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Rektor nie stoi na szczycie
piramidy – mówi
dr hab. inż. Mariusz Cygnar,
rektor-elekt PWSZ
w Nowym Sączu.
(Na zdjęciu odbiera gratulacje od rektora
prof. Zbigniewa Ślipka)
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

A TO CIEKAWE

Będzie więcej krokusów
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego bierze pod
szczególną opiekę symbole wiosny.
Na terenie Parku Krajobrazowego
Beskidu Małego rozpoczęła się realizacja programu ochrony krokusów
i przebiśniegów. W pierwszym etapie sprawdzane są polany, na których
jest najwięcej tych kwiatów. Jak informuje Marek Kroczek, kierownik
Popradzkiego Parku Krajobrazowego

w Starym Sączu prace obejmują obszar 5 hektarów. Między innymi polanę na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym.
– Po przekwitnięciu krokusów
i przebiśniegów będziemy na polanach usuwać niepotrzebne krzewy
i wykaszać trawę, tak aby zwiększyć ilość tych kwiatów. Będziemy
wprowadzać też gatunki tam, gdzie
już nie rosną – mówi Kroczek.
(MCH)
Więcej na dts24.pl

CYTAT TYGODNIA
Gdy chodzi o pana piosenkarza (Paweł Kukiz – przyp. red.) to uważam, że jeśli ktoś jest dobry w swoim zawodzie, niech się nim zajmie.
Ja jak wszedłem do polityki, to jestem senatorem zawodowym...
STANISŁAW KOGUT, senator PiS, podczas
konferencji prasowej 9 kwietnia

Więcej na dts24.pl
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Stroje Lachów pochodzą od Szwedów?
na siodło. Sądeczanie jako pierwsi przegonili Szwedów w czasie
potopu szwedzkiego. W nagrodę
od króla Jana Kazimierza mieli
otrzymać te mundury, które później zostały przerobione w motywy
podegrodzkie. Chcieliśmy tę legendę zweryfikować, dlatego wysłaliśmy do Muzeum Narodowego
w Szwecji fotografie tych strojów.
Niestety, okazało się, że to jednak
tylko legenda. Odpisali, że nie ma
tutaj żadnych powiązań...
(MCH)

REKLAMA

Zaciekawił Cię tekst? Rozmowę
z Andrzejem Chrząstowskim
przeczytasz na dts24.pl

Andrzej Chrząstowski
Około 300 bezcennych eksponatów
można podziwiać w nowo otwartej
siedzibie Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Kolekcja, którą zapoczątkowali Zofia i Stanisław
Chrząstowscy, znalazła swoje miejsce w gminnej bibliotece.
– Mama przyjechała do Podegrodzia z Kujaw, a tata ze Lwowa na przełomie lat 20. i 30.
ubiegłego wieku – opowiada syn
Andrzej Chrząstowski. – Nie znali tego regionu. Mama jeszcze

FOT. PIOTR DROŹDZIK, MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU

FOT. (MCH)

jako nastoletnia dziewczyna była
tu na dożynkach i podegrodzkie stroje zrobiły na niej ogromne wrażenie. To był, myślę, początek jej miłości do tej ziemi. Razem
z tatą zbierali, co się dało, nawet rzeczy, które były przeznaczone do spalenia. Czasem cenne
eksponaty dostawali za... flaszkę.
Dla mnie wszystkie one, bez wyjątku, mają szczególną wartość:
pługi, wozy, przedmioty domowego użytku. Choć najbardziej przypadły mi do gustu właśnie ludowe stroje męskie. Jeśli chodzi o ich
krój, krążyła legenda, że to jest
strój żołnierzy szwedzkich na koniach, bo te wycięcia pasowały
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M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Wiosennie z RHSP, czyli coś dla miłośników rolnictwa i ogrodów
R O Z MO WA z ALICJĄ PLATĄ, prezesem Rolniczo–Handlowej Spółdzielni Pracy w Nowym Sączu

– Wiosna w pełni. To znak, że niebawem odbędą
się Dni Otwarte RHSP. Jacy wystawcy zapowiedzieli w nich swój udział?
– Jak co roku serdecznie zapraszamy do siedziby naszej firmy zarówno osoby związane zawodowo z branżą, jak również pasjonatów rolnictwa , hodowli zwierząt
oraz działkowiczów – każdemu służymy fachowym doradztwem, specjalnie przygotowanymi na ten dzień promocyjnymi ofertami oraz świetną zabawą na naszym
rodzinnym pikniku. Na dniach otwartych nie zabraknie najlepszych polskich producentów z branży. W tym
roku wspierają nas m.in.: Ekoplon, Polmass, Farmtrac,
Sipma, Planta, Victus Emak oraz organizacje branżowe.
– O tej porze roku zaczynamy porządki wokół domu. Czy na targach tak zwani weekendowi ogrodnicy znajdą ofertę dla siebie, czy to targi
w głównej mierze kierowane do rolników?

Po mieście jeżdżą cztery samochody
z silnikiem elektrycznym. W Polsce
jest ich około dwustu.
– To auto, które podczas jazdy
zachowuje się dokładnie tak samo
jak normalny samochód – wyjaśnia Leszek Gieniec z Nowego Sącza, właściciel trzech samochodów
elektrycznych. – Różnica jest taka,
że nie lejemy do niego paliwa, nie
wymieniamy oleju, nie zmieniamy
paska rozrządu, hamulce zużywają
się dziesięć razy wolniej niż w zwykłym samochodzie, więc koszty
eksploatacji są zminimalizowane.
To, co może zaskakiwać podczas
jazdy, to kompletna cisza i bardzo
dobre przyspieszenie. Zalet wylicza wiele. Odstraszająca może być
jedynie cena. Za nowy samochód
tego typu trzeba zapłacić minimum
100 tys. zł. Używane są zdecydowanie tańsze. Można je kupić nawet za
mniej niż 50 tys. zł.
Pan Leszek zdecydował się na zakup pierwszych dwóch samochodów elektrycznych, bo prowadzi firmę i często musi wyjeżdżać w długie
trasy. A taka maszyna to spore
oszczędności.

Szczegóły na www.rhsp.pl

Jazda za grosze i czyste powietrze

FOT. (MAT)

S P R AW Y I L U D Z I E . Kiedy władze
miasta szukają sposobów, jak sprawić,
by powietrze w Nowym Sączu stało się
czystsze, jego „pomiary” już dawno
przekonały, że zakup ekoauta to nie
tylko mniej spalin w środowisku, ale
i więcej pieniędzy w kieszeni. Leszek
Gieniec uważa, że to inwestycja, która
się opłaca. Czy przejazd 100 km za jedyne 4 zł przekona innych?

– Oferujemy szerokie spektrum produktów, a co za
tym idzie – każdy klient może znaleźć u nas coś dla siebie. Niezmiennie od ponad pół wieku pracujemy oraz
dążymy do tego, aby RHSP było postrzegane jako miejsce, w którym każdy klient uzyska zarówno wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące go zagadnienia, jak i fachowe doradztwo w doborze produktów. Satysfakcja
klienta jest dla nas najważniejsza. Maj to czas idealny na sadzonki, dlatego przygotowaliśmy szczególną
ofertę dla tych wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje przydomowe ogrody. Będzie można zakupić rośliny,
środki pielęgnacyjne, a także całą ogrodową architekturę oraz wyposażenie.
– Jakie nowe atrakcje przygotowali organizatorzy
VIII. już edycji pt. „Wiosennie z RHSP”?
– Przygotowaliśmy atrakcje w taki sposób, aby całe
rodziny znalazły coś dla siebie. W szczególny sposób
zadbaliśmy o dzieci: przewidzieliśmy konkursy i zabawy, a nawet… stoisko ze sprzętem rolniczym w miniaturze. W tym czasie rodzice będą mogli zapoznać się
z naszą ofertą i porozmawiać z fachowcami z branży.
Zapraszamy również na wspólne grillowanie przy radosnej muzyce.
– Czy w tym roku rolnicy również będą mieli szansę
skorzystać z porad doradców?
– Tak, oczywiście. Obok wystawców z branży, będą
organizacje pracujące na rzecz rolnictwa jak Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Małopolskie Centrum Biotechniki i wiele innych.
Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy 24–25
kwietnia przy ul. Zielonej 49 – jest to niebywała okazja
do skorzystania z wiedzy fachowców, jak również wspaniała alternatywa na spędzenie czasu z rodziną.

– Do tej pory przeciętny samochód z silnikiem diesla, który posiadałem w firmie, spalał około sześciu,
siedmiu litrów na 100 kilometrów.
Gdy jeździmy w korkach, wówczas
spalamy więcej – tłumaczy. – Samochód elektryczny zużywa około
12 kilowatogodzin prądu na 100 km.
Ciekawa sprawa jest taka, że gdy takie auto stoi w korku, zużywa jeszcze mniej prądu, bo nie przyspiesza.
Najwięcej energii tracimy na przyspieszanie, przy czym każde zwalnianie jest odzyskiem energii. Jeżeli
przyjmiemy, że możemy naładować
samochód w cenie 30 groszy za kilowatogodzinę z przesyłem – takie

są nocne taryfy – łatwo więc policzyć, że koszt przejechania samochodem elektrycznym waha się
w granicach od 4 do 5 zł na 100 kilometrów. Jeździmy za naprawdę niewielkie pieniądze.
W czym więc tkwi problem?
A w tym, że ładowanie samochodu do pełna z domowych instalacji trwa długo, od sześciu do nawet
dziesięciu godzin. Drugi minus jest
taki, że na załadowanym do pełna samochodzie można przejechać
w zależności od pojazdu od 150
do maksymalnie 200 km. To jeden z argumentów, który na chwilę
obecną zniechęca wielu kierowców

do ich kupowania. Idealnym rozwiązaniem byłyby stacje szybkiego
tankowania, gdzie w dwadzieścia
minut można załadować samochód
do pełna, w dodatku całkowicie za
darmo. Problem w tym, że takich
stacji w Nowym Sączu brak. Najbliższa znajduje się w Krakowie, druga
na Słowacji w Popradzie.
– Rozmawiałem jakiś czas temu
z jednym z producentów samochodów elektrycznych – wspomina pan
Leszek. – Mógłby on zainwestować
pieniądze w rozwój stacji ładowania pojazdów, ale musiałoby się
to przełożyć na liczbę posiadanych
samochodów.
A takich w Nowym Sączu jest
sztuk cztery, więc inwestycja jak
na razie wydaje się nieopłacalna.

