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Dziś dodatek
dla najmłodszych
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FOT. ARCHIWUM JACKA POWAŁKI
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Bezpieczeństwo rodziny spoczywa
na Twoich barkach?
Zapewnij ochronę bliskim przed
wypadkami losowymi z ubezpieczeniem
„Grupa otwarta Alwis&Secura”
Już za 25 zł miesięcznie!
• szeroki zekres świadczeń - 9 wariantów do wyboru
• wysokie sumy ubezpieczeń
• dostępne także dla osób bez stałego zatrudnienia
• i osób po 65 roku życia

tel. 18 262 00 60

www.alwis.pl

Oferta dostępna tylko u agentów Alwis&Secura
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
Gródek nad Dunajcem
Jakub Tobiasz
698-641-381
Grybów
Bogdan Święs
601-150-203

Szczawnica
Czesława Zachwieja
691-739-603
Stróże
Dariusz Krok
509-384-404

Ropa
Jan Krzeszowski
508-154-429
Nowy Sącz - Gwardyjska
Lippa Wojciech
606-669-834

Nowy Sącz - Libartowa
Małgorzata Bomba
502-627-126
Nowy Sącz - Węgierska
Alfa
(18) 442-31-57

Gdzie jest pokolenie XXL
Goli się, idąc ulicą Naściszowską. Zimą pracuje, siedząc z komputerem na plaży
w Rio. Pół roku spędza w samolotach. Dziesięć lat temu był człowiekiem z okładki
tygodnika „Wprost” i symbolem pokolenia XXL, młodych ludzi przebojem
zdobywających świat i robiących globalne kariery. Dziś chciałby oddać Nowemu
Sączowi tamten dług, ale jego miasto chyba tego nie oczekuje. ROZMOWA z JACKIEM
POWAŁKĄ, dyrektorem marketingu firmy InPost L

str. 25
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Moja przygoda
w muzeum
Trwa międzynarodowy konkurs „Moja przygoda w muzeum”, przeznaczony dla dzieci
i młodzieży do lat 19.
Organizatorem eliminacji regionalnych
po raz kolejny jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie odpowiedniego zgłoszenia, odwiedzenie dowolnego lokalnego
muzeum (historycznego, archeologicznego,
etnograficznego, sztuki, przyrodniczego) za
wyjątkiem muzeów martyrologicznych i wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie z obejrzanym tam eksponatem lub
eksponatami.
– Technika, w której praca będzie wykonana, jest dowolna, aczkolwiek proponujemy do wyboru techniki malarskie, rysunek,
techniki graficzne, rzeźbę bądź płaskorzeźbę.
Prace malarskie, grafiki, rysunki powinny
mieć format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A1, natomiast rzeźby i płaskorzeźby
wymiary nie większe niż 50x30x30 cm – informują organizatorzy.
Odpowiednio opisane prace należy przesyłać bądź przynieść do Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, mieszczącego się przy ul. Lwowskiej 3, do 6 maja.
Prace oceniać będzie specjalne jury. Najlepsze
z nich zostaną nagrodzone oraz wezmą udział
w eliminacjach międzynarodowych.
(ROSS)
Więcej na dts24.pl

Sądeczanin spróbuje pobić rekord świata!
Sądecki kolarz Dariusz Bulanda chce pobić rekord świata w jeździe 24–godzinnej.
26 lipca planuje na obwodnicy Podegrodzia
przejechać ponad 864 km. Tyle wynosi dotychczasowy rekord należący do Bolesława
Krawczyka z Olsztyna. Na tym jednak nie koniec. Bulanda chce jechać dłużej, niż 24 godziny, by pokonać łącznie 1000 km z okazji
tysiąclecia Podegrodzia. Byłby to inny, nieoficjalny, rekord świata w jeździe non stop.
Dariusz Bulanda ma 49 lat, a kolarstwo
uprawia niewiele krócej. Kiedyś jako zawodnik Startu Nowy Sącz, dziś w barwach
Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów. W ub.
roku zdobył Puchar Polski w ultramaratonach szosowych. Kilka lat temu był m.in. wicemistrzem Polski policjantów.
– Uważam, że pobicie tego rekordu świata jest w moim zasięgu – mówi Dariusz Bulanda. – Nie obawiam się tego dystansu, ani
czasu jaki trzeba spędzić na siodełku, jadąc
ze średnią prędkością 36 km/h. O powodzeniu przedsięwzięcia mogą zadecydować, jak
zawsze w takich sytuacjach, nieprzewidziane drobiazgi.
Dla Bulandy kilkusetkilometrowy dystans nie jest nowością. Regularnie startuje w wyścigach długodystansowych. W ub.
roku brał udział m.in. w Wyszehradzkim
Rajdzie Rowerowym. 533 km z Budapesztu
do Krakowa pokonał w 17 godzin i 50 minut.
Na trasie posilił się tylko pięcioma tubkami
żelu energetycznego, 10 bananami i wypił
8 bidonów napoju izotonicznego, a nazajutrz po wyczerpującej jeździe wziął udział

FOT. JULIA WOŁODŹKO, WROCŁAWSKA GAZETA KOLARSKA

WARTO WIEDZIEĆ

w 70–kilometrowym treningu. W przeszłości startował już w jazdach 24–godzinnych.
W 1988 r. w Krakowie podczas całodobowej
próby pokonał 750 km.
– W takich sytuacjach zawsze najgorsza
jest noc, kiedy przychodzi wychłodzenie,
ale mam na to swoje sposoby – zapewnia.
Poza tym w lipcowej próbie bicia rekordu będą mu towarzyszyć inni kolarze, m.in.
z Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów i innych zaprzyjaźnionych grup, którzy mają
mu przez całą dobę pomagać utrzymywać
odpowiednie tempo jazdy. Mówiąc po kolarsku, kandydat na rekordzistę świata będzie
wiózł się na kole kolegów, bo na to pozwala regulamin warunkujący wpisanie rekordu do Księgi Guinnessa.
REKLAMA

Sądeckie lasy
kuszą biegaczy
R E K R E AC J A . Leśnicy pracują nad
wytyczeniem nowych tras do biegania. Taka powstaje w Rdziostowie, w gminie Chełmiec. Trasa będzie wynosić pięć kilometrów.
– Wytyczymy miejsce, gdzie będzie można bezpiecznie zaparkować samochód – mówi nadleśniczy Paweł Szczygieł z Nadleśnictwa
Stary Sącz. – Charakterystyka
trasy zostanie opisana na specjalnej tablicy podglądowej. Będzie podany jej przebieg, długość i inne ważne informacje dla
zainteresowanych.
Nowa trasa będzie gotowa jeszcze
w tym roku. Leśnicy liczą, że będą
z niej korzystać nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również turyści. Jej dodatkową atrakcją jest to,
że biegnie po wcześniej zmodernizowanych ścieżkach edukacyjnych.
– Ważne jest dla nas, aby trasa nie była nudna dla biegaczy

– dodaje Paweł Szczygieł. – Dlatego oprócz dróg leśnych wykorzystujemy drogi gminne czy obszary wiejskie. Wszystko po to, aby
pokazać piękno Sądecczyzny. Liczymy, że zachęci to jak najwięcej
osób do uprawiania tego sportu.
Szczególnie tych, którzy chcą odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku i nabrać świeżej energii.
W całej Polsce w tym roku
w lasach ma powstać 25 tras biegowych o długości od 5 do 10 km.
To wspólna inicjatywa Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska. Zaplanowano je w pobliżu
metropolii. Pojawią się tam specjalne parkingi dla samochodów
oraz sanitariaty. Ścieżki mają być
gotowe dla biegaczy 13 września.
W polskich lasach jest ponad 20
tysięcy kilometrów szlaków pieszych i 4 tysiące kilometrów szlaków dla rowerzystów.
(MCH)
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Próbie bicia rekordu świata – pod kątem
naukowych wniosków – będzie się przyglądał m.in. dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej sądeckiej PWSZ dr Tomasz Cisoń,
który zapowiedział włączenie się instytutu
w to przedsięwzięcie.
– Taki ekstremalny wysiłek może nam
dostarczyć ciekawego materiału do analizy nad możliwościami ludzkiego organizmu
– zapowiada Tomasz Cisoń.
Organizatorem próby bicia rekordu świata
jest Sądeckie Towarzystwo Cyklistów, a patronat nad imprezą objął „Dobry Tygodnik
Sądecki” oraz serwis informacyjny dts24.pl.
Próba przejechania tysiąca km bez przerwy
będzie jedną z imprez towarzyszących 1000–
leciu Podegrodzia.
(CYK)
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Policjanci kontra
młodzi mężczyźni
P O D PA R AG R A F E M . – Nasi synowie zostali potraktowani jak ostatni zbrodniarze. Zakuto ich w kajdanki, każdego konwojowano w osobnych
samochodach – żali się matka jednego
z chłopców, którym zarzuca się napaść
na policjantów.
Grupa 20–latków zakłócała ciszę
nocną w Muszynie, dlatego sąsiedzi wezwali policję. – Funkcjonariusze byli agresywni, używali pałek i gazu łzawiącego – tak twierdzą
zatrzymani. Świadek zajścia nagrał
incydent telefonem. Tymczasem
policja oskarża młodych o napaść
na funkcjonariuszy.
***
Świadkowie zdarzenia mówią,
że była to „jedna wielka masakra”.
Policjanci kontra młodzi mężczyźni.
Trudno podać jedną wersję zdarzeń,
bo każda ze stron przedstawia nieco
inny przebieg zajścia. Jedno jest pewne – do incydentu doszło w Muszynie, przy ul. Kity, w Wielki Czwartek. Grupa młodych mężczyzn piła
tam alkohol, głośno się zachowywała
i zakłócała ciszę nocną. Interweniowali policjanci, którzy przyjechali
na miejsce z pobliskiego komisariatu.
– Jeden z funkcjonariuszy zaczął szarpać mojego kolegę. Ten zapytał go: Jak tam interwencja panie
Zbyszku? To mu się nie spodobało, dlatego odciągnął go, użył gazu,
żeby go obezwładnić. Chłopak zaczął się dusić, policjant utrudniał
mu oddychanie, bo trzymał go za

OGŁOSZENIA DROBNE
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ:
www.daiglob.pl; Zakładka daiglob
a–count.
SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki.
Zadzwoń 18 334 80 37.
KUPIĘ STARY MOTOCYKL, stan
obojętny. Tel. 507 187 349

szyję – relacjonuje świadek, który
nagrał zajście telefonem komórkowym. – Wystarczyło rozgonić towarzystwo słowami: Panowie rozejdźcie się. Ewentualnie skończyłoby się
na wypisaniu kilku mandatów i nie
byłoby sprawy, a tak zrobiła się afera – dodaje.
Młodzi przyjechali do domów
na święta. Spotkali się przy jednym
ze sklepów.
– W Muszynie nie ma warunków, by młodzież mogła spokojnie
siąść i pogadać. Nie będą przecież
o 21. wracać do domów – mówi matka jednego z zatrzymanych.
Rodzice chłopców są oburzeni
tym, jak zareagowała policja.
– Sytuacja nie była adekwatna
do użytej siły. Policjanci podeszli,
od razu używając przemocy: gaz,
duszenie, rzucanie do góry nogami. Przebiegało to w dość brutalny sposób – twierdzi ojciec jednego
z zatrzymanych, mając jako dowód
w sprawie nakręcony film.
***
Tymczasem policja widzi zajście
nieco inaczej. Twierdzi, że to chłopcy, wobec których interweniowali, napadli na funkcjonariuszy. Oto,
co czytamy w komunikacie nadesłanym nam przez Iwonę Grzebyk–
Dulak, rzecznika prasowego sądeckiej policji: „Prawdopodobnie, dążąc
do zminimalizowania udziału w popełnianiu zarzucanych przestępstw,
uczestniczący w zdarzeniu autorzy nagrań udostępnili na portalach
internetowych film, odnoszący się
do opisanej interwencji. Udostępniony film pokazuje tylko wybrane wycinki z końcowej części kilkudziesięciominutowej interwencji.
Są to wyrwane z kontekstu fragmenty, zmontowane w taki sposób, by
przedstawić wybraną wersję sprawców chuligańskiego wybryku. Film
pomija akty agresji i wulgarnego zachowania uczestników interwencji

wobec policjantów. Nagranie nie zawiera początkowej części interwencji, kiedy mężczyźni atakują funkcjonariuszy, kopią ich po całym ciele,
szarpią za kaburę, prawdopodobnie,
chcąc odebrać policjantowi broń palną czy zrzucają z głowy jego czapkę
służbową. Na filmie nie widać też, jak
mężczyźni kopią i niszczą radiowozy.
W wyniku zdarzenia czterej policjanci korzystali z pomocy lekarskiej. Lekarze stwierdzili u nich urazy żeber,
brzucha, urazy rąk i nóg oraz ogólne potłuczenia. Ponadto w wyniku
działania sprawców uszkodzone zostały dwa radiowozy.
***
Pięć osób, w wieku ok. 20 lat, trafiło do policyjnego aresztu. Wobec
jednego z zatrzymanych zastosowano dozór policji i poręczenie majątkowe. Mężczyzna usłyszał też zarzut
zmuszania funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej oraz ich znieważenie. Pozostali usłyszeli zarzuty: czynnej napaści
na funkcjonariuszy, ich znieważenie, jak również uszkodzenia mienia.
– We wtorek wszyscy zatrzymani złożyli zeznania w prokuraturze
o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów. Materiały zostaną przesłane do Prokuratury Okręgowej – mówi Waldemar
Kriger, zastępca prokuratora rejonowego w Nowym Sączu. Odrębne postępowanie prowadzi też
prokuratura w Muszynie przeciwko młodym mężczyznom, którym
zarzuca się napaść na policjantów.
Najprawdopodobniej prokuratury
w Nowym Sączu i Muszynie złożą wnioski o wyłącznie z orzekania
w tych sprawach. Zajmą się nimi
prokuratury w Limanowej, Gorlicach albo Nowym Targu.
Za czynną napaść na policjantów
grozi podejrzanym nawet do 10 lat
więzienia.
MARTA TYKA
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

Dziecko zagłodzone
na śmierć?
N A WO K A N D Z I E . Ojciec wezwał pogotowie do swojej półrocznej córeczki. Dziewczynka leżała sina w łóżeczku.
W chwili przyjazdu karetki dziecko już
nie żyło. Dwa dni później sąd zdecydował o areszcie rodziców. Prokurator postawił im zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego
spowodowania śmierci.
Tragedią, jaka wydarzyła się 16 kwietnia w Brzeznej, żyje cała Polska. Sekcja zwłok półrocznej Madzi wykazała,
że dziecko było głodzone i zaniedbane.
Według wstępnych ustaleń biegłych,
nie zapewniono mu też odpowiedniej
opieki lekarskiej.
– Śmierć nastąpiła w wyniku długotrwałego niepodawania niezbędnej ilości pokarmu, które utrzymywałoby je przy życiu. Mówiąc krótko,
dziecko zmarło w wyniku niedożywiania i wycieńczenia – mówił
dzień po tragedii DTS Piotr Kosmaty, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej
w Krakowie.
Sąsiedzi zmarłej dziewczynki nie
wierzą w ten scenariusz wydarzeń.
Twierdzą, że to pobożna i dbająca
o dzieci rodzina. Rodzice mają po 34
lata, są wykształceni, zamożni i cieszą
się dobrą opinią wśród sąsiadów. Mają
jeszcze kilkuletniego syna.
– To, co się stało, to dla nas szok,
ale posądzać rodziców, że źle wychowywali dziecko albo je głodzili, to karygodne. Długo starali się o to dziecko, to bardzo religijna rodzina.
Zresztą babcia dziecka jest pielęgniarką, więc nie sądzę, żeby coś takiego mogło się tam stać – mówi jedna z sąsiadek.
To ojciec dziecka zadzwonił na pogotowie. Zaniepokoił go fakt, że Madzia cała sina leży w łóżeczku.
– Po przybyciu na miejsce wezwania, lekarz niestety stwierdził
zgon. Co do tego, w jakim stanie
było dziecko po przyjeździe ratowników na miejsce, nie wypowiadamy
się. Sprawa jest przedmiotem śledztwa. Biegli wyjaśnią przyczyny zgonu – mówił z kolei Krzysztof Olejnik,
rzecznik sądeckiego pogotowia.
***
Madzia była pod opieką lekarską
przez pierwsze trzy miesiące życia.

