań stano-

wiły potencjalny materiał do recyklin-

gu. Każdy odpad jest traktowany jako 

potencjalny surowiec w celu odzysku 

materiału lub energii w jego dalszym 

"cyklu życia". Surowce gromadzone 

są do ilości transportowych i odbie-

rane przez zewnętrzne podmioty go-

spodarcze zajmujące sie przetwarza-

nie tego typu odpadów.

Odpady niebezpieczne w posta-

ci zużytych baterii, przeterminowa-

nych leków, zużytych źródeł światła 

oraz zużytego sprzętu elektryczne-

go i  elektronicznego są  odbierane 

przez firmy z którymi Spółka NOVA 

ma podpisane umowy na transport 

i recykling tych odpadów. 

Od 2007 roku Spółka NOVA, pro-

wadzi akcje edukacyjną dla dzie-

ci i  młodzieży uczęszczających 

do przedszkoli i szkół podstawowych 

na  terenie Nowego Sącza akcji pn. 

"Zbierasz zużyte baterie– chronisz śro-

dowisko naturalne", która jest realizo-

wana przy współudziale Urzędu Mia-

sta Nowego Sącza. W ramach tej akcji 

prowadzona jest szeroka edukacja 

ekologiczna dzieci w zakresie postę-

powania z  odpadami komunalnymi 

i odpadami niebezpiecznymi w kon-

tekście ochrony środowiska natural-

nego, w oparciu o realizowany przez 

Spółkę NOVA projekt współfinanso-

wany ze środków Unii Europejskiej. 

Informacje o  projekcie oraz lo-

kalizacja punktów zbiórki odpa-

dów na  terenie miasta wraz z har-

monogram odbioru tych odpadów 

są umieszczone na stronie interne-

towej Spółki: www.nova–ns.eu oraz 

na  stronie miasta nowego Sącza: 

www. nowysacz.pl. 

Selektywna zbiórka odpadów - projekt realizowany przez Spółkę NOVA

Jeden z punktów rozmieszczonych na sądeckich osiedlach Punkt zlokalizowany przy ul. Brzeziny

Hollywood w Zbyszycach



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   9 kwietnia 201510 SPORT
REKLAMA



119 kwietnia 2015   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI SPORT

HOKEJ.  Nadchodzące Mistrzostwa 
Świata Dywizji 1A Kraków 2015 (19–
25 kwietnia) dają możliwość awan-
su do światowej elity hokejowej, ale 
i są okazją do zaprezentowania krynic-
kiej szkoły hokeja. 

W szerokiej kadrze seniorów na przy-
gotowania do turnieju MŚ Dywizji 
IA jest sześciu wychowanków KTH 
Krynica – Maciej Kruczek, Bartło-
miej Pociecha, Radosław Galant, 
Dawid Majoch, Grzegorz Pasiut i Ja-
kub Witecki, zawodnicy wywo-
dzący się spod Góry Parkowej. Ilu 
z nich wystąpi w krakowskich mi-
strzostwach, dowiemy się w poło-
wie kwietnia. Sześć reprezentacji na-
rodowych (Polska, Ukraina, Węgry, 

Włochy, Japonia, Kazachstan) w Tau-
ron Arenie Kraków powalczy o awans 
do 16–drużynowej elity. Zaintere-
sowanie kwietniowymi MŚ w Polsce 
jest ogromne. Kibice z niecierpliwo-
ścią czekają na występ Reprezenta-
cji Polski, z uwagi na korzystne re-
zultaty drużyny w ostatnim czasie. 
Polska kadra w 2014 roku zwycięży-
ła w rozgrywanym w Wilnie turnie-
ju Grupy B I dywizji, w pokonanym 
polu zostawiając gospodarzy, Chor-
watów, Brytyjczyków, Holendrów 
i Rumunów. Dzięki temu zapewni-
ła sobie awans do Grupy A I dywizji. 