***
Ale wracając do pozytywów. Jest
jeszcze ważny punt ekologiczny. Samochody elektryczne nie posiadają
silnika, czyli nie wytwarzają spalin.
Takie pojazdy mogłyby w znacznym stopniu poprawić jakość powietrza w Nowym Sączu, a to jak
wiadomo w okresie grzewczym pozostawia wiele do życzenia. – Nawet
nie zdajemy sobie sprawy, że przeciętny samochód z silnikiem diesla
na 100 km emituje do atmosfery ponad 10 kilogramów dwutlenku węgla – wyjaśnia Leszek Gieniec. – Jeśli
więc przeliczymy, ile samochodów jeździ po mieście, to działania

proekologiczne powinny nakłonić
ludzi do kupowania samochodów
elektrycznych.
Warto o tym pamiętać, szczególnie, jeśli brać pod uwagę opublikowany w ubiegłym roku ranking,
plasujący Nowy Sącz w czołówce
najbardziej zanieczyszczonych miast
w Europie.
– Taką inicjatywą wykazał się
już Kraków, próbując inwestować
w autobusy elektryczne. Z tego,
co wiem, prezydent Krakowa chce
stworzyć wypożyczalnię samochodów elektrycznych i infrastrukturę
do ich ładowania – dodaje.
Czy władze Nowego Sącza mają
podobne plany?
– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w ramach pozyskanych
środków zewnętrznych korzysta
z nowoczesnych autobusów, spełniających normę emisji spalin Euro
5 – informuje biuro prasowe Urzędu Miasta. – Obecnie trwają analizy, które wskażą jakie nowoczesne technologie zasilania (ON,
napęd elektryczny, napęd hybrydowy, gazowy CNG/LNG) powinny być wykorzystane w kolejnych
autobusach MPK, tak aby spełniały najnowszą normę emisji spalin
Euro 6. Ostateczna decyzja zależy
od efektywności takiego rozwiązania, w szczególności kosztów nabycia autobusów i kosztów ich późniejszego użytkowania.
(MAT)
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Ppłk. Andrzej Szymański objął stanowisko komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu.
***
Według danych GUS stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosi obecnie ok. 9,4 %. To daje 2–proc. spadek w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego.
***
Dudobus z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w niedzielę krążył po Sądecczyźnie. W wystąpieniu do mieszkańców
w Nowym Sączu Andrzej Duda skrytykował między innymi podniesienie
wieku emerytalnego, zbyt wysokie
podatki, prywatyzację Lasów Państwowych oraz opowiedział się za rolnikami w walce przeciwko sprzedaży
polskiej ziemi.
***
W sądeckim ratuszu odbyło się
kolejne spotkanie zespołu roboczego
ws. rozwiązań komunikacyjnych dla
miasta oraz gmin ościennych. Koncepcja zakłada połączenie od Kurowa (w okolicy kamieniołomów) trasą
wzdłuż Dunajca – poprzez obwodnicę północną aż do obwodnicy Podegrodzia i Brzeznej, nie rezygnując przy tym z budowy obwodnicy
zachodniej. Roboczo nazwana droga „Obwodnica nad Dunajcem” ma
mieć połączenie mostem drogowym
z planowaną tzw. „Węgierską bis”.
***
W Gimnazjum w Tęgoborzy od 1
września rozpocznie działalność filia
Państwowej Szkoły Muzycznej w Domosławicach. Nabór potrwa do końca maja. Dzieci będą mogły uczyć się
gry na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, klawesynie, oboju, puzonie, waltorni, flecie,
saksofonie, klarnecie, fagocie, trąbce, akordeonie, fortepianie, organach i perkusji. Dla młodzieży powyżej 13. roku życia przygotowano klasę
wokalno–aktorską.
***
W sobotę sądeczanie bawili się
na imprezie „Miasto Wody”, zorganizowanej przez Sądeckie Wodociągi w Galerii Gołąbkowice. Ogromne
wrażenie na publiczności zrobił występ finalistki „Mam Talent” Anny Filipowskiej w pokazie „Wodna kula”.
Twarzą nowej kampanii Wodociągów
został zespół Lachersi.
***
Pomnik Armii Czerwonej zniknie
z Nowego Sącza. W piśmie do sądeckich parlamentarzystów i kombatantów wojewoda Małopolski Jerzy
Miller zapewnił, że szczątki żołnierzy
radzieckich powinny być przeniesione na cmentarz komunalny przy ulicy
Rejtana na przełomie sierpnia i września. Wcześniej ma być przeprowadzona ekshumacja.
REKLAMA

Pawłowski opowiada młodzieży bajkę

WARTO WIEDZIEĆ

Adwokat
poradzi

FOT. (KG)

TYDZIEŃ Z DTS24.PL
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Uczestnicy festiwalu BOSS z Krzysztofem Pawłowskim
B I Z N E S / E D U K AC J A . Podczas gdy
media donoszą o zajęciu komorniczym budynków Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu,
założyciel uczelni Krzysztof Pawłowski namawia młodzież do realizacji szalonych pomysłów. – Warto
marzyć! Choć mówię to z perspektywy człowieka, który „przegrał”
– stwierdza.

***
W 2010 roku uczelnia zaciągnęła kredyt na kilkanaście milionów złotych. Miał on poprawić
nie najlepszą już wtedy sytuację
finansową WSB-NLU. – Umowa
podpisana z Polskim Bankiem
Spółdzielczym całkowicie zamyka okres kłopotów finansowych
i pozwala nam bezpiecznie planować następne, co najmniej 80
lat – zapewniał jej ówczesny właściciel dr Krzysztof Pawłowski.
Tak się jednak nie stało. Kilka dni
temu sąd wydał decyzję o zajęciu
komorniczym budynków szkoły,
które stanowiły zabezpieczenie
kredytu. Powodem są spore zaległości w jego spłacie.
REKLAMA

– Rzeczywiście były pewne
okresy przestoju w spłacie kredytu, ale zaznaczam, że uzgodnione z bankiem. Obecnie trwają
negocjacje. Kredyt został zaciągnięty lekkomyślnie przez poprzednich właścicieli, ale trzeba go spłacić. Wartość zajętych
nieruchomości pokrywa go niemal trzykrotnie – informuje Beata
Stępień, wicekanclerz WSB–NLU.
Stępień zapewnia także, że zajęcie budynków w żaden sposób
nie zagrozi działalności uczelni.
– Wszystkie wypłaty naszym pracownikom za poprzedni miesiąc
zostały wypłacone. Proces dydaktyczny trwa, a perspektywy
na przyszłość są dobre.

***
Optymizm nie opuszcza i Krzysztofa Pawłowskiego. W sobotę, na Festiwalu BOSS – Rozwój. Kariera.
Sukces. podczas swojego wystąpienia pt. „Próba budowania instytucji
niemożliwych – czy to szaleństwo,
czy fajny sposób na życie?”, opowiedział młodzieży „bajkę o szkole”. Przyznał, że WSB–NLU jeśli

chodzi o kształcenie osiągnęła maksimum istnienia w 2005 r. – A ponieważ stara zasada mówi, że jeśli się nie rozwijasz, to nie stoisz
w miejscu, tylko się cofasz, potrzebny był szkole, ale i Nowemu
Sączowi kolejny impuls – mówił
Pawłowski, odnosząc się do swojego
wówczas nowego pomysłu – parku
technologicznego. Obecną sytuację
w MMC Brainville tłumaczył konfliktem między udziałowcami.
– W 2006 roku skończyłem 60
lat, mogłem smakować sukces
i odcinać kupony. Choć mówię
to z perspektywy człowieka, który „przegrał”, warto szaleć, warto marzyć. Nawet jeśli w końcowym okresie tego gigantycznego
sukcesu nie ma – mówił do młodzieży Pawłowski, przekonując,
że ma za sobą 20 cudownych lat,
których nikt i nic mu nie odbierze. – Po pierwsze byłem wolnym
człowiekiem, a dla mnie osobiście,
wolność jest niesłychanie ważna.
Dla mnie to ogromna frajda...
(KG, ROSS)
Prorektor wydał oświadczenie
- czytaj na dts24.pl