Później rodzice zrezygnowali z usług
lekarzy z Ośrodka Zdrowia w Brzeznej. Ojciec dziewczynki przedstawił
zaświadczenie, że dziecko jest leczone na Słowacji.
– Dziecko urodziło się fajne i zdrowe, karmione było piersią. Byłam
na pierwszej wizycie patronażowej
z położną. Do drugiego miesiąca położna odwiedziła rodzinę jeszcze kilka razy. Nie było żadnych zastrzeżeń. Mama była bardzo szczęśliwa,
a dziecko miało idealne warunki – relacjonuje Sabina Gołębiewska z Ośrodka Zdrowia w Brzeznej. – W trzecim miesiącu życia pielęgniarka
rutynowo pojawiła się u dziewczynki na kontroli. To ona zgłosiła,
że u dziecka pojawiają się problemy
ze skórą. Mała przechodziła z karmienia naturalnego na sztuczne. Być
może zaczynała się u niej skaza, czyli typowe zapalnie skóry. Próbowaliśmy wówczas zbadać dziecko, dostać
się do niego, ale rodzice nie wpuścili mnie już do domu. Kilka dni później ojciec dostarczył zaświadczenie,
że nie życzy sobie, abyśmy obejmowali je opieką – dodaje.
***
Matka i ojciec Madzi zostali zatrzymani. 18 kwietnia sąd zdecydował o ich aresztowaniu na dwa miesiące. Posiedzenie trwało kilka godzin,
bo sąd rozpatrywał sprawę każdego z rodziców oddzielnie. Było niejawne, dlatego nie wiadomo, jakie
argumenty podnosili obrońcy, jak
i prokuratura. Uzasadnienie również odczytywano za zamkniętymi
drzwiami. Prokuratur, po zakończeniu posiedzenia odmówił komentarza
w tej sprawie. Obrońcy również z niechęcią odpowiadali na pytania mediów. Pojawiła się jedynie informacja,
że sprawa jest nadal rozwojowa i nie
należy zbyt pochopnie ferować wyroków, bo to ogromna trauma dla rodziców, jak i całej społeczności lokalnej.
Na pytania dziennikarzy nie odpowiadali też rodzice zagłodzonej Madzi.
Oboje nie przyznają się do winy. Prokuratura postawiła im zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem
i nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
MARTA TYKA, (MCH)

REKLAMA

Ul. Nawojowska 160 Nowy Sącz
Kom. 510 510 119, Tel. 18 546 19 00
www.salon-beautyart.pl
SALON FRYZJERSKI
• Nowość – keratynowe prostowanie włosów
• Strzyżenie damskie i męskie
• Strzyżenie dziecięce
• Modelowanie, prostowanie włosów
• Fryzury okazjonalne, loki
• Koloryzacja farbami L`oreal INOA , Montibello
• Pasemka, Baleyage
• Trwała ondulacja
• Zabiegi regeneracyjne i wzmacniające włosy
zniszczone i farbowane

SALON KOSMETOLOGICZNY
• Nowość - Mezoterapia igłowa
• Fale Radiowe (RF)
• Mikrodermabrazja
• Kwasy AHA, BHA
• Zabiegi pielęgnacyjne
• Dermomasaż – masaż próżniowy ciała
• Makijaż, Henne, depilacja
• Pedicure, Manicure
• Drobna Kosmetyka

STYLIZACJA PAZNOKCI
• Pielęgnacja dłoni i stóp
• Manicure, żele hybrydowe
• Przedłużanie paznokci
metoda żelowa
• Żelowanie płytki paznokciowej

• Kącik dla Maluszka

NOWOŚĆ!!! KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW
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Więcej patroli w sądeckich lasach

U–ZUS

Która emerytura
korzystniejsza?
CZYTELNIK PYTA: Pani Katarzyna
urodziła się w pierwszym kwartale
1953 r., a po osiągnięciu 55 lat przeszła na wcześniejszą emeryturę.
Nie zrezygnowała jednak z pracy.
W 2012 r. złożyła wniosek o naliczenie świadczenia w powszechnym wieku emerytalnym, z kolei w październiku 2013 r. złożyła
wniosek o doliczenie do wymiaru świadczenia okresu zatrudnienia po przyznaniu wcześniejszej
emerytury. – Dostałam z ZUS dwie
decyzje – jedną z naliczoną emeryturą wedle nowych zasad i drugą wyższą, według starych. W jakiej wysokości będę otrzymywać
pieniądze z ZUS? – zastanawia się
Czytelniczka.
ZUS ODPOWIADA: – W przypadku nabycia przez osobę pobierającą
emeryturę tzw. wcześniejszą prawa do emerytury przysługującej
po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, ZUS przyznaje
emeryturę powszechną, a w przypadku przedłożenia dodatkowych
dokumentów, mających wpływ
na wysokość pobieranej dotychczas
emerytury, dokonuje jej przeliczenia. W takim przypadku wydawane

są dwie decyzje, tj. przyznająca
emeryturę powszechną oraz druga
ustalająca aktualną wysokość pobieranej dotychczas emerytury. Zachowane zostaje prawo do obu tych
świadczeń, przy czym wypłacane
jest jedno z nich – wyższe lub wybrane przez emeryta.
Każdorazowo również w przypadku, gdy z wniosku o przeliczenie
świadczenia wynika, że świadczeniobiorca ubiega się o przeliczenie
obu przysługujących mu emerytur,
Zakład dokonuje przeliczenia tych
świadczeń i ustala, które, jako korzystniejsze, mają być wypłacane. Jednocześnie decyzja dotycząca
emerytury, która jest niekorzystna, powinna zawierać informację,
że świadczenie to ulega zawieszeniu oraz że wypłacana będzie emerytura korzystniejsza.
Oprac. ANNA MIECZKOWSKA,
rzecznik prasowy ZUS
o./Nowy Sącz

Masz pytanie do ZUS,
potrzebujesz porady,
napisz do nas:
redakcja@dts24.pl

PAT R O N AT M E D I A L N Y

I N T E R W E N C J A . Mówią NIE dla quadów i motocrossów w sądeckich lasach. Służby leśne rozpoczęły wzmożone kontrole, które mają
przeciwdziałać ekstremalnym jazdom
kierowców hałasujących maszyn.

Kierowca
przyłapany
na szlaku,
wiodącym
z Nowego
Sącza na
Cyrlę

Dwuosobowe patrole z udziałem straży leśnej, strażników granicznych lub
funkcjonariuszy policji prowadzą kontrole przez cały tydzień, a szczególnie intensywnie w okresie weekendu.
Jeżdżący kierowcy quadów i motocrossów to nierzadki widok w regionie sądeckim. Można ich spotkać
między innymi na wałach wzdłuż
Dunajca, ale też w pobliskich lasach.
Są też tacy, którzy wjeżdżają również do rezerwatów przyrody. Przykładem jest teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Płoszą zwierzęta
i niszczą tereny chronione.
– Teren Parku jest bardzo cenny
przyrodniczo – mówi Marek Kroczek, kierownik starosądeckiego
oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. – Każdy taki nielegalny wjazd
powoduje przepędzanie zwierząt
z ich miejsc bytowania. Jest to bardzo niebezpieczne, zwłaszcza teraz,
kiedy matki wychowują swoje małe
potomstwo. Zdarza się, że maszyny niszczą również młode sadzonki drzew czy krzewów.
Kierowcy quadów i crossów rozjeżdżają również szlaki. Powstają

FOT. (KG)

koleiny, w których szybko gromadzi się woda, co utrudnia turystom
poruszanie się.
Patrole obejmują szczególnie miejsca, zgłaszane przez turystów. Robione są specjalne mapy, które pomagają
zlokalizować rajdowców. W pierwszej
kolejności są obserwowane najbardziej uczęszczane szlaki turystyczne.
– Liczymy, że kontrole pomogą ukrócić ten proceder. Chcemy
uchronić turystów przed nieszczęśliwymi wypadkami – mówi Nadleśniczy Zbigniew Gryzło z Nadleśnictwa Nawojowa. – Kierowcy quadów
czy crossów jadący z dużą prędkością są zagrożeniem dla osób poruszających się po szlaku. Szczególnie,
kiedy niespodziewanie wyjeżdżają z zakrętu.
Leśnicy zakładają też w tym celu
fotopułapki. Ubolewają jednak,

że pojazdy nie mają obowiązku posiadania tablic rejestracyjnych,
co utrudnia rozpoznanie ich właścicieli. Ale to nie oznacza, że są całkiem
bezkarni. W przypadku miejscowych
straż leśna z łatwością rozpoznaje,
kto poruszał się pojazdem. Maszyny często są przywożone na lawecie.
– Gdyby na naszym terenie było
więcej miejsc specjalnie przystosowanych do quadów i motocrossów,
ich właściciele mogliby legalnie
na nich jeździć. Na pewno odciążyłoby to cenne tereny przyrodnicze – podsumowuje Marek Kroczek.
Za nielegalny wjazd do lasu grozi
mandat w wysokości 500 zł. Według
danych Lasów Państwowych w ubiegłym roku straż leśna nałożyła z tego
powodu prawie 30 tysięcy mandatów
na kwotę ponad 800 tys. zł.
MONIKA CHROBAK

REKLAMA

POLSKI ZW,ĄZE.:ĉ'KARSKI
.2àO ”NOW<6ĄCZ – CENTRUM”
Nowy Sącz, ul. JagielloĔska 73
zawiadamia

Īe w dniu 27.04.2014 odEĊGąVLĊ

OTWARTE ZAWO'<:ĉ'KARSKIE
:'<6&<3/INIE SPàAWIKOWEJ
”SP àAWIKOWY PUCHAR KOàA CENTRUM”
Zawody odbĊdąVLĊQa mDáymVWDZLHw6WDUym6ąF]X. SWaUWoweZ]DwodaFK ]á
( obejmuje:VWDUWRwe, puFKaUy, dyplom\QDJURG\U]HF]owe oUa]SRVLáek po WXU]H ).
Zawody ]oVWanąUR]HgUDne w NODVyfikaFji indywidualnej. ( 6HQLRULJunioU)
W zwLązku z decyzMą Zarządu Koáa, caáRĞü startowego zostanie przekazana Fundacji, które
wspomaga ”AniĊ Szafraniec” ( KWWS//www.VF.RUJSO/SUojHNWyQDUDWunek/annaV]DIUaQLHF )

SekUeWaULDW.RáDpU]\Mmuje ]gáoV]HQLDi XG]iela bliĪV]yFK infoUmDFMLGR dnia 24.04.2014
w JRG]LQDFKuU]Ċdowania 15.00 – 17.00 (wWoUek, F]ZaUWHk) lub pod nU.Wel. 728-315-406
=ELyUNa]Dwodników w dniu ]DZRdów ( maá\VWaw w SWaUym6ąF]X ) o god]inie 7.30

Witam,
Mam na imię Piotrek, mam 28 lat i w głowie pełno planów i marzeń na przyszłość. Nagle moje spokojne życie, pracę, którą lubię, szkołę i normalne funkcjonowanie przerwała informacja, że choruję na ostrą białaczkę. Musiałem się poddać trudnemu leczeniu. Czasem jest ciężko, ale moim
celem jest powrót do normalnego życia. Jest duże prawdopodobieństwo, że ratunkiem dla mnie
jest przeszczep szpiku kostnego. Niestety moje rodzeństwo i bliscy znajomi, są niezgodni genetycznie. Trwają poszukiwania dawcy niespokrewnionego. Niestety zauważam, że pieniądze w tym
leczeniu też są potrzebne żeby dbać o siebie należycie. Wszyscy, którzy mnie znają i do których
adresuję ten tekst wiedzą, że trudno jest prosić mi o pomoc, ale chce by moja rodzina i bliscy
mogli funkcjonować normalnie. Stąd prośba o 1 % podatku. Z góry serdecznie dziękuję.
Piotr Fryda

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” KRS 00000 47638
Nr konta fundacji 07 1750 0012 0000 0000 2316 1346
(bardzo ważny jest dopisek „dla Piotr Fryda”

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/
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NASTĘPNY NUMER DTS UKAŻE SIĘ 8 MAJA

Wojna o miejsca w sądeckich szkołach
E D U K AC J A . Trwają zapisy do klas
pierwszych szkół podstawowych.
Rodzice, chcąc umieścić dziecko w wybranej przez siebie szkole,
przeprowadzają „na papierze” całe
rodziny. Tylko czy ten proceder wyjdzie dzieciom na dobre?
Czy przepełnione sztucznie placówki nie sprowadzą katastrofy
na te mniej popularne? Bierzemy
pod lupę Szkoły Podstawowe nr
7 i 8, które działają niemal po sąsiedzku. Jedna pęka w szwach,
a o drugiej krążą plotki, że będzie
likwidowana. Wiceprezydent Bożena Jawor apeluje o rozsądek.