Dodatkowo, z uwagi na trudną sy-
tuację polityczną na Ukrainie, mi-
strzostwa w roku 2015 decyzją IIHF 
podczas zjazdu na Teneryfie zostały 
przeniesione z Doniecka do Krakowa. 
Tym samym wzrosły szanse polskiej 
kadry na awans do światowej elity 
(awans uzyskują dwie najlepsze ekipy 
turnieju, najsłabsza z 6 spada do grupy 
B dywizji I). Dobrą formę Polacy po-
twierdzili na listopadowym turnie-
ju Euro Ice Hockey Challenge, który 
odbył się w Budapeszcie. Polska kadra 
okazała się najlepsza spośród staw-
ki, pokonując Włochów i Węgrów 

i ulegając Korei Południowej. Osta-
tecznie zajęli jednak pierwsze miej-
sce w tabeli. Swoje mecze Reprezenta-
cja Polski rozgrywać będzie o godzinie 
20. Na początek mistrzostw Polacy 
zmierzą się z Włochami (19 kwiet-
nia). A spotkanie z Madziarami, któ-
re rozegrają 25 kwietnia, może zade-
cydować o awansie do elity. Znawcy 
hokeja nie ukrywają, że awans i utrzy-
manie się w elicie mogłoby oznaczać 
renesans hokeja w Polsce i poprawę 
sytuacji finansowej klubów. Jest więc 
o co walczyć. 

(BOG)

REKLAMA

Na początek mistrzostw Polacy zmierzą 
się z Włochami (19 kwietnia). A spotkanie 
z Madziarami, które rozegrają 25 kwietnia, 
może zadecydować o awansie do elity. 

Chłopaki z Krynicy powalczą o awans do elity
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tak tanio jeszcze nie było
rozmawiaj bez limitu za 9,99 zł

Rozmowy bez limitu dotyczą połączeń do sieci mobilnej Orange wykonywanych w kraju. Podana cena abonamentu 
uwzględnia rabaty i dotyczy umowy zawieranej na czas określony w sklepie internetowym orange.pl. Sprawdź 
szczegóły oferty oraz rodzaje rabatów w Regulaminie promocji Super Smart Plan na www.orange.pl. Opłata za 
połączenie zgodna z cennikiem operatora.

szczegóły w salonach orange:

Mszana Dolna, ul. Kolbego 15a,

Limanowa, Rynek 13,

Limanowa, ul. Jana Pawła II 8,

Nowy Sącz, ul. Lwowska 80 lok. 3, (Trzy Korony),

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 15,

Nowy Sącz, ul. Węgierska 170, (Sandecja),

Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 1, (Pasaż Krynicki), 

na www.orange.pl lub pod numerem 801 234 567

Wybierz ofertę bez telefonu Super Smart Plan  

i rozmawiaj bez limitu ze wszystkimi w Orange  

za jedyne 9,99 zł miesięcznie.

I SĄDECKIE TARGI CZASU WOLNEGO   –   PODRÓŻ PO MORZU OFERT 
Centrum Handlowe „Gołąbkowice” w Nowym Sączu, 10 maja 2015 r.
Prowadzisz firmę, która może poszerzyć horyzonty sposobów spędzania czasu wolnego, dołącz się. 
Kontakt: Wydawnictwo Dobre, Biuro Reklam i Ogłoszeń, tel. 18 544 64 41, e–mail reklama@dts24.pl 

NOWOŚCI  WYDAWNICZE.  Na pół-
kach księgarni ukazała się trzecia 
część tryptyku autorstwa 
Magdaleny Ponurkiewicz pt. ”Okru-
chy życia”. Pierwszy tom „Okru-
chy pamięci” wydany był w 2001 r. 
Po kilku latach pojawiła się „Tajem-
nica węgierskiego manuskryptu”. 