Świadomość prawna społeczeństwa jest w naszym kraju bardzo niska, a nieznajomość prawa dotyka boleśnie obywateli.
Zapobieganiu szkodom wcześniej służą porady adwokackie.
Takich będzie udzielać w sobotę (18 kwietnia) w Nowym Sączu w ramach Dnia Bezpłatnych
Porad Adwokackich adwokat
Agnieszka Błażowska.
Coroczna inicjatywa Naczelnej Rady Adwokackiej kierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie
pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych
zasadach.
– My, adwokaci, mamy nadzieję, że poprzez takie inicjatywy wzrośnie świadomość prawna społeczeństwa,
jak również przekonanie obywateli do skorzystania z fachowej pomocy prawnej, jaką
świadczą adwokaci – mówi
Agnieszka Błażowska, zauważając, że do tej pory w Nowym Sączu żadna z kancelarii adwokackich nie zaangażowała się
w akcję. – Brałam udział w tej
akcji w Warszawie w poprzednich edycjach i zainteresowanie przekroczyło moje oczekiwania. Pamiętam, że w 2010
roku pod kancelarią ustawiła się ogromna kolejka i nawet
doszło do bijatyki, w 2011 roku
w mojej kancelarii oprócz mnie
porad udzielało jeszcze trzech
innych prawników.
W tym roku zaprasza do swojej kancelarii w Nowym Sączu przy ul. Dunajewskiego 7.
– Osoby zainteresowane proszę, aby się umawiały ze mną
na spotkanie telefonicznie pod
numerem 696–930–900. Kancelaria w sobotę będzie czynna
w godzinach 10–13.
(G)
Szczegóły na dts24.pl
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Ostre spięcie przy Rokitniańczyków
I N T E R W E N C J A . – Dla nas to było
jak trzęsienie ziemi – mówią lokatorzy klatki w bloku przy ul. Rokitniańczyków 20 w Nowym Sączu.
W ich mieszkaniach nagle zaczęły pękać żarówki. Przepięcie przewodów
elektrycznych spowodowało uszkodzenia pralek, lodówek, komputerów czy piecyków... – Mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem
– uważa Maciej Kurp, wiceprezes
STBS w Nowym Sączu i odpiera zarzuty mieszkańców, którzy sugerują,
że winę za zaistniałą sytuację ponosi
zarządca budynku.
„Późnym wieczorem, 7 kwietnia,
około 23. we wszystkich mieszkaniach […] zaczęły pękać żarówki […]
powyłączały się urządzenia elektryczne […]. W większości mieszkań, mimo tak poważnej awarii,
nie zadziałały bezpieczniki/korki” – skarżą się w piśmie, które
zaraz na drugi dzień wystosowali
do STBS, zarządcy wspólnoty budynku przy ul. Rokitniańczyków
20. O incydencie poinformowali
również redakcję. Do listu dołączyli
spis urządzeń elektrycznych, które uległy zniszczeniu. Część lokatorów szacuje straty nawet na kilkanaście tysięcy złotych. Bardziej niż
wydatków boją się jednak, że instalacja nadal może być niebezpieczna.
– Skąd możemy wiedzieć, czy
przez ten wypadek nie są uszkodzone instalacje bezpośrednio
w mieszkaniach? Elektryk, który wieczorem przyjechał, powiedział nam wprost, że na instalację
poszło aż 400 zamiast 220 volt...
– nie ukrywa obaw jeden z lokatorów [nazwisko do wiadomości
redakcji].
Zaraz, gdy doszło do awarii
mieszkańcy próbowali, jak informują w piśmie, „wezwać dyżurnego elektryka z ramienia STBS. Okazało się, że numer udostępniony
przez Państwa na klatce jest dawno
nieaktualny” – wytykają zarządcy,
dalej tak opisując sytuację: „Elektryk przyjechał i z miejsca oświadczył, że w klatce nie ma opłaconego
pogotowia elektrycznego. Po jego
oględzinach okazało się, że w głównej skrzynce na klatce całkowicie
spaliło się zero. Stąd brak reakcji
bezpieczników. […] W ciągu kilku
ostatnich tygodni lokatorzy wielokrotnie zgłaszali dziwne incydenty z prądem w swoich mieszkaniach i fakt, że pękają i przepalają
się nagminnie żarówki i są częste

skoki napięcia. Nikt z STBS nie podjął się jednak dokładnego zbadania sprawy. Elektrycy, którzy pojawili się jakiś czas temu nie mieli
przy sobie nawet kluczy do skrzynki głównej. By dostać się do zabezpieczeń, zniszczyli drzwi skrzynki.
Po ich działaniach przez kilka godzin śmierdziało na klatce spaloną
instalacją elektryczną” – twierdzą.
W zawiązku z zaistniałą sytuacją żądają powołania komisji, która
miałaby ustalić przyczyny i winnego zaistniałej awarii. Domagają się
również naprawy uszkodzonej instalacji i „natychmiastowych wyjaśnień, na jakiej podstawie nasza
klatka pozbawiona jest wsparcia
pogotowia energetycznego z ramienia administratora, czyli STBS”.
W ostatnim zdaniu pisma informują zarządcę, że konsultują z prawnikiem „kwestię powiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełniania
przestępstwa polegającego na narażeniu na utratę zdrowia lub życia lokatorów klatki nr 20 przy ul.
Rokitniańczyków”.
Maciej Kurp, wiceprezes STBS,
punkt po punkcie odpowiadał nam
w piątek (10 kwietnia) na pytania i wątpliwości interweniujących
mieszkańców, nie kryjąc zaskoczenia, że sprawa stała się przedmiotem medialnej interwencji:
– Nie wiem, dlaczego mieszkańcy wystosowali pismo, skoro od rana po awarii były zbierane informacje od właścicieli,
jak i najemców, jakie szkody nastąpiły na jej skutek. Jej przyczyną było przepięcie na przewodach elektrycznych, które
przeszło bezpośrednio na mieszkania. Co ciekawe, nie na klatkę schodową. Sporządzamy listę
strat po to, aby objąć to ewentualnym zgłoszeniem do polisy, którą mamy wykupioną w imieniu
Wspólnoty. Więc nie jest to działanie mieszkańców, tylko nasze.
Dziś (10 kwietnia) uzupełnialiśmy
tę listę o szkody w tych mieszkaniach, w których lokatorów nie
było dzień po awarii. Musimy dotrzeć jeszcze do jednej osoby. W 2
lub 3 lokalach nie odnotowano
żadnych szkód.
Ponadto jestem przekonany,
że każdy z właścicieli zgłosił szkodę
z polisy ubezpieczeniowej dla swego lokalu mieszkalnego i nie sądzę,
by miał kłopoty z wypłatą odszkodowania. Polisę wspólnoty traktować należy jedynie uzupełniająco.

***
Natychmiast po zgłoszeniu przez
mieszkańców awarii, w ciągu pół
godziny zjawił się elektryk, który
usunął doraźnie usterkę, a docelowo została ona naprawiona wczoraj (9 kwietnia). Niemniej, by mieć
stuprocentową pewność, że wszystko działa bez zarzutu we wtorek
(14 kwietnia) – o czym mieszkańcy
już zostali powiadomieni – elektrycy jeszcze raz dokonają przeglądów
i pomiarów, m.in. sprawdzą gniazdka we wszystkich lokalach.

***
Mieszkańcy podnoszą, że interweniowali wcześniej. Tymczasem
odnotowaliśmy trzy zawiadomienia, w tym właściwie tylko jedno
dotyczyło instalacji elektrycznej. 13
marca otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące niedziałającego oświetlenia
na klatce schodowej – usterkę naprawiono. Drugie zgłoszono na zebraniu rocznym wspólnoty. Dotyczyło nieprzyjemnego zapachu na klatce
schodowej. Trzecie – telefoniczne od jednego z właścicieli również
związane było z przykrym zapachem.
Poproszono nas, by sprawdzić to pod
kątem czystości i zajęła się tym ekipa
sprzątająca. Niemniej ani drugie, ani
trzecie zgłoszenie nie sugerowało,
że może się to wiązać z awarią instalacji elektrycznej. Choć w tym momencie tego nie wykluczam. Z przeprowadzonego przez nas wywiadu
wynika, że jeden z lokatorów wzywał na interwencję pogotowie energetyczne, a nie zarządcę. Nie wiemy
jednak, co sprawdzano, bowiem ani
przed, ani w trakcie, ani po interwencji elektrycy pogotowia nie poinformowali nas o tym fakcie. Co tym
bardziej potwierdza naszą tezę,
że mamy do czynienia z nieszczęśliwym przypadkiem. Urządzenia się
psują, a tego typu awarie są rzadkie, lecz nie są czymś wyjątkowym.

nie zawarła i ta sytuacja była
przez nas kontynuowana. To nie
jest jakiś wyjątek. Zarządzamy
wspólnotami większymi, które
też nie chcą mieć takich umów.
Zamiast ryczałtowo, wolą płacić od zgłoszonej usterki. To jest
dobry sposób, do momentu, kiedy stanie się nieszczęście. Podobnie jest przecież z ubezpieczeniami. Niektórzy „oszczędzają”, nie
wykupując polisy, a potem szukają innych sposobów zrekompensowania szkody. Teraz mieszkańcy
życzą sobie stałej umowy, która
wiąże się nie tylko z gotowością,
ale i stałym dozorem konserwatorskim. Oczywiście już zebraliśmy oferty i przygotowaliśmy stosowną umowę oraz wystąpiliśmy
do zarządu wspólnoty o wyrażenie
zgody na jej zawarcie i uzyskaliśmy już akceptację. Teraz rocznie
wspólnota będzie płacić ok. 750 zł
za samą obsługę i gotowość, nie licząc kosztów napraw. Jednak jest
mało prawdopodobne, by wcześniej zlecony dozór elektryka zapobiegł tej konkretnej awarii.
Umowa taka mogła być zawarta wcześniej, lecz nie było to nigdy
przedmiotem zgłoszenia ze strony
członków wspólnoty względem zarządcy. Zarządca działa wyłącznie na wyraźne zlecenie wspólnoty
lub jej zarządu. Właściciele lokali podejmują decyzje dot. wspólnoty głównie poprzez uczestnictwo
w rocznych zebraniach. Stanowią
one podsumowanie całego roku,
ustala się na nich wysokość zaliczek
na koszty wspólne i składek na fundusz remontowy, plan gospodarczy
wspólnoty itd. Tymczasem w ubiegłym roku w zebraniu brało udział
4 właścicieli, a w tegorocznym, kilka tygodni temu – dwoje, zresztą
nie mieszkających w tym budynku.
Wspólnota liczy 12 lokali.

***
***
Budynkiem
za r zą d za m y
od dwóch lat i przez ten czas nie
mieliśmy do czynienia z żadnymi tego typu usterkami, o czym
świadczy chociażby kwota, jaką
wspólnota zapłaciła za konserwację elektryczną w całym 2014
roku– ok 80 zł. Mieszkańcy w piśmie podnoszą kwestię braku
stałego dozoru energetycznego.
Tymczasem od poprzedniego zarządcy otrzymaliśmy informację, że takiej umowy wspólnota

Nie czujemy się stroną żadnego konfliktu, bo my konfliktu nie
dostrzegamy. Nie rozumiemy też,
dlaczego sprawa stała się przedmiotem interwencji prasowej.
Aktualna sytuacja nie wykracza
poza normalność. Miarą naszego działania dla członków wspólnoty jest m.in. szybkość i sposób
reakcji na ostatnią awarię, która
jest wynikiem ryzyka wpisanego
w ryzyko korzystania z urządzeń
technicznych.
(KG)

Podczas kłótni z siostrą sięgnął po kuchenny nóż
Z B R O D N I A . Najpierw zadał siostrze kilkanaście ciosów nożem, później próbował popełnić samobójstwo.
Rannego 30–latka i nieżyjącą już 29–
latkę w mieszkaniu przy ul. Browarnej
w Nowym Sączu znalazła matka.
Późnym wieczorem, 9 kwietnia,
wezwani na miejsce funkcjonariusze policji ujawnili zwłoki kobiety, która miała rany cięte szyi oraz
kłute klatki piersiowej. W łazience

mieszkania z kolei był mężczyzna.
Miał rany szyi, brzucha i przedramion. 30–latek trafił do szpitala.
Udało się go uratować dzięki szybkiej interwencji lekarzy.
– Mężczyzna oświadczył,
że doszło między nim a siostrą
do kłótni, w trakcie której zadał siostrze kilka albo kilkanaście
uderzeń nożem kuchennym. Nie
wskazał podłoża tragedii – mówił
nam dzień po zdarzeniu prokurator

Waldemar Starzak, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu.
Po przesłuchaniu sprawcy, kiedy
ten przyznał się do zabicia siostry,
sąd w poniedziałek (13 kwietnia)
zdecydował o jego tymczasowym
aresztowaniu na trzy miesiące.
Według zebranych już przez
prokuraturę informacji, wiadomo,
że między rodzeństwem dochodziło do różnego rodzaju kłótni.