***
Zgodnie z przepisami nadal obowiązuje rejonizacja szkół.
Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci przypisane do nich miejscem zamieszkania. Przeszkodę można obejść,
przenosząc się w rejon upragnionej
szkoły. Naszą redakcję zaalarmowali rodzice uczniów z „siódemki”, którzy twierdzą z przekonaniem, że placówkom tym grozi
przeładowanie, a „ósemka” będzie
ziała pustką.
– I w „siódemce” i w „osiemnastce” będzie uruchomionych
po kilka oddziałów dla pierwszaków, w „ósemce” ponoć tylko jeden. Dzieje się tak, bo nikt
nie kontroluje, jak naprawdę wygląda proces rekrutacji. W wydziale meldunkowym mają ruch
jak w Rzymie – twierdzą, prosząc o zachowanie anonimowości
i ostrzegają: – To się źle skończy.
Już w obu szkołach jest problem
ze świetlicami, nie ma już w nich
miejsc. Zajęcia dodatkowe odbywają się o bardzo niefortunnych
porach, bo obie szkoły pracują
tak naprawdę na dwie zmiany.
Sztucznie zawyżona ilość pierwszaków tylko ten problem nasili.
Dlaczego nikt się tym nie zajmie?
Przecież żadnego boomu demograficznego nie ma, to czym ten

stan rzeczy będzie się tłumaczyć?
– ostrzegają. Twierdzą również,
że wychowawcy klas nie stronią
od spekulacji na ten temat. Pojawiła się nawet plotka, że doprowadzi to do zamknięcia „ósemki”
i naturalnie do większego ścisku
w pozostałych dwóch placówkach. Tu jednak dyrektorzy narzekać zbyt głośno nie powinni, bo za
każdym dzieckiem idzie subwencja. Więcej dzieci, to więcej pieniędzy dla szkoły. Czy na pewno?

nawet ukrywać, że walka o miejsce w jego szkole to prawdziwa
nobilitacja dla wszystkich nauczycieli i jego osobiście.
– Jest nawet matka, która chce
codziennie dowozić do nas swoje
dziecko ze Szczawnicy. To rzeczywiście coś znaczy – dodaje.
W tym roku SP nr 7 uruchomi
tyle samo oddziałów pierwszaków,
co w latach ubiegłych i o jeden oddział zerówkowy mniej.

***

– Do mnie też dotarły takie informacje – mówi Beata Kozieł, dyrektor SP nr 8 zapytana o obawy
rodziców. Jednak, jak podkreśla,
jej kadra nauczycielska nie ma i nie
powinna mieć sobie nic do zarzucenia. Na egzaminie na zakończenie klas szóstych ich uczniowie wypadli odrobinę słabiej niż uczniowie
z „siódemki”, ale nikt w rankingu nie dodał, że „ósemka” to szkoła integracyjna, gdzie na wyniki
pracuje się zdecydowanie trudniej.
Jako jedynej placówce SP nr 8 udało
się zdobyć fundusze na plac zabaw
dla sześciolatków. – Nie na miejsce zabaw w sali, gdzie wystarczy
dać kilka materacy, parę drabinek i piłek. Tylko na piękny, prawdziwy plac zabaw na świeżym powietrzu. Ubikacje i łazienki mamy
dla maluszków przystosowane już
od pięciu lat. Gdy tylko zostałam
dyrektorem, podjęliśmy decyzję
o ich przebudowie właśnie z myślą o nich. Nasza placówka pracuje
jednozmianowo. Dlatego wszyscy,
dosłownie wszyscy nauczyciele
mają czas na prowadzenie kółek
zainteresowań dla dzieci. Może
nasz budynek jest brzydszy niż
„siódemki”. Do niedawna uczyły się w tej szkole dzieci urzędników, adwokatów, sędziów. Może
to przemawia do innych rodziców?
– komentuje dyrektor. Przyznaje,
że dzieci z obwodu jej szkoły rzeczywiście przenoszone są do konkurencji na podstawie przekłamań
adresów.

***
Mariusz Horowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 nie
przeczy doniesieniom. Sam słyszał
dowcip, w myśl którego w biurze meldunkowym UM, każdego,
kto chce w ostatnim czasie zmienić miejsce deklarowanego pobytu (bo meldunków jako takich już
nie ma, zostały zniesione ustawą
przyp. red.) urzędnicy pytają, czy
to z powodu rekrutacji do „siódemki”. Ale jak dyrektor podkreśla – dla niego to klęska urodzaju,
bo w myśl przepisów musi przyjąć
wszystkich tych, którzy rzekomo
– to słowo jest tu jak najbardziej
na miejscu – mieszkają w rejonie
jego szkoły.
– A ja wolę stawiać na jakość,
zamiast na ilość. Obecnie mam
199 podań o przyjęcie, z czego
ponad 130 to te z rejonu. Łatwo
policzyć przy maksymalnie 24
uczniach w oddziale, ile musiałbym tych oddziałów utworzyć,
żeby przyjąć wszystkich. Trzeba jednak pamiętać, że rodzice
dzieci, których nie przyjmę, mogą
się odwołać nawet do sądu administracyjnego. I mają do tego
prawo. Żeby uszczelnić proces
rekrutacji, trzeba by zmienić kilka, jeśli nie kilkanaście przepisów nawet na poziomie konstytucji. A na to sobie żaden polityk
nie pozwoli, bo nikt nie odważy
się działać przeciw wyborcom
– wyjaśnia dyrektor i zastrzega
jednocześnie, że nie ma zamiaru

– Bo my musimy przyjmować
nie tych, co są u nas zameldowani,
tylko wszystkich, którzy deklarują zamieszkanie w naszym rejonie – zaznacza. O konsekwencjach
nie chce rozmawiać. – My dostaliśmy zgodę na uruchomienie u nas
trzech oddziałów w tym roku. Nie
wiem, jak jest w „siódemce” – dodaje na zakończenie.

***
Wiceprezydent Bożena Jawor
ma bardzo zdecydowany pogląd
na sprawę.
Rodzice mają prawo wybrać
szkołę, ale powinni to robić z rozwagą, a nie uczyć dzieci od pierwszej
klasy oszukiwać. Według Jawor nie
ma najmniejszego powodu do faworyzowania „siódemki”, bo wyniki
oddziałów integracyjnych z „ósemki” mówią same za siebie. Rodziców,
którzy to robią, powinno zastanowić, dlaczego inni rodzice celowo
przenoszą dzieci do małych szkół
na obrzeżach miasta.
– Bo w małej, kameralnej szkole jest bezpieczniej – podpowiada Jawor. Zastrzega, że miasto nie
pozwoli na uruchomienie ponadplanowych oddziałów, w których
liczba dzieci nie przekroczy liczby 24, i w której wszyscy uczniowie nie będą z obwodu szkoły.
Urzędniczka podkreśla również,
że plotki, które są rozsiewane
na temat „ósemki” i jej ewentualnego zamknięcia są całkowicie
niezasadne i dodatkowo odbierają
komfort pracy nauczycielom i poczucie bezpieczeństwa uczniom
i rodzicom. Jednocześnie wiceprezydent przyznaje, że w 2018 lub
2019 Urząd prawdopodobnie będzie musiał pomyśleć o likwidacji
jednej lub dwóch podstawówek,
bo nic nie zapowiada, że zmieni się
obecny układ demograficzny. Ale
na pewno nie będzie to drastyczne, jednorazowe działanie tylko
systematyczne wygaszanie działalności przez zaprzestanie kolejnych naborów.
(TISS)

Kazimierz Pazgan
Honorowym
Obywatelem
Nowego Sącza
Decyzję o przyznaniu tytułu podjęli na wtorkowej sesji sądeccy radni.
Nikt nie był przeciw, ale rajcy z klubu Platformy Obywatelskiej wstrzymali się od głosu.
Właściciel firmy Konspol ma
na koncie ogromne osiągnięcia.
Nie tylko w prowadzeniu własnego biznesu i w zdobywaniu zagranicznych rynków. Udziela się
też w ogólnopolskich organizacjach. Zasiada m.in. w prezydium
Rady Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie, jest prezesem Izby
Handlowo–Przemysłowej Polska
– Izrael i Członkiem Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Jest także posiadaczem wielu tytułów i odznaczeń.
m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Teraz został
wyróżniony tytułem Honorowego
Obywatela Nowego Sącza.
– Kazimierz Pazgan jest człowiekiem otwartym na potrzeby
i rozwój regionu, szczególnie poprzez tworzenie licznych miejsc
pracy dla mieszkańców Nowego
Sącza i okolic. Wspiera bezinteresownie działania innych instytucji, niesie także pomoc samorządom, szkołom i kościołom. Dzięki
odwadze, wizjonerstwu oraz dobrej analizie urealnia pomysły.
Jego osoba jest obecnie symbolem dynamicznego rozwoju sądeckiej przedsiębiorczości i biznesu – uzasadniają autorzy projekty
z rekomendującym uchwałę Grzegorzem Doboszem z klubu Pozytywni i Samodzielni na czele.
Kazimierz Pazgan według rankingu tygodnika „Wprost” posiada majątek warty 396 mln zł. Jego
firma jest znana nie tylko w Polsce
i Europie. Teraz zdobywa azjatyckie
rynki. Właściciel Konspolu odbierze
tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza w listopadzie, podczas
obchodów rocznicy lokacji miasta.
(PAS)

REKLAMA

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
PRODUCENT:
SKILLEDBIKE Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie
784 010 088
18 447 95 86
SKLEPY PATRONACKIE
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz
tel. 18 446 24 06
SKLEP „AGAT”
ul. Paderewskiego 40
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 4414718
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„Pozdrawiam dziewczynę o długich,
ciemnych włosach, jechałaś w poniedziałek autobusem nr 7 po 15.00. /.../.
Siedziałaś, a ja stałem przy oknie. Jeśli chcesz, napisz. Jeśli nie, to wiedz,
że jesteś piękna.” To tylko mała próbka tego, co można przeczytać na stronach typu spotted, i dowód, że życie
przenosi się do sieci.
W szczególności życie młodzieży.
Spotted, czyli internetowe słupy
ogłoszeniowe, służą bowiem przede
wszystkim nastolatkom. Sądecki spotted działa na facebookowym
profilu. Za jego pośrednictwem młodzi odszukują osoby, które spotkali na ulicy, w autobusie czy w centrum handlowym. Zdarzają się też
wpisy z informacjami o kradzieżach, z podziękowaniami za drobną
uprzejmość czy po prostu uśmiech.
– Przyznaję, że jest w tym trochę
uroku – mówi Teresa Wojtas Kieljan, psycholog i terapeutka. – Chociażby w tej przytoczonej wiadomości. To sympatyczny i miły
komentarz. Może sprawić radość adresatce, o ile natknie się
na tę wiadomość.
Pozostaje jednak pytanie, dlaczego spotterzy nie zareagowali w „realu”?
– Decyduje o tym nieśmiałość.
Ludzie boją się zostać zranieni, nie
chcą dostać kosza – wyjaśnia Jakub, moderator sądeckiego spotted. Jak większość w sieci, chce
pozostać anonimowy. Postanowił
założyć taką stronę, bo sam kiedyś został przez kogoś odnaleziony.
Co prawda jego historia nie miała
happy endu, ale postanowił pomóc
innym spotterom.
Moderator pełni rolę pośrednika. To on otrzymuje informacje od internautów i umieszcza je
w anonimowej formie. To do niego
zgłaszają się także odszukane osoby.
– Nie wiadomo jednak, w jakich kierunkach zmierzają potem
te znajomości – podkreśla Jakub.

Nastolatkowie widzą się
w rzeczywistości, a poznają w sieci
– Chodzi o to, by nie była to furtka do kolejnych ogłoszeń i wycofania się z układania relacji
i poznawania osób w świecie realnym – podkreśla Teresa Wojtas
Kieljan. Przyznaje, że internetowa forma nawiązywania znajomości jest łatwiejsza, ale też niesie za
sobą większe zagrożenia, a nawet
uzależnienie.
– Nie narażamy się w tej sytuacji na ocenę. Jeśli podejdę do kogoś i powiem: „Jesteś ładny, fajny, zapraszam cię do kina.”,
to mogę usłyszeć: „Nie, nigdzie
z Tobą nie pójdę” . Pisząc to w internecie, wychodzimy z założenia,
że to nam nie zaszkodzi – mówi
terapeutka, zalecając umiar w korzystaniu z wirtualnej formy
komunikacji.
(PAS)
Moderator traktuje swoją pracę
z przymrużeniem oka.
– Jeszcze nie dostałem informacji zwrotnej typu „zapraszam pana
na wesele”. Większość osób traktuje spotted jako formę rozrywki czy przygody. Można to wyczuć
ze sposobu pisania – dodaje.
Użytkowników, którzy polubili na Facebooku sądecki spotted,
można liczyć w tysiącach.
– Osoby, które umieszczają na nich wiadomości, to głównie nastolatkowie, uczniowie szkół
średnich i gimnazjum. Zdarzają się
też starsi, ale maksymalnie do 25.
roku życia – tłumaczy Jakub. – Pozostali lubią jedynie przeglądać
te strony, ale z nich nie korzystają.
Wśród umieszczonych w sieci postów dominują te związane

z zauroczeniami. Moderator widzi
jednak więcej niż zwykły użytkownik. Znając personalia szukających
się nawzajem osób, zauważył niejednokrotnie, że zachowanie spotterów ociera się o… zdradę.
– Widzę, czy te osoby
są w związkach. I powiem szczerze, że spotterzy, którzy mieli partnerów, także poszukiwali miłości na spotted – opowiada
Jakub. – Trudno jednak do końca oceniać ich intencje. Te strony
to często kolejne formy komunikacji między ludźmi, które sprawiają, że nasze życie przenosi się
do sieci – dodaje.
Psychologowie ostrzegają przed
zbytnim zaangażowaniem się
w wirtualny świat, by nie przyćmił
nam rzeczywistości.