O czym traktuje ten tryptyk. 
W skrócie o niespiesznym prze-
mijaniu, wartościach płynących 
ze spotkań z ludźmi, przeżywa-
niu uroków przyrody, zaś w ogól-
ności uroków życia. To generalnie 
radosna twórczość. Nie ma w niej 
smutków (poza nielicznymi wy-
jątkami, jak choćby choroba boha-
terki opowieści Magdy). Mniemam, 
że Magda przedstawiona nieco eg-
zaltowanie w trzeciej osobie to Mag-
dalena Ponurkiewicz, zaś głów-
ni bohaterowie „Okruchów życia” 
– Januszowie to Magdalena i Janusz 
Ponurkiewiczowie.

Bohaterka trylogii urodziła 
się w Barcicach w rodzinie le-
śnika i miała dzieciństwo siel-
skie i anielskie. W latach 50. ro-
dzina przeniosła się do Nowego 

Sącza. Następnie Magda z prowin-
cjonalnego miasteczka, dodajmy 
urokliwego wyjechała na studia 
do Krakowa. Tam poznaje miłość 

swojego życia – studenta archi-
tektury z Krakowa Janusza.

W latach 70. osiadają w Nowym 
Sączu. Mieszkają w bloku na osie-
dlu Barskie, ale miłujący swoją 
żonę Janusz w prezencie buduje 
jej w Piątkowej „chatkę z pierni-
ka” z drewnianymi zdobionymi 
w serduszka okiennicami. Na de-
skach wiatrowych wyciął mi-
sterny ornament tworzący literę 
„M”. Swoisty hołd i dowód miło-
ści do Magdy.

Januszowie kochają przyrodę 
Sądecczyzny, uwielbiają podró-
że i spotkania z ludźmi. Magda 
wszystko to odnotowuje w swo-
im intymnym dzienniku i dzie-
li się wrażeniami z czytelnikami.

Z kim się spotykają Januszowie, 
o czym rozmawiają, nie zdradzimy 
z oczywistych względów. Dodaj-
my tylko, że są to ciekawi ludzie 
z reguły znani na Sądecczyźnie 

i w Nowym Sączu. Są to ludzie re-
prezentujący szeroko pojmowa-
ną inteligencję. Magda jest osobą 
wrażliwą i najchętniej chciała-
by żyć w nieco innych czasach, 
kiedy panowały lepsze obycza-
je i wszechobecna była kraina ła-
godności. W „Okruchach życia” 
Magda odnotowuje – „Sylwester 
w Dworku gościnnym w Szczaw-
nicy, który Januszowie z Halszką 
i Maćkiem wymarzyli sobie, jako 
piękny bal z czasów międzywoj-
nia, nie spełnił oczekiwań przede 
wszystkim straszliwego łomotu 
rozsadzającego czaszkę, jaki ser-
wowała tzw. Orkiestra, komplet-
nie nie przystająca do wytwor-
nych secesyjnych wnętrz…”.

Ten despekt sprawił, że towa-
rzystwo tuż po północy opuściło 
bal sylwestrowy. Jednakże w ca-
łej powieści takie brutalne zdarze-
nie już się więcej nie powtórzyło.

Akcja „Okruchów życia” toczy 
się powoli, interesująco z nutką 
plotkarską. Dlatego warto sięgnąć 
po „Okruchy życia”, na chwilę 
choćby odrywając się od otaczają-
cego, hałaśliwego, korporacyjnego 
stylu życia. Magda P., jak przysta-
ło na psychologa, stosuje właśnie 
taką terapię.

JERZY WIDEŁ

Intymny dziennik Magdy P.

Promocja „Okruchów pamięci” 
i „Okruchów życia” odbędzie 
się 22 kwietnia o godz. 18.30 
w sali multimedialnej Małopol-
skiego Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu. Organizatorzy 
proszą o telefoniczne potwier-
dzenie przybycia na spotka-
nie pod numerem 18 448 26 03 
do 17 kwietnia, w godz. 8–15. 
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Magda jest osobą wrażliwą 
i najchętniej chciałaby żyć w nieco 
innych czasach, kiedy panowały 
lepsze obyczaje i wszechobecna była 
kraina łagodności.