– Miały one jednak charakter słowny. W domu nie interweniowała
wcześniej policja. Rodzina nie miała
też założonej niebieskiej karty – podaje Starzak.
30–latek podczas przesłuchania złożył wyjaśnienia. Prokuratura
na razie ich nie ujawnia. Mężczyźnie grozi od 8–25 lat pozbawienia
wolności albo kara dożywotniego
więzienia.
(G)
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Rektor nie stoi na szczycie piramidy
R O Z M OWA . – Każdy instytut PWSZ
jest z innej bajki. Ta różnorodność
w jakiś sposób pozwala się zazębiać
i być może kreować kierunki, które wiązałyby różne instytuty. To też
jest jeden z elementów planowanego
rozwoju – mówi dr hab. inż. MARIUSZ
CYGNAR, rektor–elekt Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Sączu. Funkcję po prof. Zbigniewie
Ślipku zacznie sprawować 1 września.
– Przed głosowaniem elektorów kandydaci na stanowisko rektora mieli przedstawić swoją wizję rozwoju
uczelni. Na jakie aspekty zwrócił Pan
szczególną uwagę?
– Zwróciłem uwagę na kilka
aspektów z różnych obszarów,
które według mnie są najistotniejsze z punktu rozwoju uczelni. Pierwszy związany jest z procesem dydaktycznym i jakością
kształcenia. Kolejne dotyczą między innymi pozyskiwania pracowników dydaktyczno–naukowych,
deklarujących pierwsze miejsce
pracy oraz chcących wykazywać
się działalnością naukowo–badawczą. To jednak wymaga pewnych nakładów finansowych, ale
jest to warunek konieczny, pozwalający optymistycznie patrzeć
w przyszłość.
– Rektor prof. Zbigniew Ślipek zapewnia, że uczelnia jest w dobrej
kondycji finansowej. Ma Pan poczucie łatwiejszego startu...?
– Wielokrotnie już wspominałem i z przyjemnością podkreślę to jeszcze raz, że rektor prof.
Zbigniew Ślipek, zawsze wykazywał dużą troskę o to, aby kondycja finansowa uczelni była jak
najlepsza. Z pewnością taka sytuacja daje poczucie bezpieczeństwa i łatwiejszy start w nadchodzące trudne czasy na rynku
edukacyjnym.
– Jeśli chodzi o aspekt dydaktyczny,
na co Pana zdaniem powinna postawić PWSZ?
– W uczelni od wielu lat funkcjonuje system zapewnienia jakości kształcenia, który podlega ciągłym udoskonaleniom. Niemniej
jednak uważam, że istotną kwestią
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jest dostosowywanie programu
kształcenia do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Należy
ciągle monitorować proces dydaktyczny poprzez modyfikację efektów kształcenia, tak aby zapewniały naszym absolwentom dobry
start zawodowy.
– Czasami miałam wrażenie, że prof.
Zbigniew Ślipek prowadził walkę z wiatrakami. Choć wielokrotnie
podkreślał, apelował nawet za pośrednictwem mediów do młodych,
by rozważnie wybierali kierunki studiów, co roku w PWSZ nie było problemu z rekrutacją na pedagogice. A wiemy, że młodzi teraz mają
nikłe szanse na znalezienie pracy
w szkole...
– Być może to wynika z pewnych uwarunkowań środowiskowych. Znam wiele przypadków,
że nasi absolwenci znajdują pracę w szkołach...
– Podejrzewam, że mogłabym podać
więcej przypadków osób, którym się
to nie udało...
– Pewnie tak jest. To nie jest
problem jedynie naszej PWSZ, ale

każdej innej uczelni. Nie chciałbym jednak odbierać młodym,
zdolnym studentom ich przekonań. To, że chcą studiować kierunki pedagogiczne, wynika
z ich optymizmu. Są przekonani, że jeśli będą mieć wiedzę,
odpowiednie umiejętności oraz
kompetencje, znajdą pracę. Nie
skreślałbym ich zapału i determinacji. Ciężko na ten temat dyskutować, nie omawiając wszystkich
za i przeciw.
– Planuje Pan otwarcie nowych
kierunków?
– To temat do rozważenia. Bez
gruntownej analizy oraz bezpośrednich rozmów z dyrektorami
instytutów nie mogę w tej chwili nic więcej powiedzieć. Obecnie
prowadzimy kształcenie na 13 kierunkach pierwszego stopnia i jeden – zarządzanie i inżynieria produkcji – drugiego stopnia.
– Mówi się o planach utworzenia między innymi kierunku
dziennikarskiego...
– Nie ukrywam, że takie plany pojawiły się w jednym z instytutów. Jednak zanim o tym będę
mógł porozmawiać, muszę zapoznać się, co już w tym zakresie
zostało zrobione. Aby była możliwość wdrożenia nowego kierunku, należy mieć pewność,
że znajdą się chętni studenci. Każdy instytut PWSZ, mówiąc kolokwialnie, jest z innej bajki. Ta różnorodność w jakiś sposób pozwala
się zazębiać i być może kreować
kierunki, które wiązałyby różne
instytuty. To też jest jeden z elementów planowanego rozwoju.
– Pan jest z jakiej bajki?
– Z bajki technicznej. Od samego początku jestem związany
z PWSZ w Instytucie Technicznym, który do 2002 roku stanowi
moje podstawowe i jedyne miejsce pracy.
– Co jest mocną stroną uczelni?
– Na pewno jej ugruntowana
pozycja na rynku edukacyjnym.
Mogę śmiało powiedzieć, że PWSZ
jest uczelnią na miarę XXI wieku.
Mocną stroną jest również kadra
dydaktyczna. Oczywiście marzy

nam się, by uczelnia osiągnęła
akademickość, ale mam świadomość, że droga do tego jest żmudna i daleka.
– Ale czy takie jest założenie szkół
zawodowych? Do 2016 roku PWSZ
musi zmienić profil kształcenia
z ogólnokształcącego na praktyczny.
– To w niczym nie przeszkadza,
jedynie przybliża nas do osiągnięcia założonych celów wynikających z przyjętej Strategii Uczelni.
– W jakim obszarze PWSZ musi się
podciągnąć?
– Raczkujemy jeśli chodzi o badania naukowe. Dla mnie priorytetem jest wzbudzić chęć i możliwość samorozwoju pracowników
i studentów. Pracownicy, dla których PWSZ jest drugim miejscem
pracy, mają szansę prowadzenia
badań naukowych w swoich macierzystych uczelniach. Chcę, by
nasi mieli taką samą.
– Jest zaplecze do badań?
– Zaznaczyłem, że dopiero
raczkujemy. Myślę, że zaczniemy
od Instytutu Technicznego, i nie
dlatego, że jestem z nim związany, ale dlatego, że drugi stopień
studiów nakłada na nas obowiązek prowadzenia badań.
– Nad czym na przykład można już
pracować?
– Przygotowuję się do uruchomienia laboratorium szybkiego
prototypowania – druk 3D. Zainteresowanie jest bardzo duże
wśród studentów. Działania te pozwolą na powiązanie kilku kierunków studiów, dając możliwość
rozwoju nie tylko Instytutowi
Technicznemu. Tego typu badania mogą być realizowane na potrzeby innych instytutów np.:
kultury fizycznej, pedagogicznego czy zdrowia.
– Dobrze rozumiem, na potrzeby Instytutu Zdrowia wydrukujecie
na przykład model szkieletu?
– Na przykład, ale również pozwoli to przede wszystkim realizować prace dyplomowe
na pierwszym i drugim stopniu kształcenia w przywołanych
wcześniej instytutach. W tego
typu realizacjach upatruję chęć

działania naszych studentów
i pracowników dydaktycznych.
– Podsumowując, jak Pan postrzega
rolę rektora?
– Moja doktryna jest przewrotna. Rektor nie stoi na szczycie piramidy. Trzeba tę piramidę odwrócić, by do rektora – który
wtedy jest na samym dole – spływały wszystkie sprawy, niepewności. Tylko mając pełną wiedzę,
może działać i podejmować słuszne decyzje.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Kończę kadencję trzema
wnioskami...
Rektor prof. Zbigniew Ślipek:
– Z reguły rektora ocenia się
po tym, w jakiej kondycji finansowej zostawia uczelnię. PWSZ nie
jest zadłużona, jest w dobrej kondycji, co daje nowemu rektorowi możliwość dalszego działania.
Naszym sukcesem jest na pewno
uruchomienie nowych kierunków
oraz studiów drugiego stopnia
na kierunku zarządzanie inżynieria produkcji w Instytucie Technicznym. A kończę kadencję trzema wnioskami o studia drugiego
stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, pedagogika oraz organizacja
i ekonomika przedsiębiorstw. To,
moim zdaniem, zapewni uczelni pewną stabilizacje, jeśli chodzi o liczbę studentów. Wiemy,
że niż demograficzny jest nieubłagany i kandydatów nie przybędzie. Studia drugiego stopnia pozwolą zatrzymać część studentów
i utrzymać ich liczbę na poziomie
3500–4000.

OGŁOSZENIA DROBNE
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 zamieszkania, 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.
REKLAMA
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Dlaczego warto
uprawiać sport?
Oto najważniejsze powody:
1. Dzięki temu masz lepsze samopoczucie i dużo pozytywnej energii.
2. Poprawiasz odporność
organizmu
3. Zyskujesz dobrą kondycję, sprawność, siłę
i wytrzymałość.
4. Zapewniasz sobie zgrabną
sylwetkę.
5. Uczysz się, że każdy kiedyś przegrywa, to mobilizuje
do radzenia sobie z porażkami i spróbowania jeszcze raz.
6. Ćwiczysz koncentrację.
7. Masz więcej odwagi. Jeśli udało się pokonać samego siebie, przebiec dalej, przepłynąć dłuższy
odcinek, to znaczy, że można zmierzyć się też z innymi
wyzwaniami.
A zatem – sport to zdrowie
i lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu.
(J)
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Sport to zdrowie!