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
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:ĞƐƚĞƑŵǇƉůĂƞŽƌŵČ
ůŽŐŝƐƚǇĐǌŶČƐƚǁŽƌǌŽŶČĚůĂ
ƉŽƚƌǌĞďĚǇƐƚƌǇďƵĐũŝŐųſǁŶŝĞ
ƐƚŽůĂƌŬŝďƵĚŽǁůĂŶĞũ͘
tǌǁŝČǌŬƵƉůĂŶŽǁĂŶǇŵƌŽǌǁŽũĞŵĮƌŵǇǁŬŝĞƌƵŶŬƵǌĂŽĨĞƌŽǁĂŶŝĂŬůŝĞŶƚŽŵ
ŶŝĞŵŝĞĐŬŝŵƵƐųƵŐŵŽŶƚĂǏƵŝƐĞƌǁŝƐƵƐƚŽůĂƌŬŝŽƚǁŽƌŽǁĞũ͕ƉŽƐǌƵŬƵũĞŵǇĚŽƐƚĂųĞũ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŽƐŽďǇǌďƌĂŶǏǇďƵĚŽǁůĂŶĞũŵŝĞƐǌŬĂũČĐĞǁWŽůƐĐĞůƵďǌĂŐƌĂŶŝĐČ͘

:ĞƐƚĞƑŵǇǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝǁƐƉſųƉƌĂĐČǌĨĂĐŚŽǁĐĂŵŝ͕ŬƚſƌǌǇ͗
ƉƌŽǁĂĚǌČůƵďƐČƐŬųŽŶŶŝǌĂųŽǏǇđǁųĂƐŶČĮƌŵħŽƌĂǌƉŽĚƉŝƐĂđƵŵŽǁħ
ĨƌĂŶĐǌǇǌŽǁČ͖
ŵĂũČĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞŵŽŶƚĂǏƵĐŽŶĂũŵŶŝĞũũĞĚŶĞŐŽ
ǌǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚƉƌŽĚƵŬƚſǁ͗ŽŬŶĂĚĂĐŚŽǁĞ͕ŽŬŶĂƉŝŽŶŽǁĞ͕ďƌĂŵǇ
ŐĂƌĂǏŽǁĞ͖
ƉŽƐŝĂĚĂũČǌŶĂũŽŵŽƑđũħǌǇŬĂŶŝĞŵŝĞĐŬŝĞŐŽŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞƑƌĞĚŶŝŵŝĐŚĐČ
ŐŽĚĂůĞũĚŽƐŬŽŶĂůŝđ͖
ƐČƐŬųŽŶŶŝǁǇũĞǏĚǏĂđŝƉƌĂĐŽǁĂđŶĂƚĞƌĞŶŝĞEŝĞŵŝĞĐ͘
^ǌĐǌĞŐſųŽǁĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞǁǇƐǇųĂŵǇƉŽƉƌǌĞƐųĂŶŝƵƐǁŽũĞŐŽĐǀŶĂĂĚƌĞƐ͗ ƉƌĂĐĂΛŬƌŽŶŵĂƚ͘ĐŽŵ
WƌŽƐŝŵǇŽǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĞŬůĂƵǌƵůŝŽŽĐŚƌŽŶŝĞĚĂŶǇĐŚŽƐŽďŽǁǇĐŚ͘

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
– Nowy Sącz ul. 29 Listopada 10 zamierza sprzedać następujące pojazdy:
1. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72017 – rok prod. 2011
cena wyw. 20.000zł
2. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72003 – rok prod. 2011
cena wyw. 20.100zł
3. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72007 – rok prod. 2011
cena wyw. 20.000zł
4. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72008 – rok prod. 2011
cena wyw. 20.000zł
5. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72020 – rok.prod. 2011
cena wyw. 19.900zł
6. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72023 – rok prod. 2011
cena wyw. 19.900zł
7. Motocykl YLSMCO WEKTOR – 149 ccm – KN0221 – 2004
cena – 400 zł
8. Motocykl YAMAHA YBR 250 – KN 1300 – rok prod. 2009
cena wyw. 4.400zł
9. Motocykl YAMAHA YBR 250 – KN 0960 – rok prod. 2008
cena wyw. 6.100zł
10. Motocykl YAMAHA SR 250 – KN 0148 – rok. prod. 1999
cena wyw. 1.700zł
Szczegóły oferty na stronie Internetowej www.mord.pl
lub na tablicy ogłoszeń na parterze budynku MORD
Pojazdy można oglądać na terenie parkingu przy placu manewrowym MORD przy
ul. 29 Listopada 10 w dniach od 23 do 30 kwietnia 2014r. w godz. 9.00 – 11.00.
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Autobusy dla
rowerzystów
DT S C Z Y T E L N I KÓW. Pan Krzysztof,
cyklista–amator, proponuje, by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
zaoferowało transport dla rowerzystów,
którzy w weekendy chcą odpocząć
na beskidzkich szlakach. Po Krakowie
już od kilku lat jeżdżą autobusy, którymi
można za darmo przewieźć rower.
Czytelnik, jak nas informuje, od kilku tygodni cieszy się nowym rowerem górskim i odkrywa kolejne trasy rowerowe Beskidu Sądeckiego.
Na szlakach, szczególnie w weekendy, mija wielu sobie podobnych ludzi
w różnym wieku, dla których jazda
na rowerze to nie tylko przyjemność,
ale i doskonały sposób na utrzymanie
kondycji. Większość z nich dojeżdża
w punkty wypadowe samochodami.
Pan Krzysztof uważa jednak, że cykliści z entuzjazmem przyjęliby informację, że mogą również korzystać
z komunikacji miejskiej.
– Wystarczyłoby chociaż w weekendy umożliwić przewóz rowerów
na przykład do Starego Sącza. Oczywiście wymagałoby to zapewne instalacji specjalnych haków do zabezpieczenia rowerów we wnętrzu
autobusu. Ale uważam, że to inwestycja warta świeczki. Zachęciłoby to do korzystania z usług MPK
wszystkich tych, którzy nie mają
bagażników na rowery w samochodach, młodych ludzi, którzy jeszcze nie mają prawa jazdy, turystów
– przekonuje mężczyzna.
Andrzej Górski, dyrektor MPK,
o takich rozwiązaniach już słyszał.
– To bardzo ciekawy pomysł.
Wart rozważenia. Takie rozwiązanie
funkcjonuje już w Krakowie, dlatego zleciłem swojemu pracownikowi skontaktowanie się z tamtejszymi pracownikami. Chcemy zapytać
ich o doświadczenia i rozwiązania techniczne, jakie zastosowali.
Chcemy też oszacować ewentualne

NA AFISZU

Spotkania, wykłady,
koncerty, wernisaże, akcje. Sprawdź,
w jakich wydarzeniach obecnych
na Sądecczyźnie
możesz wziąć udział.
Z nami, nic ważnego
Cię nie ominie.
Wejdź na dts24.pl w
specjalną zakładkę
NA AFISZU

koszta i zapytać, czy rzeczywiście
jest zainteresowanie rowerzystów
– wyjaśnia Górski.
Jak nas poinformował Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK SA
w Krakowie, tamtejsi radni już kilka
lat temu podjęli uchwałę, zezwalającą na darmowy przewóz rowerów
w autobusach i tramwajach. Kilka
pojazdów ma zamontowane z tyłu
specjalne bagażniki. W pozostałych
można przewozić rowery w środku. Jest tylko jedno „ale”. Kierowca
autobusu ma prawo odmówić zgody na przewóz jednośladu w sytuacji, gdy autobus lub tramwaj jest
przepełniony albo na tyle zatłoczony, że rower może ubrudzić pasażerów albo w inny sposób im zaszkodzić. Oferta MPK cieszy się sporym
zainteresowaniem, czego najlepszym
dowodem jest ilość rowerzystów korzystających z autobusów choćby
na linii do Lasku Wolskiego. Linia
największym powodzeniem cieszy
się w weekendy.
Na zamontowanych z tyłu autobusów bagażnikach mogą się zmieścić cztery jednoślady. W ich zamocowaniu i zdjęciu pomaga kierowca.
Trzeba jednak dodać, że z doniesień krakowskich mediów wynika,
że uchwała zezwalająca na przewożenie rowerów zarówno w środku, jak
i na zewnątrz pojazdów, budzi wiele kontrowersji. Radni nawet dyskutowali o jej zmianie i pozostaniu przy
zgodzie na przewóz rowerów jedynie w bagażnikach. Było sporo skarg
pasażerów, którzy twierdzili, że rowery w środku stanowią zagrożenie
dla bezpieczeństwa ruchu, że brudne koła rowerów niszczą odzież, itp.
Ostatecznie pozostano przy pierwszej, liberalniejszej wersji przepisów.
Montaż bagażników został przeprowadzony w ramach realizacji unijnego projektu CIVITAS/CARAVEL.
(TISS)

Byłeś świadkiem
interesującego
zdarzenia? Masz
dobre czy złe
informacje,
o których powinni
dowiedzieć się
wszyscy? Zgłoś
nam temat.
REDAKCYJNY
DYŻUR
Tel. 18 544 64 41
lub 785 340 411
E–mail:

redakcja@dts24.pl

8

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 24 kwietnia 2014

Dlaczego panie chodzą w piżamkach po ulicy?
– Można już o Tobie powiedzieć: słynna
Maja Sontag?
– Chyba jeszcze nie. Ale na pewno książka staje się coraz bardziej
słynna i gdzieś tam mnie ciągnie.
Nagle pojawia się Program Trzeci Polskiego Radia, który zaprosił
mnie na podobną rozmowę, której słuchało Wydawnictwo Pascal.
Zaproponowało mi, żebym jakoś
spisała to, uporządkowała myśli.
Siedziałam więc w zeszłym roku
i pisałam książkę, która się właśnie ukazała.
– Ale te myśli z podróży dookoła świata chyba miałaś uporządkowane,
bo przecież przez cały czas pisałaś bloga Majubaju.
– Jestem przekonana, że nie potrafiłabym napisać książki od zera. Ja
w ogóle podziwiam autorów, którzy
siadają do maszyny z czystą kartką i od pierwszego słowa wszystko
wymyślają. Ja tak naprawdę przeredagowałam materiał, który miałam
na blogu i to mnie uratowało. Ratuje mnie ta systematyczność pisania
w drodze, bo ja cały czas podróżuję
na jakieś tam krótsze urlopy i stamtąd piszę. Jak, nie daj Boże, nie skończę jakiegoś wpisu tam gdzieś, gdzie
mi to pachnie, gdzie praży mnie
słońce, gdzie jest mi gorąco, gdzie
biegają karaluchy, to ja tutaj na kanapie, siedząc w mieszkaniu nie jestem w stanie tego skończyć.
– Nie miałaś wrażenia, że to, co mogliśmy czytać na bieżąco na blogu, to jest
taka niekończąca się opowieść, taki
strumień świadomości, który nie ma
początku i końca.
– Tak, dlatego wydaje mi się,
że tylko ta książka swoją formą zamyka to, że jest pierwsza strona
i ostatnia. Szczęśliwie objechałam
świat dookoła, czyli początek jest
w Polsce i koniec jest w Polsce. Jak
wróciłam, to po prostu postawiłam
kropkę. I zakończyłam tę historię.
Tak naprawdę cały czas podróżuję
i cały czas ta niekończąca się moja
podróż trwa. Te relacje ciągle się pojawiają i to jest moje wielkie marzenie, aby to tak trwało.

FOT. ARCHIWUM MAI SONTAG

R O Z M OWA z MAJĄ SONTAG, autorką książki „Majubaju czyli żyrafy wychodzą z szafy”, będącej opisem jej półtorarocznej
podróży dookoła świata.

Maja Sontag i prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos
– Zanim doczekaliśmy tego efektu, który trzymamy w ręce i który waży około pół kilograma, to przychodzi ten moment, że dzwoni do Ciebie renomowane
Wydawnictwo Pascal i mówi: „Szanowna pani chcielibyśmy wydać książkę z pani podróży”. To chyba jest miłe
uczucie?
– To jest bardzo miłe uczucie.
A najmilsze w tym jest, że to oni
dzwonią, a nie ja – napisałam książkę, z którą chodzę po wydawnictwach i proszę o wydanie. I tak naprawdę to, że oni się zainteresowali
tematem, jakby skłoniło mnie do napisania tej książki, bo gdybym nie
miała takiego motywatora albo gdyby nie było tego światełka na końcu
tunelu, to ja chyba nie dałabym rady,
nie miałabym w sobie tyle siły, a tak
to wiedziałam, że oni są tą historią
zainteresowani, że na bieżąco sprawdzali, jak mi idzie to pisanie, dlatego
ta książka powstała.
– Czyli podglądali Cię podczas podróży?
– Tak, to znaczy usłyszeli w Trójce. Później zaczęli sobie tego bloga przeglądać i im się spodobało. To wymagało jakieś pracy,
którą musiałam włożyć. I to było

najmilsze. Zresztą bardzo lubię jak
na tego bloga trafiają osoby, które
gdzieś usłyszały, że jest fajny. Bo nie
ma przecież szerokiej promocji mojego pisania, tylko tak naprawdę ten
blog skupia wokół siebie ludzi, którzy znaleźli coś fajnego i zostali przy
nim, i to jest dla mnie największym
komplementem.
– Tytuł książki brzmi „Majubaju czyli żyrafy wychodzą z szafy” i kompletnie
nie wiemy o co chodzi.
– I bardzo dobrze! Ale mam nadzieję, że ten tytuł podobnie jak
okładka zaczarowuje, że jakby
od razu pojawiają się jakieś nieprawdopodobne obrazy, jakiś surrealizm, coś kolorowego i dokładnie
ta książka taka sama jest w środku.
Oczywiście mogło być: „Majubaju
relacja z podróży dookoła świata”,
ale wydaje mi się, że to zupełnie by
nic nie powiedziało. Powiedziałoby prawdę, ale nie powiedziałoby, jak tam w środku jest. Podróżuję dla tego surrealizmu, dla tych
nieprawdopodobnych rzeczy, dlatego, żeby zobaczyć i przekonać
się w Kambodży, że panie po ulicy chodzą w piżamkach, bo one

uważają, że to są takie dwuczęściowe zgrabne wdzianka i tak się prowadzą, i nikogo to nie dziwi. I właśnie dla takich rzeczy podróżuję,
takie rzeczy zawsze mnie bawią,
wzruszają i ciekawią, i właśnie taka
ta książka jest. Pełna takich spostrzeżeń. Poza tym oczywiście żyrafa, ja jestem wysoka, wychodzę
z szafy, czyli trochę też zostawiam
takie poukładane życie, wychodzę
z pudełka takiej codzienności i tak
to też można rozumieć.
– Jeszcze nie otworzyliśmy książki,
a tutaj słynny Szymon Majewski pisze
specjalnie dla Ciebie, cytuję: „Otwierasz książkę i zwiedzasz świat na plecach Mai. Jest dowcipnie i mądrze. Daj
się wziąć Mai na barana”.
– Tak, są jakieś takie rozbudowane wersje tej recenzji, bo te recenzje były takie piękne, są tak piękne,
że od nich zaczynamy tę książkę.
Szymon też pisze, że to dla osób,
które podróżują z kanapy i jest trochę w tym prawdy, bo być może
pewne rzeczy w tej książce będą
banalne dla osób, które podróżują intensywnie, podobnie jak ja.
Na pewno będą nowe i świeże dla
osób, które nie podróżują wcale
i jakoś nie mają za bardzo potrzeby wyjechać i brudzić się, pocić,
i męczyć.
– Michał Nogaś, dziennikarz Trzeciego Programu Polskiego Radia, tak pisze:
„Po przeczytaniu tej książki będą mieli Państwo tylko jedno marzenie: być
jak Maja Sontag”. Nie wierzę, że Ci się
od tego w głowie trochę nie kręci.
– Nie. Ten szum wokół książki,
który towarzyszy jej od tygodnia,
jest dla mnie zupełnie inną obserwacją. Wierzę, że ludziom może woda
sodowa do głowy uderzyć, bo ilość
sympatii, z jaką się spotkałam, ilość
przemiłych słów, komplementów…
– Dzwonią telefony, przychodzą
e–maile?
– Teraz jest Facebook, teraz
wszystko się dzieje przez Facebook’a, przez e–maile, przez mojego
bloga. Ludzie piszą po prostu tylko
miłe słowa, że słyszeli, że bardzo się

podobało, że kibicują, że będą czytać, bo byli właśnie kupić książkę,
albo tę książkę kupili i już ją kończą
czytać, i strasznie jest im przykro,
że książka się kończy.
– Chociaż ma 500 stron.
– Piszą, że są na 380 stronie i sobie teraz dawkują, czytają po 10, 20
stron, bo nie chcą, żeby ta książka się za szybko skończyła. To jest
ogrom sympatii i jak się tego słucha, to naprawdę można się rozpłynąć. Oczywiście staram się zachować do tego dystans i pokorę
przede wszystkim.
– Pokorę wobec sytuacji, że w Empiku
szybko wykupiono cały nakład?
– To miło, że to się jakoś sprzedaje i mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
– Jesteś „człowiekiem odważnym, inteligentnym, ale także szalonym, pokręconym i szybkim jak strzała”?
– Tak, to prawda. Myślę, że to jest
bardzo trafne określenie i opisanie mnie przez Michała Nogasia.
Ta książka też jest właśnie taka jak
pisze. Tak oczywiście, jestem piękna, mądra i zaradna, fantastyczna.
– Dobrze, ale ja szukam słabych stron
w tym wszystkim i nie znajduje, bo …
– Słabe strony? Dlatego zachęcam wszystkich do przeczytania tej
książki i napisania do mnie o ewentualnych słabościach, bo ja myślę, że trochę wcześniej czy później
na pewno pojawią się słowa krytyki.
Ludzie już tam wspominają, że chyba więcej emocji mimo wszystko dostarcza takie blogowanie, kiedy oni
wiedzą, że ja tam faktycznie jestem,
to jest to, o czym wspomniałam. Oni
wiedzą, że ja tam siedzę spocona, zakurzona i to piszę, że tutaj tych emocji jest trochę mniej. Spotkałam się
też z uwagą, że brakuje niektórym
w tej książce opisów wewnętrznych
przeżyć. Specjalnie tego unikałam,
bo nie chciałam skończyć …
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Cały, obszerny wywiad oraz galerię
zdjęć z podróży dookoła świata
znajdziesz na dts24.pl

REKLAMA

LOKAL UYTKOWY DO WYNAJ%CIA!
www.farbol.pl
• FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,
ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.