ROZM O WA z PIOTREM ŚWIERCZEWSKIM – piłkarzem reprezentacji Polski i trenerem piłkarskim
– Warto uprawiać sport?
– Warto! Jestem tego najlepszym
przykładem (śmiech). Oczywiście
nie chodzi tylko o to, że udało mi
się, bo trafiłem do reprezentacji itd.
Uprawianie sportu daje efekty fizyczne i edukacyjne. Sam sport świetnie
działa na nasz organizm – dotlenia,
rozciąga, dzięki temu lepiej się czujemy. Ale uprawianie sportu pomaga też edukacyjnie, bo sportowiec
stale dąży do tego, żeby być lepszym, we wszystkim. Rodzice czasem z różnych względów zabraniają
swoim dzieciom uprawiania sportu,
zapominając, że ten nie tylko pomaga w rozwoju fizycznym, ale ma też
wartość wychowawczą.
– Do tego uczy zdrowej rywalizacji?

– Sportowej, zdrowej rywalizacji
bez zawiści. W drużynie pomagamy
sobie nawzajem. Rywalizujemy, ale
mamy uśmiech na twarzy. Po meczu spotykamy się razem. To kolejna zaleta sportu – dzięki niemu zdobywamy przyjaźnie. Oprócz
tego sport jest wspaniałym sposobem na ciekawe wyjazdy i zwiedzanie świata.
– Pan w dzieciństwie nie tylko grał
w piłkę nożną?
– Generalnie starałem się uprawiać każdy sport. Graliśmy w piłkę, ale też we wszystko co się
dało. Na podwórku np. wisieliśmy
na trzepaku, odbijaliśmy piłeczkę
tenisową o ścianę, graliśmy w taki
nasz rodzaj baseballu. Każdy rodzaj

aktywności był dobry. Reprezentowałem szkołę nie tylko w piłce nożnej, ale też w koszykówce, siatkówce, lekkoatletyce…
– Jeśli któryś z naszych juniorów marzy o trafieniu do reprezentacji to… talent nie wystarczy?

Rodzice czasem
z różnych względów
zabraniają swoim
dzieciom uprawiania
sportu, zapominając,
że ten nie tylko
pomaga w rozwoju
fizycznym, ale
ma też wartość
wychowawczą.

REKLAMA

– szeroki wybór,
wyjĈtkowe
poãĈczenia smakowe
– organizacja urodzin
– pokazy produkcji
lodów dla grup
wczeĤniej
umówionych
FOT. WWW.PZPN.PL

tel. 534 097 009
Piotr Świerczewski
REKLAMA

– Sport na wysokim poziomie jest
oczywiście związany z wieloma wyrzeczeniami. Jeśli chce się coś osiągnąć, nie jest łatwo. Nie wystarczą
treningi z grupą, trzeba codziennie
samemu ćwiczyć. Konieczny jest codzienny rozwój, trenowanie nie tylko piłki nożnej, ale też sportów uzupełniających. To ciężka praca. Nie
wszyscy trafią do najlepszej ligi, ale
jeśli się bardzo będzie chciało… Życzę, żeby się udało!
(JOMB)

PIOTR ŚWIERCZEWSKI pochodzi z Nowego Sącza. Jest siedemdziesięciokrotnym reprezentantem Polski. Czterokrotnym
zdobywcą Pucharu Polski. Był
zawodnikiem m.in. SC Bastii,
Olympique Marsylia, Birmingham City, AS Saint–Etienne i Lecha–Poznań. W lutym został
drugim trenerem reprezentacji
Polski U–21 – zespołu, który zagra jako gospodarz mistrzostw
Europy w 2017 r.
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Szkoły najlepsze w sporcie
Wiecie, które szkoły są najlepsze
w sporcie? W Starostwie Powiatowym
wręczone zostały nagrody dla zwycięzców współzawodnictwa sportowego w 2014 r.

FOT. WWW.ZPODWORKANASTADION.PL

Wśród szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2
w Krynicy–Zdroju, przed Szkołą
Podstawową w Zagorzynie i Szkołą

Podstawową w Łącku. Wśród gimnazjów najlepsze jest Gimnazjum
w Łącku przed Gimnazjum w Zagorzynie i Gimnazjum w Krużlowej
Wyżnej. Natomiast wśród szkół ponadgimnazjalnych na podium stoi
Zespół Szkół w Łącku, Liceum Ogólnokształcące w Grybowie i Liceum
Ogólnokształcące w Starym Sączu.
(J)

W finale wojewódzkim XV edycji
Turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” zwyciężyły
zespoły UKS Dwójka Skawina i MG
AS Radłów w kategorii U–8 oraz
UKS Dwójka Skawina i UKS 1811
Tarnów w kategorii U–10. Wśród

triumfatorów jest też SP Podegrodzie – z czwartym miejscem w kategorii U–10 chłopców i UKS Staszkówka Jelna – na drugiej pozycji
w kategorii U–10 dziewczynek.
Ze względu na warunki atmosferyczne, rozgrywki piłkarek

i piłkarzy do lat 12 zostały przeniesione na 20 kwietnia. Zwycięskie drużyny będą reprezentować
województwo małopolskie w finale ogólnopolskim 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie.
(TB)

DZIAŁO SIĘ, SIĘ DZIAŁO

Bajki najpiękniej
namalowane

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

Z podwórka na stadion

W SKRÓCIE

powiatu nowosądeckiego triumfowało Gimnazjum w Kąclowej, które wywalczyło awans
do zawodów rejonowych. Drugie miejsce zajęli gimnazjaliści
z Muszyny, trzecie z Brzeznej,
a czwarte z Łącka.

Złote Złockie

Srebrny Płomień

Na konkurs należało nadesłać pracę ilustrującą fikcyjną postać z wiersza, bajki, baśni, legendy, komiksu,
dobranocki, którą dziecko
najbardziej lubi i pamięta oraz potrafi o niej opowiedzieć i uzasadnić swój
wybór.
Organizatorami konkursu byli Zespół Szkół w Mordarce oraz wydawnictwo
KOMLOGO. Spośród ponad
10 tys. prac komisja konkursowa w składzie: Wiesław Mamak, Alina Górszczyk i Ewa Zelek wyłonili
te najpiękniejsze.
Wyniki i nagrodzone
prace znajdziecie na stronie
www.dts24.pl. Wydarzeniu
patronował „Dobry Tygodnik Sądecki”.
(R)

W Małopolskiej Gimnazjadzie
Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym drużynowym rozegranej
w Limanowej drugie miejsce wywalczył UKS Płomień z Gimnazjum nr 4 w Limanowej.
Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego w piłce ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych zdobyło Gimnazjum w Złockiem, które
uzyskało awans na zawody rejonowe. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z Gimnazjum w Stróżach, trzecie zawodniczki z Łącka, a czwarte
z Tęgoborzy.

Kąclowa górą
W turnieju piłki ręcznej
chłopców szkół gimnazjalnych

Rys. Katarzyna Załuska

junior
Dodatek specjalny dla
najmłodszych Czytelników
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Redaktor prowadząca:
Jolanta Bugajska
adres e–mail:
dts.junior@op.pl

Rys. Michalina Pitry

REKLAMA

ZDJĘCIA: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

Ponad 10 tys. prac z różnych stron Polski wpłynęło
na XX Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać
bajkowa”.

Akademia wystartowała
W Gimnazjum w Starym Sączu
zainaugurowano Sądecką Akademię Siatkarką ośrodków szkolnych.
W skład ośrodka wejdą dziewczęta
z 13 szkół podstawowych i 3 gimnazjów działających na terenie powiatu nowosądeckiego.

Diecezjalna piłka nożna
W szkole w Skrzyszowie odbył
się Finał IX Diecezjalnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców szkół noszących imię Jana Pawła II z diecezji
tarnowskiej. Wśród podstawówek zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 21
z Nowego Sącza.
W grupie szkół
ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół
Po n a d g i m n a zjalnych w Krynicy–Zdroju.
(R)
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Dlaczego sport?
Najfajniejsza
rzecz

W TYM BRAŁAM UDZIAŁ

FOT. KG

Sport, jak może wiecie
to najfajniejsza rzecz na świecie!
Piłka nożna, koszykówka,
Biegi narciarskie i siatkówka,
Piłka ręczna i kolarstwo,
Futbol, zbijak i narciarstwo.
Bo sport, to jak wiecie, najfajniejsza rzecz na świecie!
PATRYCJA BOCHENEK, LAT 9

Sportowa Akademia
21 marca w WSB–NLU w Nowym Sączu odbyła się Dziecięca
Akademia Rekreacji. Można było
obejrzeć tam pokazy taneczne
– baletowe, hip–hopowe, akrobatyczne, ale też pokazy sztuk
walki w wykonaniu dzieci. Frajdą dla wszystkich bawiących się
w sali gimnastycznej były konkursy z nagrodami. Mnie najbardziej spodobał się stolik, przy
którym można było wykonywać
REKLAMA

ozdoby świąteczne. Gdy dzieci się
bawiły, rodzice mogli skorzystać
z innych zajęć, np. fitness. Podczas imprezy odbyła się też akcja „Kilometry Dobra” Stowarzyszenia Sursum Corda. Polega ona
na zbieraniu złotówek, by utworzyć z nich jak najdłuższą drogę
i pobić rekord Guinnessa. Pieniądze zostaną przeznaczone na kolonie dla dzieci.
ANIELA GAJDOSZ, LAT 10

SPORT
Sport to frajda
to zabawa.
Sport to zdrowie jest nie lada.
Gdy ci smutno, gdy wesoło
wsiądź na rower, jeździj koło:
domu, bloku, czy też drzewa.
Możesz nucić, możesz śpiewać.
Sport nic nie kosztuje,
a kto go uprawia wiele zyskuje!
EMMA MARCINIAK, LAT 11

Wyjdźcie na
powietrze świeże
Niektórzy wolą serfować
po Internecie,
choć to najbardziej interesujące urządzenie na świecie.
Takich jak ja jest mało,
ale zdziałać coś jeszcze by się
dało.
– Dlaczego sport?
Ja wolę zajadać tort!
Na Facebooku pisać z kolegami
a nie ćwiczyć z wami! – mówi
ktoś, jakiś gość.
Na to inaczej patrzą niektórzy,
bo nie lubią komputerowej
burzy.
Inni biegną 20 km na godzinę,
by przeciwnicy mieli kwaśną minę.
Skoczkowie narciarscy się
wysilają,
trud wielki sobie zadają,
by na podium stać
i się już więcej nie bać.
Zamiast wirusy komputerowe łapać,
większość lubi skakać.
Piłka nożna – specjał nasz,
może być i także wasz.
A co jeszcze? Ręczna piłka.
Nie, nie! To nie pomyłka!
Więc dlaczego sport
a nie tort?
Chyba już się dowiedzieliście
i nauczkę dobrą mieliście.
Odpowiem
wam
na to pytanie,
bo to dość trudne zadanie.
No a więc wyjdźcie na powietrze świeże
i niech komputer do wirtualnej strony was już nie bierze.
NATALIA PISZCZEK, LAT 11

Konkurs dla
juniorów
Lubisz pisać, rysować? Marzysz
o zawodzie dziennikarza? Zadebiutuj na łamach „DTS Junior”!