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

MetraǏ: 70,10 m2,
jedno pomieszczenie razem z zapleczem
Lokalizacja: 33-300 Nowy SČcz, ul. Zielona 27
(kampus WSB-NLU w Nowym SČczu)
Szczegóųy: Lokal wielofunkcyjny, dostosowany
do prowadzenia dziaųalnoƑci gastronomicznej
(kawiarnia, restauracja itp.), media
Kontakt:
WyǏsza Szkoųa Biznesu – NaƟonal Louis University
w Nowym SČczu
Pan Zdzisųaw Bochenek, tel. kom.: 795 861 514
e-mail.: rektorat@wsb-nlu.edu.pl
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OKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE
Charakterystyka
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności
Uw=0,78W/m2K
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną
i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia
z uszczelką środkową idealnie chroni
przed wilgocią i chłodem
• barwiona w masie ścianka proﬁlu
w okleinach zewnętrznych to estetyka
i trwałość na długie lata
• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce odpowiadającej wymogom
budownictwa pasywnego
• dostępny w 19 standardowych kolorach
• listwa podparapetowa pięciokomorowa

A
1 M A JA
K O D O 31
A TY LK
C JA
PR O M O CJ
O M O R O W E W CE N IE
N A 7 KO
KN
OK
Y LK O U N A S
O M O R O W YC H TY
KO
5K

Zalety okna SKYLIGHT PREMIUM
• wykonanie z odpornego na zabrudzenia i starzenie PCV, dodatkowo wzmocnionego ocynkowaną stalą w celu polepszenia statyki okna i ułatwienia mocowania okuć,
• oblachowanie powlekane hutniczo lakierami poliestrowymi,
• klamka w dolnym elemencie skrzydła umożliwiająca otwarcie w pozycji wietrzenia,
• montaż na dachu o kącie nachylenia od 15° do nawet 75°,
• możliwość regulacji położenia skrzydła w ościeżnicy,
• pełne otwarcie skrzydła blokowane hamulcem,
• doskonała szczelność okna zapewniona
systemem trzech uszczelek,
• przenikalność cieplna okna Uw =1,4 [W/m2K].

OKNO 78:118 OBLACHOWANE
BRĄZOWE, SZARE,
NAWIEWNIK GRATIS OD RĘKI

680 zł brutto VAT 23%

P R O M O C J E

1500 zł brutto VAT 8%

1290 zł brutto VAT 8%

2400 zł brutto VAT 8%

z montażem.
Dostępne kolory:
złoty dąb, orzech

z montażem.
Dostępne kolory:
złoty dąb, orzech, jabłoń, olcha

z montażem.
Dostępne kolory:
złoty dąb

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

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech
z automatem.

2490 zł brutto VAT 8%
z montażem
Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x . p l
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T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Wieści z gminy Uście Gorlickie
R O Z M OWA z DYMITREM
RYDZANICZEM, wójtem
Uścia Gorlickiego.

Stawka na turystykę i rekreację

– Uście Gorlickie to jedna
z największych obszarowo gmin w Polsce,
pod tym względem porównywana
z Luxemburgiem.
6,7 tys. mieszkańców, czyli wychodzą
22 osoby na kilometr
kwadratowy. Tyle krótkiej statystyki. A jakby
Pan scharakteryzował swoja gminę?
– To gmina typowo rolnicza
z przodującą w kraju hodowlą bydła
opasowego i mlecznego. To w skali
Małopolski jeden z największych producentów artykułów z drewna. Gmina słynąca z agroturystyki i lecznictwa
uzdrowiskowego. Przede wszystkim
żyją tutaj ludzie zaradni i zaangażowani w sprawy gminy. Pracowici i jeśli tej pracy nie znaleźli tutaj, to za nią
wyjeżdżają i wracają. Budują piękne domy co widać w ostatnich latach
szczególnie w takich miejscowościach
jak Stawisza, Śnietnica. Rolnictwo
świetnie się rozwija, gdyż mamy kilkadziesiąt gospodarstw wielkotowarowych o powierzchni ponad 50
hektarów. Rolnicy kupują ziemię, inwestują w sprzęt i narzędzia rolnicze.
Jednym słowem żywicielami naszych
mieszkańców są łąki i lasy. Od lat
też turystyczne usługi. Żyje się tutaj

nie najgorzej skoro nam
przybywa mieszkańców, a nie ubywa.
– Wspomniał Pan
o usługach turystycznych. Rzeczywiście ostatnio
zwłaszcza w Uściu
Gorlickim i Wysowej Zdroju, jak grzyby po deszczu wyrosły gospodarstwa agroturystyczne,
hotele, pensjonaty. Ale Wysowa Zdrój
to uzdrowisko znane od ponad 100 lat...
– 30 lat pracowałem w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego. Długie lata
trwało przekonywanie rolników,
że turystyka, agroturystyka może
i powinna być dodatkowym , alternatywnym źródłem ich dochodów.
Po tylu latach zbieramy owoce tej naszej polityki rolnej w gminie. To bardzo cieszy, bo dzięki temu gmina stała
się znana w kraju i z roku na rok odwiedza ją coraz więcej nie tylko kuracjuszy uzdrowiskowych, ale turystów
z plecakiem, na rowerze. Turystyka
może być kołem zamachowym rozwoju gospodarczego, co nasi rolnicy
świetnie zrozumieli.
– Turyści, kuracjusze to jedna strona medalu, zaś potrzeby mieszkańców
to druga. W gminie widać nowe budynki szkolne, nowe drogi, boiska sportowe,
ścieżki piesze, pięknie odnowiony park

uzdrowiskowy z naszym parkiem wodnym, pijalnią wód w Wysowej Zdroju. Skąd
na to macie pieniądze?
– Przy skromnym budżecie gminy
wynoszącym około 34 miliony złotych
bez pieniędzy unijnych na te wspomniane inwestycje nie moglibyśmy
sobie pozwolić. Pozyskaliśmy sporo
pieniędzy na budowę parku wodnego
w Wysowej Zdroju (10.4 mln złotych)
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Inne źródło unijne
pochodzi z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007 – 2013. Pozyskujemy też pieniądze z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tym sposobem na przykład za
pośrednictwem Euroregionu „Tatry” starostwo powiatu gorlickiego i Powiatowy Zarząd Dróg mogą
przebudowywać obecnie ważne nasze drogi: Ropa – Wysowa – granica
państwa i Gładyszów – Uście Gorlickie. Jestem za to wdzięczny starostwu
powiatowemu. W dalszej perspektywie wspólnie z powiatami słowackimi wybudowana zostanie droga
transgraniczna Wysowa – Blechnarka – Bardejów.

– Od lat się mówi o polączeniu drogowym
trasami rowerowymi, ścieżkami pieszymi (nordic walking) trzech galicyjskich
uzdrowisk Krynicy Zdroju, Wysowej Zdroju, Bardejowa...
– Wspomniłem o budowie drogi
z Wysowej przez Blechnarkę do Bardejowa. Tam już są zrobione ścieżki
piesze. Natomiast są też drogi z Wysowej do Krynicy i najbardziej wskazanym i prostym rozwiązanie byłoby
je poszerzyć, przebudować dla komunikacji samochodowej i po części rowerowej. Ale nasza gmina sobie z tym
nie poradzi ze względów finansowych
i jedynym rozwiązaniem byłaby konieczność współpracy pomiędzy powiatami gorlickim i nowosądeckim.
Oczywiście przy wsparciu finansowemu funduszy europejskich.
– Od 1995 r. zasiada Pan we władzach
samorządowych gminy. Jako najpierw
radny, członek zarządu, zastępca wójta.
Od 2001 r. jest Pan wójtem. Jak zmieniała
się przez te lata gmina Uście Gorlickie?
– Do największego sukcesu zaliczam ogromne postępy w dziedzinie
szeroko rozumianej oświaty. Mamy
siedem szkół podstawowych i dwa
gimnazja z salami gimnastycznymi.
Zapewniliśmy w tak rozproszonej
i mało zaludnionej gminie bezpieczny dowóz dzieci i młodzieży do szkół.
Z drugiej strony w minionych latach udało się nam przeprowadzić

CO WARTO ZOBACZYĆ, GDZIE WARTO BYĆ...

N Przede wszystkim

warto zobaczyć i zwiedzić dwie wspaniałe,
jedne z najpiękniejszych w kraju cerkwie
wpisane w ubiegłym
roku na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Uście
Gorlickie to jedyna
gmina w kraju, która może się poszczycić dwoma świątyniami pod egidą UNESCO.
Pierwsza to cerkiew Cerkiew św.Paraskewy w Kwiatoniu
grekokatolicka pw. św.
Michała Archanioła w Brunarach. Od lat się rocznicą wybuchu I wojny światopełni ona funkcję kościoła rzymskoka- wej Urząd Gminu w Uściu Gorlickim, jako
tolickiego. Zbudowana pod koniec XVIII jedyny w powiecie gorlickim, wydał alw. posiada wspaniały barokowy ikono- bum poświęcony wszystkim cmentastas. Równie piękną polichromię i am- rzom z I wojny światowej. Autorem albonę. Druga jest cerkiew grekokato- bumu jest Andrzej Piecuch.
licka pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu. N Stadnina Koni Huculskich w RegietoPrawdopodobnie pochodzi z 1700 roku. wie. Hodowanych jest tam obecnie poObecnie jest to kościół filialny rzymsko- nad 300 koni słynących z wytrzymałokatolicki parafii w Uściu Gorlickim. Poli- ści i łagodności. Ośrodek jest otwarty
chromia pochodzi z 1811 r. Zaś porywa- dla wszystkich dla dorosłych i dzieci.
jący urodą ikonostas z 1904 r.
Można tam wynająć miejsca hotelowe, skorzystać z przejażdżek konnych,
Cmentarze
wojenne
z
czasów
I
wojny
N
światowej. W gminie jest ich 13. Były wy- kuligów, rajdów konnych. W oryginalkonane pod nadzorem słowaka, archi- nie urządzonej restauracji podawane
tekta Dusana Jurkovica. Do najbardziej są smaczne posiłki.
atrakcyjnych architektonicznie należy N Pijalnia wód mineralnych w Wysowej
cmentarz będący w trakcie remontu Zdroju. W odnowionym parku uzdrowina Rotundzie. W związku ze zbliżającą skowym architekturą zachwyca ładnie

urządzona pijalnia wód
mineralnych. Pijalnię oddano do użytku
w 2006 r. Podawane
są tam wody lecznicze
z kilku źródeł. Szczegółowa informacja wskaże, która z wód jakie
schorzenia leczy. Spokojna i cicha Wysowa
leczy głównie skołatane nerwy. Natomiast
innym leczeniom poddawani są kuracjusze
korzystający z usług
sanatoryjnych.
N Park wodny w Wysowej Zdroju. To prawdziwy hit od niespełna roku. Park wodny rekreacyjno–rehabilitacyjny stał się modnym
w całym regionie gorlicko–sądeckim.
Nie dość, że baseny i niecki wypełnia
prawie woda mineralna to jej temperatura wynosi 34–37 stopni Celsjusza
a więc jest idealna dla reumatyków.
Oczywiście w parku wodnym są sauny, urządzenia do masaży różnych części ciała.
NŚcieżki nordic walking. Dzięki unijnym funduszom Euroregionu „Tatry”
wykonano i oznakowano kilkadziesiąt
kilometrów tras do wędrówek po gminie Uście Gorlickie. Wiele z nich przekracza polsko–słowacką granicę przez wyznaczone przejścia graniczne.
(KAN)

generalną przebudowę (jak kto woli
rewitalizację) uzdrowiska Wysowa
Zdrój. Powstała pijalnia, park wodny, amfiteatr, park zdrojowy powiększyliśmy o 8 hektarów. Nie wspomnę
o nowych drogach, mostach, których mamy dziesiątki. Bilans zatem
jest pozytywny.
– Ktoś ze znajmomych, bądź zainteresowanych spędzeniem urlopu na łonie natury telefonuje do Pana, by coś Pan polecił. Co Pan szczególnie poleca?
– Pobyt w Wysowej Zdroju o każdej porze roku. To jest nasza perełka. Oprócz uzdrowiska polecam też
największą w Europie Stadninę Koni
Huculskich. Też o każdej porze roku.
Muszę dodać, że bardzo dobrze się mi
współpracuje z dyrekotrem stadniny
Stanisłwem Ciubą i zarządem kombinatu Kietrz. Od roku właścicielem
stadniny jest w kłaśnie ten kombinat.
– Mamy uzdrowisko, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, trasy piesze i rowerowe. Czego z atrakcji turystycznych
brakuje gminie?
– Moim marzeniem jest znaleźć
inwestora, który wybudowałby stację narciarską w Wysowej na Ostrym
Wierchu. Właścicielami gruntów pod
przyszłe trasy narciarskie jest prezes
Sobiesław Zasada i nasza gmina. Taka
stacja wypełniłaby naszą ofertę turystyczną do pełna. Bo przecież stawiamy na turystykę i rekreację.
(KAN)

Majówka
Wysowa – Zdrój
AMFITEATR
W PARKU ZDROJOWYM

3 maja 2014 - sobota
Godz: 15:30

KONCERT Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3-MAJA

W WYKONANIU
GMINNEGO ZESPKBU WOKALNEGO „ ROSA” I GMINNEJ MBKDZIEOWEJ ORKIESTRY DETEJ

Godz: 16:30

hBANI NA KONIACH – POKAZ JAZDY KONNEJ
W WYKONANIU
GRUPY JEDZIECKIEJ - „STARA CEGIELNIA” – 'BDYSZÓW

Godz: 19:00 – 21:30

DYSKOTEKA W STYLU RETRO
ZABAWA NA SCENIE AMFITEATRU

4 maja 2014 - niedziela
Godz: 14:00

BAJKA DLA DZIECI pt. „ Pinokio „
POKAZ BANIEK MYDLANYCH – MALOWANIE TWARZY

TEATR LALEK „CINEMA” z NowegŽ^ČĐza

Godz: 15:15

tz^d%W<WELI LUDOWEJ „POGÓRZANIE”

Godz: 16:30

KONCERT P/_EI CHRZ_/:F^KIEJ

Z GORLIC
„BÓG OBRÓCIB BO NA DOBRO”
W WYKONSANIU DUETU : Marek BuszĐzyŷski – Bogdan PieĐzyrak

zapraszamy
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L U D Z K I E D R A M AT Y. – Mózg mojego Tomaszka obumiera – mówi
zrozpaczona Barbara Serafin z Grybowa. Zdiagnozowaną chorobę Niemanna–Picka u jej syna mógłby powstrzymać Zavesca. Niestety lek
ten nie jest refundowany w Polsce.
Walcząc o życie dziecka, pani Barbara gotowa jest skarżyć Ministerstwo Zdrowia w Strasburgu.
W swoich działaniach nie jest
odosobniona. Skargę na Polskę
w Europejskim Trybunale Praw
Człowieka w Strasburgu chcą
złożyć wszyscy rodzice skupieni w Stowarzyszeniu Chorych
na Niemanna–Picka i Choroby
Pokrewne „Żyć nadzieją”. Domagają się godnego leczenia ich
dzieci. A takie, jak twierdzą, zapewnia lek Zavesca, który spowalnia lub zatrzymuje chorobę. Niestety rodziców na niego
nie stać, bo nie jest refundowany
REKLAMA

w naszym kraju. Koszt miesięcznej kuracji wynosi ok. 34 tys. zł.
Choroba Niemanna–Picka jest
śmiertelną chorobą genetyczną,
która uszkadza mózg. Wraz z jej
postępem następuje wyłączanie
poszczególnych czynności życiowych. Chory przestaje mówić,
słyszeć, poruszać się. W końcu
umiera. W Polsce zdiagnozowano ponad 30 przypadków zachorowań, w tym na Sądecczyźnie.
Lek Zavesca nie leczy choroby,
ale pozwala spowolnić czy wręcz
zatrzymać jej objawy. W 2002 r.
został wprowadzony do obrotu
w całej Unii Europejskiej. W ponad 20 państwach jest wciągnięty na listę leków refundowanych.
Wśród nich nie ma niestety Polski. Cztery lata temu Krajowy
Konsultant do spraw Neurologii
złożył wniosek do NFZ o utworzenie grupy lekowej dla dzieci
z chorobą Niemanna–Picka typu C

FOT. (KG)

Rodzice walczą o godne leczenie ich dzieci

Skargę na Polskę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu
chcą złożyć wszyscy rodzice skupieni w Stowarzyszeniu Chorych
na Niemanna–Picka i Choroby Pokrewne „Żyć nadzieją”
z zastosowaniem Zavesca. Agencja Oceny Technologii Medycznej uznała jednak, że jest mało
skuteczny, stąd decyzja, że nie

zostanie wciągnięty na listę leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia oferuje tylko opiekę
paliatywną i fizykoterapię.
Rodzice, którzy skorzystali z możliwości leczenia swoich
dzieci za granicą, jednogłośnie
obalają argument, że zażywanie
leku nie przynosi pozytywnych
efektów zdrowotnych. Na kurację w Polsce ich jednak nie stać.
– Dla nas ten lek to ostatnia nadzieja, aby uchronić syna
przed rychłą śmiercią – mówi
zrozpaczona Barbara Serafin. Chorobę zdiagnozowano u dwójki jej
dzieci. Córka zmarła w wieku 28
lat. Syn Tomasz ma teraz 35 lat
i jego stan zdrowia z dnia na dzień
coraz bardziej pogarsza się.
– Mózg mojego syna obumiera.
Tomasz potrzebuje teraz opieki 24
PAT R O N AT M E D I A L N Y

godziny na dobę. Chorobę może
jednak powstrzymać kuracja lekowa – przekonuje kobieta.
– Przez trzy lata leczyłam syna
w Niemczech tym lekiem –mówi
z kolei Maria Sobala z Jastrzębia
Zdroju. – Zavesca okazał się zbawienny dla Marcina, powstrzymał
rozwój choroby. Kiedy jednak ten
lek wprowadzono w Polsce, odmówiono mi niestety za granicą podawania go za darmo. Po co zatem
lek wprowadzono w naszym kraju,
jeśli uznano, że jest mało skuteczny? Czy polscy pacjenci są odporni na niego? – pyta już ironicznie.
Dzięki ludziom dobrej woli,
pani Marii udało się zebrać pieniądze na zakup jednego opakowania
leku. Aby wystarczył na dłużej,
podaje go synowi po jednej tabletce dziennie…
O godne leczenie dziecka walczy także Katarzyna Klimek z Gołkowic. Jej 18–letni syn choruje
od pięciu lat na chorobę Niemann–
Pick typu C. Ma już zaniki pamięci, problemy z chodzeniem, mówieniem oraz z przełykaniem.
– Walczymy o życie naszych
dzieci – mówi Katarzyna Klimek.
– Choroba mojego syna postępuje bardzo szybko. Ciężko się żyje
ze świadomością, że syn może
w każdej chwili umrzeć. To tragiczne, że nie jesteśmy w stanie
pomóc własnemu dziecku.
Rodzice skupieni w Stowarzyszeniu są teraz na etapie zbierania
dokumentów potrzebnych, aby
złożyć skargę. Liczą, że w końcu
zostaną wysłuchani…
MONIKA CHROBAK

PA S J A . W domowych warunkach
potrafi wyczarować nietypowe stroje.
Nie są to jednak ubrania , które mogą
zagościć na okładkach modowych
pism, a szlacheckie żupany, jakie noszono kilka wieków temu. Nową pasją TOMASZ ŁOMNICKI, pochodzący z Barcic, zajmuje się od niedawna.
Stała się ona naturalnym następstwem jego działalności w grupach
rekonstrukcyjnych.
– Szycie to w Polsce, mimo wszystko, rzadka pasja u mężczyzny, a Pan
na dodatek zajmuje się modą sprzed
wieków…
– Nie ma co kryć, szycie to zajęcie kojarzone głównie z paniami, a nawet powiedziałbym babciami. – Od mężczyzny wymaga
się najwyżej, aby potrafił przyszyć sobie guzik do spodni. Jednak w środowisku rekonstruktorów historycznych, do którego
należę, szyjący facet to już nie
taka rzadkość .
– Zagłębiacie się tylko w arkana dawnej mody męskiej, czy szyjecie też dla
pań?
– Znamy mniej więcej modę
damską tamtych czasów, ale się
nią nie zajmujemy. Nie szyjemy
dla kobiet, może z obawy, że stroje
spod naszych igieł wyszłyby topornie. Poza tym, co innego facet szyjący sobie żupan, a co innego tworzący kieckę.
– Od kiedy spędza Pan wolne chwile
z igłą, nićmi i zwojem materiału?
– Ręcznie szyję od niespełna
roku. Po prostu któregoś dnia postanowiłem samemu spróbować
zrekonstruować strój. Tak jest ciekawiej, ale też oszczędniej. Szyję z ciekawości, kierowany pasją.
Są natomiast osoby, które na takim
szyciu normalnie zarabiają. Szyją
dla rekonstruktorów z Polski, ale
też i zagranicznych.
– Co już udało się Panu uszyć?
– Przede wszystkim żupan z początku XVII wieku. Główne i najważniejsze odzienie męskie na terenach Rzeczypospolitej. Starałem
się zachować wszelkie charakterystyczne cechy tego stroju, zgodnie
z ówczesną modą. Ponadto delię,
formę XVII–wiecznego płaszcza.
Moda na nią przywędrowała do nas
z Turcji. To największe moje osiągnięcia, bo lniane torby, onuce i koszule, to nie powód do chwalenia się.
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Lubię sobie pohajduczyć

Tomasz Łomnicki podczas oblężenia twierdzy w Zamościu. Jak mówi, chętnie
wziąłby udział w podobnej rekonstrukcji historycznej w Nowym Sączu, ale
bez wsparcia miasta trudno taką imprezę zorganizować.

ZDJĘCIA DAMIAN SZCZEPAŃSKI
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– W kogo przeobraża się Pan w grupie
rekonstrukcyjnej?
– W swej „karierze” zaczynałem
od szlachcica, ale nijak mi to nie
pasowało. Bez konia, służby, to nie
ma sensu. Obecnie rekonstruuję
hajduka, czyli należę do oddziału

prywatnej piechoty rodu Lubomirskich. Służę w oddziale, maszeruję, biorę udział w inscenizacjach bitew. To w ramach Stowarzyszenia
Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi
Krakowskiej. Natomiast w Poczcie
Mikołaja Bieganowskiego robię za...

sługę! Prostego chłopa. Wydaje się
nudne i nieciekawe? Trzeba znaleźć
w sobie trochę pokory, aby wcielić
się w rolę kogoś z niższego stanu.
Ponadto trzeba dotrzeć do źródeł
historycznych, by odtworzyć ciuchy, jakie nosili wówczas słudzy.
To jest wyzwanie!
– Działalność w grupie rekonstrukcyjnej to mieszanka wielu pasji. Trochę w tym teatru, zamiłowania do historii i chyba tęsknoty za tym, co było
kiedyś.
– Działalność w grupie rekonstrukcyjnej, w ogóle odtwarzanie dawnych wieków, to przede
wszystkim niesamowita przygoda.
Ducha epoki można poczuć poprzez
stroje, ale i miejsce, w którym akurat przebywamy – na przykład obóz
rozbity przy ruinach zamku. Jest
w tym osobliwa teatralność. Odtwarzanie bitew przyciąga przecież
widzów. Również samo życie obozowe: gotowanie historycznych potraw, tańczenie, granie na instrumentach – tworzy tę sceniczność.
Jest tutaj miejsce na tęsknotę za
czasami świetności Rzeczypospolitej, ale też czasami, gdzie liczyła się
zaradność, a nie wygoda. A zamiłowanie do historii? Ot, wielu z nas
jest historykami oraz archeologami.
Wielu z nas, w tym ja, prowadziło
lekcje żywej historii. Opowiadanie
z pasją o przeszłości daje jeszcze
większą frajdę, gdy widzi się miny
zafascynowanej młodzieży.
– W jakich bitwach wziął Pan udział?
– Cyklicznie jeżdżę do Zamościa
na „Oblężenie Twierdzy Zamość”.
Brałem też udział w rocznicy odsieczy Wiednia, w Warszawie byłem na rekonstrukcji bitwy pod
Kłuszynem oraz bitwy pod Warszawą z czasów potopu. Tak samo
w Tykocinie. Miałem przyjemność
rekonstruować walki z Turkami
na Węgrzech podczas imprezy Tatai Patara. W tym roku, mam nadzieję, uda mi się trafić do włoskiej
miejscowości Palmanova. Podobne imprezy odbywają się na Ukrainie, w Rosji, w Niemczech... Jest
ich po całej Europie tak wiele, a dni
urlopu tak mało...
– Dlatego „hajduczenie” jest tylko
czasem?

– „Im mniej cię co dzień, miodzie – Tym mi smakujesz słodziej”
śpiewał pewien sławny pan [Jacek Kaczmarski – przyp.red.]. Owo
„hajduczenie”, czyli rekonstrukcja
hajduka, to moje hobby, ale mam
i inne zainteresowania, więc staram
się je sobie dawkować. Aby zawsze
dawały przyjemność.
– Dlaczego opuścił Pan Sądecczyznę?
– Po skończeniu liceum w Starym Sączu rozpocząłem studia historyczne w Krakowie. Tam poznałem swoją ukochaną, która notabene
też jest z Sądecczyzny, a wybrała się
na studia do Łodzi. Serce nie sługa, więc udałem się za nią w tereny,
gdzie ludzie wychodzą na dwór...
Jako prawdziwy historyk pracuję...
w firmie informatycznej. Żeby jednak mieć styczność ze swoją pasją,
to pomagam przy powstającej grze
Duma Szlachecka, prowadzę profil
FB mego Stowarzyszenia, od czasu
do czasu wydaję nasze e–czasopismo „Merkuriusz Pospolitego Ruszenia”, współtworzę dwa blogi rekonstrukcyjne i w wolnych chwilach
pisuję recenzje książek do Literadaru. Nie narzekam na nudę. Wyjazdy
rekonstrukcyjne to dla mnie wypoczynek. Tak jak szycie strojów
przed sezonem wyjazdowym. Ale
w rodzinne strony mus mi wrócić,
bo jak to tak... bez gór i wychodzenia na pole?
– Czy Nowy Sącz może się spodziewać
najazdu?
– Nie kryję, że Nowy Sącz w XVII
wieku, a dokładniej w czasach potopu szwedzkiego, odegrał chlubną rolę miasta, które jako pierwsze
wyzwoliło się z rąk nieprzyjaciela. Cóż, to aż prosi się, aby zrobić z tego imprezę rekonstrukcyjną, która pokazałaby mieszkańcom
i turystom tę kartę historii. Takie wydarzenia mają miejsce m.in.
w Zamościu, Gniewie, więc czemu
nie w Nowym Sączu? Zastanawiamy się, czy by nie spróbować nawiązać kontaktu z miastem i nie
podjąć jakichś kroków w tym kierunku. Kontakty do innych grup są,
chęci są, a więc...
– Tylko działać…
– Tak, ale bez wsparcia miasta nic z tego nie będzie. A jestem
pewien, że huk muszkietów oraz
dział, szczęk szabel, gwarny obóz
wojskowy zaciekawiłby gawiedź,
zaciekawił…
Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

REKLAMA

Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl
Tel. 18 44 69 201, 509 469 948
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Proszę o Twój głos
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Ludomir Handzel, kandydat do
Parlamentu Europejskiego, o sobie:
Urodziłem się w Nowym Sączu 41 lat
temu. Tu się wychowałem, tutaj dorastałem i mieszkam. Z Nowym Sączem i Sądecczyzną związałem nie tylko swoje życie
rodzinne, ale w dużej mierze również zawodowe. Jestem żonaty, mam troje dzieci. Nie należę do żadnej partii politycznej.
Maturę zdawałem w sądeckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza. Jestem dumny z tej szkoły, bowiem dała mi solidne podstawy wiedzy,
dzięki której mogłem kontynuować edukację w renomowanych polskich uczelniach. Ukończyłem z wyróżnieniem Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego, jestem
również absolwentem Szkoły Głównej
Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zdobyte wykształcenie w zasadniczy
sposób pomogło mi w budowaniu mojej
kariery zawodowej. Pracowałem w Kancelarii Senatu RP i Ministerstwie Skarbu
Państwa. Jako manager specjalizuję się
w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracowałem w zarządach spółek: kolejowych (PKP CARGO S.A.), zaplecza kolei (Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.),
transportowych (NOX – POL Sp. z o.o.),
przemysłowych (ZSB STOLBUD Grybów
Sp. z o.o.), medycznych (Intercard Sp.
z o.o.). Obecnie sprawuję funkcję prezesa zarządu firmy Telbeskid Sp. z o.o.
(operator telekomunikacyjny).
Jako szczególnie ważne traktuję moje
zaangażowanie we współtworzenie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii
i Angiologii w Nowym Sączu. Powstanie
Centrum w rewolucyjny sposób zmieniło w naszym regionie obsługę pacjentów
z problemami kardiologicznymi. Centrum,
znajdujące się w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego, zapewnia dziś 24–godzinną wysokospecjalistyczną opiekę dla pacjentów z chorobą
niedokrwienną serca, w tym w szczególności z ostrymi zespołami wieńcowymi.
Jestem dumny, że miałem swój udział
w jego utworzeniu. Współtworzyłem również bliźniacze oddziały kardiologii inwazyjnej w Nowym Targu i Krośnie, które teraz dobrze służą mieszkańcom.
Materiał sfinansowany przez Komitet
Wyborczy Platforma Obywatelska RP
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Wybory do Europarlamentu 2014
Rozmowa z LUDOMIREM HANDZLEM, kandydatem do Parlamentu Europejskiego

Szansa na wyciągnięcie ręki
swoich mieszkańców, w taki sposób,
w jaki robią to Włosi, Hiszpanie, Francuzi albo Austriacy? Nasz region ciągle nie
wykorzystuje swoich możliwości, choć
wydaje się mieć tę szansę na wyciągnięcie ręki. Pamiętajmy o tym myśląc o przyszłości naszych dzieci. Ja w każdym razie
chciałbym, aby moje dzieci, kiedy dorosną, mogły z tej szansy skorzystać.