Temat brzmi:
Dlaczego nauka?
Jak poradzić sobie z zadaniem? Twórcza inwencja należy do Was! Wiemy, że macie
mnóstwo wspaniałych pomysłów! Można np. przeprowadzić wywiad z rówieśnikiem,
który osiąga sukcesy w nauce.
Można opowiedzieć o ciekawej
wycieczce naukowej, albo opisać czy namalować wspaniałą
przygodę z nauką.
Teksty i rysunki przesyłajcie do 6 maja na adres: dts.junior@op.pl
Koniecznie podajcie imię,
nazwisko i wiek, możecie też
załączyć swoje zdjęcie.
Autorzy opublikowanych
prac zostaną nagrodzeni.
Życzymy twórczych pomysłów! 
(J)

CZYTAM, BO LUBIĘ
Christophe Mauri

MATT HIDALF. BITWA
O ŚWICIE

Autorów publikacji zapraszamy do siedziby redakcji przy
ul. Żywieckiej 25 po odbiór nagród książkowych od Wyd. Znak.

REKLAMA

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjacióų Dzieci Niepeųnosprawnych
„NADZIEJA” w Nowym SČczu wnosi radoƑđ w Ǐycie i nadziejħ
na poprawħ zdrowia dzieci i mųodzieǏy niepeųnosprawnej.

RównieǏ i Paŷstwo moǏecie przyczyniđ siħ do
przywracania normalnoƑci w ich Ǐycie przekazujČc swój

1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisađ KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dziħkujemy z caųego serca.

Nowy SČcz
ul. Freislera 10,
www.nadzieja.sacz.pl

Matt Hidalf został wykluczony
z Akademii Elity. Jak podaje anonimowy świadek, bezzębna wiedźma rzuciła na niego zaklęcie snu.
Obudzić go może jedynie odrodzenie jego złotego drzewa. Akademię Elity czekają ciężkie czasy.
Zdrajca nadal jest na wolności. Czy
Matt zdąży się obudzić, by uratować Akademię? Przeczytajcie! (J)
Wyd. ZNAK
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Echo drukuje od 20 lat
Szkolna gazetka „Echo Pogórza”
z Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem obchodzi w tym roku jubileusz
20–lecia istnienia.
Jak twierdzą redaktorzy szkolnego pisma, biorąc pod uwagę fakt,
że gazetki szkolne nierzadko po kilku latach „wymierają śmiercią naturalną”, 20 lat istnienia to na pewno powód do radości.
Wszystko zaczęło się w 1995 r.,
gdy z inicjatywą stworzenia szkolnego pisma wyszli uczniowie siódmej
i ósmej klasy (pewnie tego nie pamiętacie, ale szkoła podstawowa miała
wtedy osiem klas). Wkrótce gazetka została wzbogacona o wkładkę
„Wieści gminne” stając się pismem
nie tylko szkolnym, ale gminnym.
Cała „produkcja gazetki” ma
dziś wymiar historyczny. Najpierw
były spisywane uczniowskie pomysły. Teksty pisano na maszynie
lub na komputerze. Rysunki rysowano ręcznie, kserowano, zmniejszano i wklejano do gazetki. Potem
kserowano całe pismo, w nakładzie
130–170 egzemplarzy. Na koniec

gazetka była ręcznie malowana,
dzięki temu każdy egzemplarz był
jedyny i niepowtarzalny.
Nie było wtedy innej gazety gminnej, nie było Internetu,
więc szkolna gazetka pełniła ważną rolę. Pojawiały się w niej informacje dotyczące gminy, zabytków, przyrody, legend związanych
z regionem. Uczniowie oczywiście
opisywali także ważne dla szkolnej
wydarzenia: otwarcie nowego budynku szkoły, sali komputerowej,
hali gimnastycznej, nadanie szkole imienia.
Za swoją pracę młodzi redaktorzy w 1999 r. zostali nagrodzeni
I miejscem w Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych „O Pałuckie Pióro”.
Szkolną redakcję zasilały kolejne pokolenia młodych dziennikarzy. Dziś „Echo Pogórza” ma swoją historię i zdobytych przez lata
wiernych czytelników. Na swoich
łamach informuje o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły, osiągnięciach uczniów, bawi i poucza.
(JOMB)

Aż się ksero męczy
ROZ MOWA z ANNA GÓRSKĄ, opiekunką redakcji szkolnej gazetki „Echo Pogórza”
– Dzieci chcą pisać do gazetki szkolnej?
– Pomimo interaktywnych czasów jeszcze tak. Może po prostu
pragną w jakiś sposób zaistnieć?
– Co jest najtrudniejsze dla opiekuna
szkolnego pisma?
– Największym problemem
jest czas, którego sporo potrzeba
na poszczególnych etapach tworzenia gazetki. Trudno pogodzić
różne działania szkolne uczniów
z ich redakcyjną pracą. Nie sposób też pisać o wszystkim, co dzieje się w szkole, a często najważniejsze wydarzenia pojawiają się
w chwili, gdy gazetka jest już złożona komputerowo. Wydarzenia
wcześniej zredagowane dezaktualizują się. Tekstów jest za dużo

albo za mało itp. Ponadto ksero
lubi się zmęczyć…
– A co sprawia największą radość?

– Radość i zainteresowanie
uczniów i to jest najpiękniejsze.
(JB)

Z GAZETKI „ECHO POGÓRZA”

Korespondent donosi
Pewnego dnia na lekcji języka polskiego Pani poprosiła Krzysia, by
poszedł do biblioteki po „Pana
Tadeusza”.
Krzyś nie zastał Pana Tadeusza w bibliotece, więc bez zastanowienia pobiegł do sali informatycznej, w której zazwyczaj
uczy nauczyciel o takim imieniu.
Po chwili chłopiec wrócił do klasy wraz z nauczycielem, którego
imię brzmi identycznie jak w tytule epopei Adama Mickiewicza. Pani
ze zdziwioną miną spytała: A gdzie
masz książkę? Wówczas cała klasa wybuchła gromkim śmiechem.

Niestety pomyłki zdarzają się każdemu, ale jakże nudne byłoby bez
nich życie!
ELINKA

Ciężki uczniowski żywot , sami
chyba przyznacie. A może by tak
do Egiptu – na pustynię!
ŚLIWKA

***

***

Z geografii pisaliśmy kartkówkę. Zdaniem Pani była łatwa, dla
nas przeciwnie... Po oddaniu kartek zaczęliśmy sprawdzać odpowiedzi. Okazało się, że nasi koledzy: Jaś
i Staś napisali, że największą pustynią świata jest Egipt... No cóż, różnie
to bywa, kiedy biedny uczeń ledwo
żyje z przemęczenia wszelakiego
rodzaju sprawdzianami i pytaniami!

Każdemu może zdarzyć się
drobne przejęzyczenie. Niejeden
z nas popełnił niejedną gafę w życiu. Tak więc nie dziwcie się Stefkowi, który na pytanie: – W czym
znajduje się najwięcej tłuszczu?,
odpowiedział: – W słonicy! Rzeczywiście trzeba czym prędzej
do Egiptu – na pustynię – na słonie!
ŚLIWKA

Z OSTATNIEJ CHWILI
Wiarygodna szkoła

Tworzycie szkolną gazetkę? Jesteście młodymi dziennikarzami? Pochwalcie się swoją pracą! Napiszcie do nas. Opowiedzcie o swojej
przygodzie z dziennikarstwem. Prześlijcie swoje teksty. Udostępniamy Wam nasze łamy. To niepowtarzalna okazja, by inni dowiedzieli się o Waszej działalności.
Piszcie na adres: dts.junior@op.pl

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W NS

Szkolne gazetki
– wydajcie się!

II Liceum im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu otrzymało Ogólnopolskie Wyróżnienie
Wiarygodna Szkoła. Placówka
została doceniona za wysokie
standardy edukacyjne, ciekawą bazę dydaktyczną i zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa. Podstawowym kryterium
był wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli wyniki maturalne w zestawieniu z osiągniętymi wcześniej wynikami
gimnazjalnymi.

Zapobiegają pożarom
W eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” wzięło
udział 54 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
W kategorii szkół podstawowych najlepsi byli: Szymon Kosecki i Jakub Berdychowski ze Szkoły Podstawowej w Tęgoborzu oraz

Bartosz Ogurek ze Szkoły Podstawowej w Chełmcu.
Wśród gimnazjalistów zwyciężyli: Michał Zelek z Gimnazjum
w Tęgoborzu, Maciej Winiarski
z Zespołu Szkół w Podole–Górowa
i Aneta Gąsiorowska z Gimnazjum
w Podegrodziu.