– Dlaczego zdecydował się Pan
na kandydowanie, skąd chęć sprawdzenia swoich sił w polityce?
– Zacznę od wyjaśnienia, że swojego
startu nie traktuję w kategoriach politycznych. Owszem, kandyduję z listy Platformy Obywatelskiej, ale nie jestem członkiem partii. Jestem przekonany, że wielu
działań mających służyć Nowemu Sączowi i naszemu regionowi, nie należy traktować w kategoriach politycznych. Nie
ma przecież upolitycznionych dróg, mostów, nie ma upolitycznionego rozwoju
gospodarczego, a przybywanie nowych
miejsc pracy i poprawa zasobności naszych portfeli, to nie tylko, a może nawet
w najmniejszym stopniu, polityka.
Jeśli jednak mówić o mojej aktywności społecznej, to nie jestem tu debiutantem. Pracując w Kancelarii Senatu
RP i Ministerstwie Skarbu Państwa, miałem możliwość uczestniczyć w ważnych
procesach reformowania Polski. To były
dla mnie bardzo istotne doświadczenia,
bowiem niemal namacalnie miałem okazję przekonać się, jak trudną i skomplikowaną materią jest organizowanie życia publicznego. Powiem przy tej okazji
rzecz banalną – pamiętajmy o tym, że nasze życie będzie tak zorganizowane, jak
sami je sobie zorganizujemy. Nikt tego
za nas nie zrobi, więc nie możemy pozostawać w przekonaniu, że te wybory
nas nie dotyczą.
– Procesy polityczne i społeczne zachodzące w Polsce w ostatnich 25
lata nie przez wszystkich oceniane
są pozytywnie?
– Zgoda, każdy ma prawo do swojej oceny i każdy pewnie ma argumenty uzasadniające taką ocenę. Osobiście
uważam, że w ciągu minionych 25 lat
Polska wykonała gigantyczny skok cywilizacyjny. To, co inne społeczeństwa
budowały przez wiele dziesiątek, a pewnie i setek lat, nam w jakiejś mierze udało się wykonać w czasie dużo krótszym.
Trudno dziś mówić, że nie wykorzystaliśmy szansy, jaką po 1989 r. dała nam historia. Osobną sprawą jest fakt, iż pewnie nie wszyscy Polacy czują, że w pełni
korzystają z tych zmian. I to trzeba pilnie zmienić, by jak najmniej osób czuło
się ofiarami zmian, a podział na wygranych i przegranych był jak najmniej odczuwalny. Szansą na to jest m.in. najbliższe sześć lat, kiedy Polska będzie

po raz ostatni korzystać z dużych środków unijnych. To m.in. właśnie te środki mogą sprawić, że coraz mniej będzie
ludzi, którzy żyją w poczuciu wykluczenia. Poprawmy to teraz, albo… Albo następna szansa szybko się nie powtórzy.
– Uważa Pan, że Pańska obecność
w Brukseli będzie miała na to wpływ?
– Uważam, i mam na to dowody,
że moja aktywność w wielu dziedzinach, może zostać spożytkowana dla
dobra regionu, w którym żyję. Mówi się
często, że Europa jest dziś wspólnotą

państw i regionów. Właśnie regiony powinny być silnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim. W tej różnorodności
jest siła, która – takie mam przekonanie
– nie jest do końca dziś wykorzystywana.
Wiele krajów szczyci się dorobkiem, osiągnięciami i warunkami naturalnymi swoich regionów. Jeździmy tam jako turyści,
zachwycamy się ich pięknem i możliwościami jakie dają ich mieszkańcom. No
i przede wszystkim zostawiamy tam nasze pieniądze. Dlaczego Sądecczyzna
nie może być jednym z tych europejskich
regionów, który pomnaża zasobność

– Dotychczas był Pan aktywny jako
przedsiębiorca i menedżer.
– I traktuję to, jako mój atut, a nie zarzut. Państwo jest również swego rodzaju przedsiębiorstwem, tylko o innej skali
potrzeb, problemów i możliwości. Sposoby zarządzania firmą i państwem są jednak bardzo podobne, nawet jeśli trzeba użyć innych mechanizmów. Dla mnie
najważniejsze będzie rozwiązywanie problemów blokujących dziś możliwość rozwoju polskich firm na międzynarodowym
rynku. Jeszcze lepsze prawo tworzone
w Brukseli, to szansa na większy rozwój
m.in. sądeckich firm. Skoro wiele z nich
radzi sobie tak dobrze w międzynarodowej konkurencji, to sygnał, że mają ciągle ogromny potencjał rozwojowy. Trzeba im tylko nieco szerzej uchylić tę furtkę,
a ich sukcesy przełożą się na satysfakcję wielu tysięcy sądeckich rodzin. W rozwoju regionu, podobnie jak w biznesie,
ważna jest promocja. W tym wypadku
promocja Sądecczyzny, jako dobrego
miejsca do nauki, do inwestowania, jako
dobrego miejsca do wypoczynku, leczenia sanatoryjnego, rehabilitacji. Inni nazywają to przemysłem czasu wolnego.
Niech zatem taki przemysł daje zatrudnienie ludziom na naszym terenie. Ja nie
chcę, aby moje dzieci musiały kiedyś wyjeżdżać za granicę i tam szukać swojej szansy na godne życie. M.in. dlatego czuję się dzisiaj w obowiązku mówić
o tym, by młodym ludziom stwarzać takie
możliwości tutaj. Te wybory są okazją, by
głośno i dobitnie o tym mówić. Te wybory
to szansa, aby głos naszego regionu był
usłyszany. Jeśli nie w Brukseli, to z pewnością w Warszawie i Krakowie. To niepowtarzalna okazja, by mówić o sprawach faktycznie dla nas ważnych, a nie
tylko o nośnych medialnie, choć marginalnych i wydumanych, jak gender czy
małżeństwa homoseksualne.
Materiał sfinansowany przez Komitet
Wyborczy Platforma Obywatelska RP
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Szanowni Państwo,

3. Ochrona zdrowia

Dziękuję, że mimo trudu dnia codziennego znaleźli Państwo chwilę, aby zapoznać się z moim programem wyborczym
jako kandydata do Parlamentu Europejskiego. Program, który mam przyjemność przedstawić, jest efektem mojej
pracy opartej o wieloletnie doświadczenie jako przedsiębiorcy, ale również
– a może przede wszystkim – sądeczanina, społecznika i ojca rodziny. Mój program tworzyli eksperci z dziedziny gospodarki, nauki, rozwoju regionalnego,
ochrony zdrowia, środowiska naturalnego i wielu innych osób, którym leży
na sercu dobro naszego regionu, Polski i Europy.
Mam przyjemność w skrócie zaprezentować Państwu podstawowe tezy
programowe, które zamierzam realizować, jeśli zostanę przez Państwa wybrany posłem Parlamentu Europejskiego.
Szerzej będę przedstawiał je na naszych przedwyborczych spotkaniach
w regionie.

j Wsparcie inicjatyw legislacyjnych mających na celu ułatwienie dostępu
do publicznej ochrony zdrowia, w tym
przede wszystkim zmniejszenie czasu oczekiwania na dostęp do usług
medycznych.
j Rozwój programów profilaktycznych
i prozdrowotnych szczególnie dla osób
starszych.
j Wykorzystanie zaplecza uzdrowiskowego do wsparcia placówek
ochrony zdrowia w zakresie leczenia
i rehabilitacji.
j Wsparcie działań podnoszących poziom lecznictwa oraz nasycenia doposażenia placówek w wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny.

4. Infrastruktura
j Wsparcie działań mających na celu
budowę najważniejszych szlaków komunikacyjnych w regionie, w tym drogi
Nowy Sącz–Brzesko oraz szybkiej linii
kolejowej Nowy Sącz– Piekiełko–Kraków, a także zwiększenie ilości połączeń kolejowych.
j Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w szczególności obwodnic Nowego Sącz, Limanowej, Krynicy Zdroju oraz budowy mostu przez Dunajec.
j Rozwój inwestycji infrastrukturalnych
generujących powstanie nowych
miejsc pracy, szczególnie z zakresu
szerokorozumianej turystyki.
j Inicjowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, szczególnie dotyczących ograniczenia hałasu i zmniejszenia ilości zanieczyszczenia powietrza,
które w Małopolsce jest szczególnie
uciążliwe.
j Inwestycje w wykorzystanie zasobów
odnawialnych źródeł energii – wody
i wiatru.

Po pierwsze nasz Region!
Mogąc reprezentować Państwa
w Parlamencie Europejskim pragnę
zająć się pomocą w rozwoju szerokorozumianej Sądecczyzny. W naszym
regionie mieszkają pracowici, zaradni, zdolni ludzie. Żyją tu lokalni patrioci, którzy przy odrobinie wsparcia i zainteresowania władz mogą skierować
naszą małą ojczyznę na nowe tory rozwoju społecznego i gospodarczego, zapewniającego nam wszystkim godne
życie. Dlatego też mój program, jako
przedstawiciela Sądecczyzny w Parlamencie Europejskim, koncentruje się
na czterech filarach:

1. Gospodarka
j Wsparcie przedsiębiorców z naszego regionu na rynkach Unii Europejskiej, ale również na rynkach Azji, poprzez tworzenie prawa przyjaznego
przedsiębiorczości.
j Praca nad odbiurokratyzowaniem instytucji unijnych oraz krajowych ośrodków rozdzielających fundusze unijne, zajmujących się wsparciem firm
i przedsiębiorczości.
j Zmianę przepisów prawa, które w największym stopniu krępują rozwój gospodarczego rozwoju.
j Usprawnienie i odbiurokratyzowanie
procedur przyznawania i rozliczania
środków z funduszy europejskich.

5. Rodzina
j Wsparcie dla inicjatyw zapewniających
przepływ innowacyjnej wiedzy z sektora nauki do przedsiębiorstw.
j Wsparcie inwestycji i przedsięwzięć
generujących nowe miejsca pracy.

2. Edukacja, nauka i wiedza
j Wsparcie edukacji, a w szczególności
uczelni wyższych publicznych i niepublicznych w zakresie rozwoju infrastruktury i dostępu do środków na badania i rozwój.
j Inicjowanie i wspieranie edukacyjnych i stypendialnych programów

europejskich, których celem jest pomoc uzdolnionej młodzieży szczególnie z rodzin najbiedniejszych.
j Pomoc w tworzeniu nowych, prorozwojowych i przyszłościowych kierunków studiów.
j Poparcie dla działań mających na celu
zwiększenie kompetencji, wykształcenia i wiedzy, szczególnie tej opartej
na lokalnych zasobach.
j Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw
w zakresie inwestowania w badania,
innowacje i innowacyjne rozwiązania
patentowe.

j Inicjowanie rozwiązań korzystnie wpływających na rozwój polskich rodzin
– wsparcie dla powstawania żłobków
i przedszkoli.
j Wsparcie rodzin wielodzietnych,
szczególnie tych w trudnej sytuacji
materialnej.
j Inicjowanie i rozwój programów ułatwiających młodym małżeństwom zakup mieszkania.
j Wsparcie dla projektów aktywizujących społecznie osoby w wieku 50
i 60 +.
Materiał sfinansowany przez Komitet
Wyborczy Platforma Obywatelska RP
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EMILKA PIÓRKO
I ZACZAROWANE DRZWI
Emilka
Piórko ma
kochającą rodzinę. Mieszka
w pięknym
domu pełnym starych obrazów
i luster. Czasami jednak zauważa, że niektóre przedmioty wyglądają dziwne, a ona
sama różni się od reszty rodzeństwa. Wkrótce okazuje
się, że miała rację: jej rodzina to wróżki, a dom pełen jest
tajemnych przejść do innego świata! Jesteście ciekawi,
co się wydarzy? Aby poznać
niezwykłą historię, warto sięgnąć po książkę. Wyd. ZNAK

Nojśwarniejsze przedszkolaki

PO CZYM POZNAĆ
WIOSNĘ?
Wiktoria Olesiak (5 lat)
Wiosną przylatują sikorki. Po kwiatkach też
można poznać – rosną tulipany i krokusy.
Trawa się zieleni. Można się bawić na polu. Ja
huśtam się na huśtawce.

Dawid Borkowski (5 lat)
Drzewa się zielenią, pąki
drzewne pojawiają się. Na polu bawię się
w piaskownicy i huśtam
na huśtawce. Ja jeszcze
na wiosnę z mamą i tatą,
i ciocią domową sadzę kwiatki.