W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych triumfowali: Jakub
Kuźma z Zespołu Szkół w Marcinkowicach, Marcin Bielak z Zespołu
Szkół Samochodowych w Nowym
Sączu i Sławomir Motyka reprezentujący OSP Binczarowa.
(RDT)
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Humaniści ze Starego Sącza

Jerzy Wideł
Z kapelusza

M

iernikiem człowieczeństwa, humanizmu danego społeczeństwa jest jego
stosunek do osób niepełnosprawnych, starszych. Tak, by nie można
było o nim mówić, że nie jest to kraj
(społeczeństwo) dla inwalidów, kalek i starców. Inwalidzi na wózkach, niepełnosprawni umysłowo
to w naszym kraju nie jest wymarzony elektorat dla polskich pseudopolityków tych z warszawskiej centrali czy lokalnych. Czy ktoś widział
rzesze tych upośledzonych przez los
ludzi na wiecach wyborczych?
Na szczęście są także na lokalnym podwórku ludzie, którzy mocno się angażują we wspieranie niepełnosprawnych, by nie tylko ulżyć
im w codziennej niedoli, ale robią
wszystko, by na ich twarzach pojawił się uśmiech, by spotkali się
z serdecznymi wyrazami wszelkiej
życzliwości. Mam tutaj na myśli 10–
letnią, a więc jubileuszową działalność stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu. Przez te lata

Zofia Wcisło (inicjatorka powołania do życia „Gniazda”) Anna Górz
i Wojciech Lasek (członkowie Zarządu Stowarzyszenia) udowodnili wręcz nadludzkim wysiłkiem,
że osoby niepełnosprawne nie tylko potrzebują pomocy materialnej,
ale zwykle po ludzku pragną też być
uczestnikami życia kulturalnego,
bądź też współtwórcami imprez estradowych, teatralnych. Zofii
Wcisło udało się też przekonać, jej
tylko znanym sposobem, liczne
grono osób z różnych środowisk zawodowych, by wspierali pomysły
„Gniazda” i jego podopiecznych.
W minioną niedzielę w starosądeckim „Sokole” odbył się ze wszech
miar interesujący koncert pn. „Znani i lubiani śpiewają i grają dla
Gniazda”. Koncert miał też inny cel
oprócz wspólnej zabawy, gdyż zbierano pieniądze dla bliźniaczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
„Nasz Dom” w Piwnicznej Zdroju.
To stowarzyszenie zamierza budować ośrodek dla niepełnosprawnych
w Kosarzyskach.
Do czego to dochodzi w naszym
pięknym kraju! Niepełnosprawni muszą wspomagać niepełnosprawnych. Wykluczeni, którzy nie
dają się wykluczyć ze społeczeństw
ze względu na swoje kalectwo ramię w ramię się podtrzymują materialnie i duchowo!
Chwała zatem wszystkim, których zaprosiła na scenę Zofia

Wcisło, szefowa „Gniazda”, i nie
wstydzili się, ba wykazali się wielkim humanizmem, śpiewając, grając w szczytnym celu dla licznej publiczności. W pierwszej kolejności
mam na myśli burmistrza Jacka
Lelka z gitarą, który w swoim moralnym kodeksie chrześcijańskiego postępowania „robi za artystę”. W tym zbożnym celu, to także
ks. Piotr Adamczyk z Diecezjalnego
Centrum Pielgrzymowania „Opoka”, Wiesław Kądziołka, wicedyrektor MORD, lekarz Tadeusz Bielak,
fotograf Janusz Chojnacki, Maria
Sosin, bibliofilka, dyrektorka Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej
i z tej samej starosądeckiej książnicy
Monika Jackowicz–Nowak. Na scenie wystąpiły też inne osoby znane i lubiane, ale zaskoczeniem było
pojawienie się na koncercie Solidarnej Polski – Andrzeja Romanka.
Widać, że posłowanie nie odebrało
mu resztek tego, co się nazywa empatią. Zdążył, w przeciwieństwie
do swoich prawicowych kolegów,
wziąć udział w wiecu wyborczym
Andrzeja Dudy i skorzystać z zaproszenia „Gniazda”.
Mimo że w koncercie wystąpił
kabaret o wdzięcznej nazwie „Gumowe ucho” ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Starym
Sączu, to nie doniesie nigdzie,
że była to impreza totalnie apolityczna. Tylko charytatywna dla
niepełnosprawnych.

NA AFISZU

Co czytają sądeczanie?
21 536 czytelników liczy Sądecka
Biblioteka Publiczna w Nowym
Sączu. – W ubiegłym roku było
ich o 200 mniej. Od kilku lat
obserwujemy ten sam poziom
czytelnictwa na Sądecczyźnie
– mówi Barbara Pawlik, dyrektor SBP, zapraszając wszystkich
na Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”
23–24 kwietnia.
W pierwszy dzień imprezy, o godz. 17 odbędzie się
spotkanie autorskie z Markiem Lubasiem – Harnym,
autorem niedawno wydanej powieści „Dwie kochanki”, której akcja toczy się między innymi w Nowym
Sączu. – Kiedy poinformowaliśmy o spotkaniu
naszych czytelników, natychmiast wszystkie książki
Marka Harnego zostały wypożyczone – opowiada
Barbara Pawlik. Dodaje, że sądeczanie coraz chętniej
sięgają po książki polskich pisarzy. Po bumie na powieść szwedzką, nastała moda na kryminały. Wśród
autorów najczęściej czytanych są: Katarzyna Bonda,
Marek Krajewski czy Zygmunt Miłoszewski. (G)

T E K S T P R O M O C YJ N Y

Obiecaliśmy, że z każdym odcinkiem
naszej opowieści będzie jeszcze ciekawiej, że przyjdzie taki moment, kiedy
– Drogi Czytelniku – nie będziesz mógł
zasnąć bez kolejnego rozdziału naszego cyklu. A my słowa dotrzymujemy!
Dzisiaj chcemy się krótko i treściwie
rozprawić z pewnym mitem pokutującym w społeczeństwie. Mit ten przekonuje, że dom pasywny, to rozwiązanie tak energooszczędne, iż zaspokoi
największą sknerę, chcącą domu taniego w utrzymaniu. Tak więc?
Domy pasywne wyróżniają bardzo
dobre parametry izolacyjne przegród
zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie
eksploatacji. Świetnie! Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię jest mniejsze faktycznie mniejsze
niż w budynkach wykonanych tradycyjną metodą. Aby dom był pasywny
musi spełniać normę zapotrzebowania
na energię na poziomie 15 kwh/m2/rok
, natomiast w domach wznoszonych
metodą tradycyjną norma ta wynosi
120 kwh/m2/rok/. Cały system odzysku ciepła oparty jest tam na rekuperacji powietrza wywiewanego z budynku, a nagrzanego poprzez różne źródła
ciepła wewnątrz. Co może być źródłem
ciepła. Np. przebywający wewnątrz
ludzie, gotowanie na kilku palnikach,
chłodzenie urządzeń… chłodniczych,
oświetlenie, promieniowanie słoneczne etc. Koszt budowy domu pasywnego wynosi od 15–35 procent więcej
niż budynku tradycyjnego. Wadą budynku pasywnego jest to, że przy niekorzystnych warunkach zewnętrznych
i niskich temperaturach niezbędne jest
dostarczenie dodatkowej energii. Ale

Dlaczego Twój dom powinien być inteligentny (3)

Co to są domy pasywne oraz ile kosztuje herbata?

to już musi zostać wykonane metodami tradycyjnymi. Musimy więc zamontować w domu pasywnym dodatkowe
źródło ciepła, które wytworzy niezbędną energię. Ponieważ system odzysku
oparty jest na wentylacji konieczne
jest zastosowanie dogrzania powietrza poprzez nagrzewnice, zasilaną
prądem lub gazem. Przy długotrwałych spadkach temperatury takie dogrzewanie zdecydowanie obniża ekonomikę domu pasywnego. Oczywiście
w każdym domu niezbędna do funkcjonowania jest woda zimna i ciepła.
Ogrzewanie ciepłej wody w domu pasywnym odbywa się również metodami tradycyjnymi czyli prądem lub
gazem, ale ten parametr nie jest juz
pokazywany w ekonomii eksploatacyjnej domu pasywnego.

A teraz powiedzmy sobie jeszcze,
dlaczego domy nie bilansują się energetycznie? Na pewno każdy użytkownik własnego domu zauważył,
że pomimo zastosowanych takich samych materiałów we wszystkich ścianach, zamontowaniu tych samych
okien i zrobieniu prawidłowo instalacji ogrzewania, są w domu pomieszczenia, w których jest cieplej i takie,
które są zawsze chłodne, a różnice
w temperaturze pomiędzy pomieszczeniami w domu mogą sięgać nawet kilku stopni. Gdzie tracimy pozostałe 50 procent energii zgromadzonej
w budynku?
Istotnymi elementami dla strat
cieplnych w budynku są wiatr i słonce. Strefy domu narażone na silne
oddziaływanie wiatru oraz zachodnio

–północne elewacje zawsze wychładzają się szybciej. Zjawisko takie powoduje, iż naruszona zostaje równowaga wewnętrzna bilansu
energetycznego. Istotne dla budynku
są straty spowodowane wentylacją.
Ostatnim elementem znacząco wpływającym na utratę energii jest eksploatacja budynku – otwieranie drzwi
i okien, wietrzenie pomieszczeń oraz
kontakt ze strefami nieogrzewanymi jak piwnice i garaż. Aby zrekompensować stratę ciepła jaka nastąpiła
w jednym lub kilku pomieszczeniach
w domu musimy uruchomić całą instalację grzewczą i dostarczyć ciepło
do wszystkich pomieszczeń. Czyli aby
dogrzać jedno pomieszczenie, należy
wykonać wydatek energetyczny i podnieść temperaturę w całym domu. Mówiąc prościej musimy go przegrzać.
Takie zjawisko występuje również wtedy, kiedy chcemy napić sie herbaty
w szklance, ale gotujemy cały czajnik wody. Czy ktoś z Państwa zastanawiał się, ile tak naprawdę kosztuje
nas ta herbata?
Przegrzanie budynku skutkuje tym,
że nadmiar energii zostaje usunięty
z budynku poprzez wentylacje lub wietrzenie. Bo jest za gorąco!
Kolejnym istotnym elementem braku bilansowania energetycznego jest
zjawisko kondensacji. Popularne od kilku lat kotły kondensacyjne, chętnie kupowane ze względu na deklarowaną

sprawność na poziomie 107–109%
– a co za tym idzie deklarowane przez
producenta mniejsze zapotrzebowanie gazu – są chętnie kupowane przez
osoby, które chcą zaoszczędzić na zużyciu gazu. Ale te same osoby – chyba
w ramach źle rozumianej oszczędności – instalują w domu grzejniki obliczone na parametr grzewczy 70/50
lub (o zgrozo 80/60!). Pragniemy w tym
miejscu przypomnieć, że zjawisko kondensacji ustaje przy przekroczeniu
temperatury 52 stopni Celsjusza, tak
wiec kocioł pracujący z instalacją 70/50
lub 80/60 przez większość swojej pracy nie będzie kotłem kondensacyjnym,
ale będzie zachowywał sie jak zwykły
kocioł atmosferyczny. A zatem jego
sprawność będzie na poziomie 90%
.Łatwo obliczyć, że zużycie gazu wzrośnie automatycznie i wprost proporcjonalnie do spadku sprawności urządzenia o 17–19%.
Ciekawe odkrycie? To oczywistość! Teraz będzie już coraz ciekawiej, a ciąg dalszy niebawem.

• Doradzimy
• obliczymy
• wykonamy
Napisz:
universalbud.aw@gmail.com
Zadzwoń: 18 352 02 40
oraz 530 433 198
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

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

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

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

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

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

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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Nie będę ukrywał, że miałem okazję
współpracować przy kręceniu zdjęć
do zamówionego przez telewizję
publiczną filmu pt. „Zegar”, którego premiera odbyła się w przededniu Święta Niepodległości w MCK
„Sokół” w 2010 r. Przybyłych licznie na uroczystą galę gości witano
piernikami z wizerunkiem… zegara
ratuszowego, wypieczonymi w piekarni Andrzeja Danka.
Bo właśnie sędziwy czasomierz
marki Heinz, sprowadzony z Pragi
czeskiej w 1901 r., chyba najbardziej
rozpoznawalny symbol miasta, świadek jego dziejów, jest głównym bohaterem dokumentu. Bez niego trudno sobie wyobrazić rynek i ratusz.
Pod tym zegarem Józef Piłsudski zgolił brodę, w jego mechanizmie piękna Żydówka Berta ocaliła życie, a nawet wybuchł strajk „Solidarności”.
Niememu „obserwatorowi” ważnych wydarzeń „głosu” użycza narrator mistrz Jan Dobrzański z rodu
zegarmistrzów, od trzech pokoleń opiekujących się zegarem. I tak
w miarowy rytm posuwających się
nieustannie do przodu wskazówek
płynie historia Królewskiego Grodu,
od czasów burmistrzów Władysława
Barbackiego i Romana Sichrawy,
wojny z Hitlerem, okresu PRL z jego
niedostatkami i jaśniejszymi (eksperyment sądecki) stronami, po solidarnościowe przebudzenie (okupacja ratusza w styczniu 1981 r.), wolne
wybory w 1989 r. i współczesność
odrodzonego samorządu. Wszystko
z wykorzystaniem unikalnych materiałów archiwalnych.
REKLAMA

Filmoteka sądecka (9)

Zegar mistrza Jana
Realizatorzy zaprosili do udziału w filmie w roli „gadających
głów” m.in. lidera „Solidarności” Andrzeja Szkaradka, znawcę
dziejów miasta prof. Bogusława
Kołcza, „dziecko holocaustu”
Annę Grygiel–Huryn i również niżej podpisanego. Było to dość ciekawe doświadczenie m.in. z uwagi
na zastosowaną technikę i budowę
przestrzeni filmowo–narracyjnej,
podobnej, jaką oglądamy w dokumentalnych produkcjach BBC.
Jednym z wątków filmu jest
opowieść o ukrywającej się przed
gestapo w wieży ratuszowej pod
zegarem – za wiedzą Henryka Dobrzańskiego (ojca Jana) – młodej
dziewczynie Bercie Korenman, która uciekła w sierpniu 1942 r. z żydowskiego getta. Tkwiąc tygodniami w ciasnej komorze pod zegarem
na wieży ocaliła życie. Opiekował
się nią Stefan Mazur, pracownik
firmy Dobrzańskich. Tygodniami
zamierało jej serce. Wstrzymywała oddech, obawiając się, że zegar przestanie chodzić, że coś się
w nim zatrze, zepsuje, że stanie,
a wtedy przyjdą na wieżę obcy ludzie, a wtedy wyrwie się, dobiegnie do najbliższego okna i skoczy

z wysokości kilkudziesięciu metrów
na rynek… Przeżyła. Henryk wraz
ze Stefanem uratowali dziewczynę w ostatniej chwili, w dniu, kiedy na stację kolejową wjechały wagony bydlęce, do których wtrącano
tłumy Żydów i wywożono do obozu w Bełżcu.
W maju 1945 r. wyszła za mąż
za zakochanego w niej pomocnika
zegarmistrza. Żyli długo i szczęśliwie. Berta zmarła w 2002 r., Stefan
w 2006 r. W ich domu, w Lublinie,
nie było zegarów, ponieważ ich bicie

przypominało bolesne przeżycia z lat
wojny. W uszach Berty dźwięczało
miarowe tykanie zegara na ratuszowej wieży, chrzęst maszynerii, pod
którą w ciasnym pomieszczeniu,
w pozycji półleżącej, spędziła wiele miesięcy. Ten dźwięk był dla niej
przypomnieniem koszmaru.
Zegar wymaga stałego nakręcania:
raz na dobę. Świetnie z tą czynnością radzi sobie także żona pana Jana
– Danuta oraz (w razie potrzeby) córka Dorota (Bunia). Do tego odpowiedzialnego zajęcia przysposabiany jest

13
wnuczek Jasiu. Tradycja Dobrzańskich – opiekunów magistrackiego
zegara – jak widać nie zaginie. Jan
jako jedyny mieszkaniec Nowego Sącza o każdej porze dnia i nocy może
wejść do ratusza. Ma własny klucz.
Wychodząc na wieżę z zegarem przemierza codziennie 122 schody do góry
i tyleż samo w dół. Mechanizm zegara znajduje się 12 metrów poniżej tarczy. Przez dobę ciężarki zegara wieżowego pokonują dystans właśnie 12
metrów.
Premierowy seans w „Sokole” spotkał się z ciepłym przyjęciem, niektórzy z widzów ukradkiem ocierali łzy ze wzruszenia.
Prezydent Ryszard Nowak, gratulując Janowi, podkreślił, że podchodzi on do zegara z wyjątkowym
sercem i pasją, bardzo często można nawet odnieść wrażenie, że dostrzega w nim żywą duszę.
– Czasem zastanawiamy
się w domu i wspólnie żartujemy, że to ratusz i praca męża jest
na pierwszym miejscu, a dopiero na drugim rodzina – stwierdziła
Danuta, żona zegarmistrza.
JERZY LEŚNIAK

X Zegar (2010), 52 min., reżyseria
Piotr Biedroń, scenariusz Marcin
Kowalski (dziennikarz i historyk,
laureat dziennikarskiej nagrody Grand Press 2009) i Grzegorz
Kopeć, zdjęcia Paweł Rut, muzyka Quartet Klezmer Trio, produkcja
PB Team Film z Krakowa.
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Widmo spadku
w Limanowej

FOT. ARCH. LIMANOVIA

REKLAMA

P I Ł K A N O Ż N A . Kibice w Limanowej z łezką w oku wspominają rok
2011, kiedy dopiero Wisła Kraków
zatrzymała w Pucharze Polski trzecioligową wówczas drużynę prowadzoną przez Mariana Tajdusia.
Potem był awans do II ligi, a dziś
są chwile zwątpienia i widmo
spadku.
Po ostatniej porażce ze Stalą Mielec, Limanovia na dziewięć kolejek przed końcem sezonu traci
do miejsca gwarantującego utrzymanie aż 10 punktów. Głowy musiały więc spaść. Trenerem nie
jest już Ryszard Wieczorek znany kibicom z pracy w ekstraklasie m.in. w Górniku Zabrze, Odrze Wodzisław czy Koronie Kielce.
W Limanowej jednak tego doświadczenia nie było widać. Wieczorek w 17 meczach wygrał tylko
raz, dziesięć razy notując porażkę.
To może dziwić, bo piłkarzy dobierał sam i drużynę gruntownie
przebudował.
Dobrodziej klubu Zbigniew
Szubryt, kiedy rozstawał się z innym szkoleniowcem, który nie
spełnił pokładanych w nim nadziei
Robertem Kasperczykiem, mówił,
że czasem zmiana jest konieczna,
daje nowy impuls. Dlatego Limanovia rozwiązała umowę również z drugim trenerem Adamem
Burkiem. Teraz trwają poszukiwania szkoleniowca, który podejmie się niemal niemożliwej misji – utrzymania zespołu w drugiej
lidze. Miał Limnanovię ratować
z opresji doświadczony Wiesław
Bańskosz, który kilka lat temu
pracował już w Limanovii, ale

z propozycji pracy nie skorzystał, wymawiając się problemami
zdrowotnymi. Kibice jedni głośno a drudzy po cichu podpowiadają, by do współpracy zaprosić
trenera Mariana Tajdusia. Tylko,
czy współtwórca historycznych
chwil dla limanowskiej piłki będzie chciał do Limanovi wrócić?
Na szczęście po ostatniej porażce ochłonął już Zbigniew Szubryt
znany ze słabości do piłki i łożący na nią grube miliony ( nie tylko w Limanowej, ale swego czasu w Sandecji i Wiśle Kraków).
Po meczu zapowiedział, że jeśli Limanovia spadnie, to obudzi
się w lidze piątej, bo jego sponsorowanie III ligi nie interesuje.
Za chwilę mitygował się, że musi
na spokojnie wszystko przemyśleć, a po kilku dniach już stwierdził, że nie zostawi drużyny, nawet jeśli ta spadnie poziom niżej.
I to jest jedyna dobra w tym momencie wiadomość, bo Limanovia
ma do rozegrania jeszcze mecze
z zespołami choćby walczącymi
o awans jak Energetyk Rybnik czy
Rozwój Katowice. A przecież Raków Częstochowa, czy Legionovia to solidni ligowi średniacy,
co szukać punktów będą właśnie
na Limanovii.
Gdyby rzeczywiście ziścił się
ten czarny scenariusz, zmitrężono by nie tylko trud finansowy
Zbigniewa Szybryta, ale również
jego talenty negocjacyjne w PZPN,
bo to w ubiegłym roku w lipcu zarząd PZPN zgodził się na fuzję Limanovii Szubryt Limanowa z Kolejarzem Stróże...
(BOG)
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