Michał Krężelewski (7 lat)

FOT. Z ARCH. GOK W ŁĄCKU

Holly Webb

Znakomicie mówią gwarą,
a do tego śpiewają i tańczą przy
dźwiękach kapel regionalnych.
Kto? Nojśwarniejsze przedszkolaki z gminy Łącko, które brały udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową
w Obidzy.
Na j f a j n i e s z y m g ó r a l s k i m
przedszkolakiem został Eryk
Plechta z Samorządowego Przedszkola w Łącku, drugie miejsce
zdobył Adam Chipała z ZSG w Zagorzynie, a trzecie – Emilia Majkrzak z Niepublicznego Przedszkola „Smerfiki” z Czerńca.
(J)
FOT. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

CZYTAM, BO LUBIĘ

MALI EKSPERCI

Bociany przylatują z ciepłych krajów. Robi się
wiosenne porządki, zielenią się drzewa i pączki
wypuszczają. Trawa się
zieleni i rosną kwiatki.

Mateusz Gorczowski (4 lata)

Przyszli wirtuozi
Już teraz grają najpiękniej na skrzypcach, gitarze klasycznej, altówce i innych instrumentach, a w przyszłości zostaną wirtuozami. To laureaci XIX Powiatowego Konkursu Młodych Muzyków Instrumentalistów zorganizowanego w Powiatowym Młodzieżowym
Domu Kultury w Starym Sączu. Listę nagrodzonych możecie znaleźć na stronie: www.dts24.pl.
(J)

KOLOROWE KREDKI - WIOSNA

Rosną różne kwiaty,
drzewa i czasem listki rosną. Ja biegam
na polu, bawię się
w kulki i w piasku. Wiosną trzeba ściany zrobić,
żeby deszcz nie nalał na ganek.

Nick Pawłowski (5 lat)
Wiosną kosi się trawę traktorem, kosiarką też, i tata piłuje
drzewa.
(JM)
ZDJĘCIA: JUSTYNA MIGACZ

Rozwiązania zadań
z poprzedniego numeru
Wykreślanka
Hasło: BAJKA
Nagrody książkowe wylosowali:
Piotr Izworski lat 15, Aleksandra Ortyńska lat 8, Kinga Poczkajski lat 9;

Koniec i bomba, kto czytał, ten
zwycięża

Piotr Kądziołka, lat 8

Anna Szyler lat 11

REKLAMA

KONKURS

Dlaczego dobrze być dzieckiem?
Następny „DTS Junior” ukaże się tuż przed Dniem Dziecka. Dlatego
ogłaszamy specjalny konkurs! Napiszcie w 5 zdaniach, dlaczego dobrze być dzieckiem. Tekst podpiszcie swoim imieniem, nazwiskiem
i wiekiem. Do wypowiedzi dołączcie swoje zdjęcie. Najciekawsze
wypowiedzi opublikujmy, a ich autorów nagrodzimy.

REKLAMA

Tytuł książki: „O krasnoludkach
i sierotce Marysi”
Książki za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: Igor Romaniuk lat 8,
Wiktoria Smoleń lat 8;
Po odbiór nagród zapraszamy do 15
maja do siedziby redakcji „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego” przy ul. Żywieckiej 25 w Nowym Sączu.
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W TYM BRAŁAM UDZIAŁ
W Zespole Szkół Społecznych „SPLOT”
staramy się uwrażliwić naszych
uczniów na piękno kultury i tradycji.
Bez tych wartości trudno wychować
dobrego, empatycznego człowieka.
Tym celom służą między innymi „żywe
lekcje języka polskiego”.
25 marca w naszej szkole odbyła się
prawdziwa staropolska uczta. W wydarzeniu tym brali udział uczniowie
klas 2a i 2b gimnazjum oraz Dyrekcja i szanowne Grono Pedagogiczne.
Celem uczty było kultywowanie
tradycji i obyczajów szlacheckich
oraz utrwalenie wiadomości związanych z epopeją Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym polonezem odtańczonym
przez drugoklasistów do kompozycji Wojciecha Kilara. Dziewczęta
ubrane były w szlacheckie suknie,
a chłopcy, choć nie mieli kontuszy, równie dobrze prezentowali się
w eleganckich, białych koszulach.
Następnie wszyscy goście udali
się na staropolską ucztę. Rozpoczęła
się modlitwą po łacinie wygłoszoną
przez Maćka z 2b – naszego „księdza
Robaka”. Piotrek z 2a – gospodarz,

Staropolska uczta

Bez uwrażliwienia
na piękno kultury
i tradycji trudno
wychować dobrego,
empatycznego człowieka

zaprosił wszystkich do wspólnego
ucztowania. Na stole nie mogło zabraknąć staropolskiego bigosu przyrządzonego według receptury samego Adama Mickiewicza, pojawiły się
także: kawa, przeróżne sery, wędliny oraz owoce i ciasta. Toasty za
Grono Pedagogiczne i naszą szkołę wznoszono, jak na wzorowych

W TYM BRAŁAM UDZIAŁ

Dzięki takim wydarzeniom mogliśmy lepiej poznać staropolskie
tradycje, wspólnie się pobawić, nauczyć się tańczyć poloneza. Szlacheckie obyczaje na długo pozostaną
w naszej pamięci. Mamy też nadzieję, że nauki Sędziego o grzeczności
będą stosowane na co dzień.
ASIA

uczniów przystało, sokiem porzeczkowym i napojem o wdzięcznej nazwie „Piccolo”. Panowie „służyli”
paniom przy stole, podając kielichy z sokiem oraz potrawy. Zachowywali się przy tym jak prawdziwi
dżentelmeni. Ucztę zakończyły uroczyste podziękowania wygłoszone
przez nauczycieli.

Ze SPLOTEM na szczyt
7 kwietnia odbyły się Pierwsze Mistrzostwa Nowego Sącza
we wspinaczce sportowej szkół
gimnazjalnych i podstawowych.
Głównym zadaniem imprezy było
propagowanie tej atrakcyjnej formy aktywności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży.

Niezapomniana przygoda w Odessie
Public Achievement – osiągnięcia społeczne – to amerykański program społeczny dla aktywnych młodych ludzi, który uczy wrażliwości na dobro społeczne,
współpracy, odpowiedzialności, kreatywności, umiejętności podejmowania decyzji,
samodzielności.
W Zespole Szkół Społecznych
„SPLOT”, w grupie Public Achievement
pracujemy pod okiem nauczycieli – trenerów. Trenerzy koordynują naszą pracę zespołową, pomagają nam odkrywać umiejętności i dążyć do celu, jakim
jest realizacja przedsięwzięcia na rzecz
najbliższego środowiska. Prace te mają
charakter zadań podejmowanych dobrowolnie, z myślą o społecznym pożytku, wykraczają poza nasze codzienne uczniowskie, obowiązki szkolne czy
domowe.
Jako jedna z najbardziej aktywnych
grup zostaliśmy w listopadzie zaproszeni

na konferencję w Odessie w ramach projektu Youth In Action. Na miejscu poznaliśmy różne techniki pracy w Public
Achievement i pomagaliśmy opracowywać projekty ukraińskich rówieśników.
Warsztaty zakończone były zbiórką funduszy na zrealizowanie tych projektów.
Podczas wyjazdu zwiedziliśmy Odessę – odnaleźliśmy dom Mickiewicza,
wspięliśmy się na Schody Potiomkinowskie, obejrzeliśmy Jezioro Łabędzie
w jednej z największych i najpiękniejszych oper na świecie – oraz Akerman,
czyli średniowieczną twierdzę wzniesioną na starożytnej greckiej kolonii. Podczas jednego ze spacerów ulicami Odessy byliśmy świadkami demonstracji
popierających dążenia Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej.
Zaprzyjaźniliśmy się bardzo z uczniami ze szkół ukraińskich, co zaowocowało wymianą kulturową i dalszymi kontaktami.
WERONIKA

Patronat nad organizacją zawodów, które przebiegały pod hasłem „Ze SPLOTEM na szczyt”,
objął Zespół Szkół Społecznych „SPLOT” i sądecki Klub
Wysokogórski.
Rywalizacja odbyła się
na sztucznej ściance wspinaczkowej hali sportowej MOSiR przy ulicy Nadbrzeżnej.
W zawodach wzięło udział 50
uczniów. Nagrody wręczali dyrektor szkoły Beata Załubska
i wiceprezes Klubu Wysokogórskiego Łukasz Radziechowski.
W czasie trwania zawodów
uczniowie Niepublicznego Gimnazjum Społecznego „SPLOT”
prezentowali swoje najlepsze
osiągnięcia sportowe, medale,
dyplomy, puchary.

Wyniki sportowe:
Kategoria indywidualna
dziewcząt – gimnazjum
1. miejsce Katarzyna Jastrzębska – Gimnazjum Nr 1

2. miejsce Wiktoria Leśniak
– Gimnazjum Nr 3
3. miejsce Karolina Wójs
– Gimnazjum Nr 3
Kategoria indywidualna
chłopców – gimnazjum
1. miejsce Filip Basta – Gimnazjum Splot
2. miejsce Mateusz Danek
– Gimnazjum Splot
3. miejsce Kamil Krajewski
– Gimnazjum Nr 3
Kategoria indywidualna dziewcząt – szkoła
podstawowa
1. miejsce Julia Jastrzębska – Katolicka Szkoła
Podstawowa

2. miejsce Aleksandra Kawa KSP
3. miejsce Oliwia Stępień KSP
Kategoria indywidualna chłopców – szkoła
podstawowa
1. miejsce Jarosław Komsta – Katolicka Szkoła Podstawowa
2. miejsce Jakub Leśniak – KSP
3. miejsce Oskar Koszyk – KSP
Zawody „Ze SPLOTEM
na szczyt” cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, dlatego organizatorzy – Zespół Szkół Społecznych „SPLOT” oraz Klub
Wysokogórski – chcą wpisać je
jako imprezę cykliczną do kalendarza zawodów sportowych.
(GS)

mała szkoła DUŻE MOŻLIWOŚCI
Zespół Szkół Społecznych „SPLOT” - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

www.splot.info
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MAŁA POEZJA

Przepis na XXIV Festiwal Talentów Jadwigi

Najlepsza szkoła
W ramionach Dunajca i Kamienicy,
stoi szkoła przy samej ulicy.
Najlepsza szkoła dla dziecka
to numer dwa nowosądecka.
Wszyscy jesteśmy tutaj szczęśliwi,
nauczyciele są sprawiedliwi.
Uczą nas życia i wytrwałości,
jak żyć ze sobą w zgodzie, radości.
Święta Jadwiga Królowa czuwa,
dobre rady nam podsuwa.
Taka patronka to zobowiązanie,
wcale niełatwe dla nas zadanie.
Dzięki Królowej szkoła przetrwała,
do naszych czasów dzielnie dotrwała.
Tak walczy z trudem 170 już lat,
mądrością i dobrem podbija świat.
KAROLINA, uczennica kl. VI

Przygotowanie festiwalu jest bardzo długotrwałe i pracochłonne. Prace zaczęto już od stycznia. Grupa wielu rąk (Ewa Węglarska, Barbara Olszowska, Barbara Oleksy, Barbara Merklinger,
Karolina Kumor, Małgorzata Boruch–Woźniak,
Anna Banach, Agnieszka Czeluśniak) planowała
zadania i dzieliła się obowiązkami w przygotowaniu doskonałego festiwalu.

SP2

Nasza szkoła bardzo stara,
Ma tradycji co niemiara.
Chodzić do niej lubimy,
Bo się w niej nie nudzimy.
Jest klasa sportowa
I orszak Królowej,
Festiwal Talentów,
turnieje sportowe.
Nasza klasa IVd
Jest sportowa, każdy wie,
Piłka ręczna – to nasz znak,
Dołącz do nas, będziesz rad!
Każdy uczeń SP2
w życiu radę sobie da!
JULIA, uczennica kl. V

Dwójka

Szkoła Podstawowa nr 2
Świętą Jadwigę za patronkę ma.
W XIX wieku powstała,
pani Maria Ogonowska nią kierowała.
Lata mijały, wojny wybuchały,
a mury naszej szkoły dzielnie to
przetrwały.
Kadra nauczycielska zawsze się starała,
o przyszłość oraz wiedzę swych
uczniów dbała.
Nauki trudy znamy
i w „dwójce” je przetrwamy,
bo ja wiem, ty, koledzy –
nie warto żyć bez wiedzy.
JAKUB, uczeń kl. V

WSPOMNIENIE

Wciąż podbijamy
sceny
Moje wspomnienia z FAAT to sala
wypełniona pełnymi entuzjazmu
twarzami młodych artystów.

ZDJĘCIA Z ARCH. SP NR 2

Jednak, aby udał się jakikolwiek festiwal, potrzebni są wspaniali uczestnicy, których i w tym
roku nie zabrakło. Zgłosiło się wielu chętnych,
jednak wybraliśmy tych najlepszych, a było ich
aż 68. Rozpoczęły się przesłuchania w kilku turach i grupach tematycznych. Mieliśmy śpiewających, grających na różnych instrumentach,
tańczących oraz grupy teatralne. Wybór był
trudny, ale trzeba było się zdecydować.
Gdy przebrnęliśmy już przez eliminacje,
rozpoczął się trudny okres prób. To jest najtrudniejszy etap jednak i w tym roku udało się spotkać aż pięć razy. Ciężko jest dobrać
czas prób, by wszystkim pasował, z małymi problemami nam się powiodło i to zadanie. Najważniejsze to trzymać się scenariusza (w staropolskim stylu napisanego piórem
pani Małgorzaty Szczepaniak) i pierwotnego
pomysłu (tu sprawdza się przysłowie „pierwsza myśl najlepsza”).
Aby ubogacić nasz festiwal, który miał być
utrzymany w konwencji królewskiej, należało zaprosić naszą szkolną Królową – Olgę Słupek i jej dworki Karolinę Kumor i Karolinę
Szczepanek, a konferansjerów (Klaudię Piękoś i Kacpra Raczkowskiego) odpowiednio
ustroić. Tu po pomoc zgłosiliśmy się do pani
Beaty Karaszewskiej. Dzięki swoim znajomościom zorganizowała tak piękne stroje, że postanowiliśmy także ubrać szanowną panią
dyrektor Katarzynę Fałowską, a ja (z zazdrości) także chciałam choć raz dobrze wyglądać
i wpasować się klimat festiwalu, więc też oddałam się w ręce specjalisty – pani dr Marii
Molendy (znawcy strojów), która udostępniła nam epokowe szaty, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni.
Gdy już próby szły właściwym rytmem
i zbliżał się czas festiwalu, zostało przygotowanie pamiątkowych medali dla naszych uczestników. A któż mógłby się tym lepiej zająć, jak
nie nasz niezawodny pan Piotr Poparda, który
przygotował projekt medalu. O zakupie słodkości dla naszych wykonawców też pamiętaliśmy i każdego obdarowaliśmy, nawet znalazł się sponsor na całą masę cukierków dla
najmłodszych uczestników, któremu również
gorąco dziękujemy, a tym sponsorem jest pan
Maciej Olszowski.
W dniu festiwalu należy pamiętać, aby nerwy trzymać na wodzy, bo już więcej nic nie
możemy zrobić. Pozostaje nam tylko delektować się występami, a fantastyczny pan Marek
Lebdowicz nawet największej marudzie poprawi humor swoimi popisami podczas festiwalu.
Pozostało po wszystkim wybrać rodzynki,
które wyróżniały się najbardziej w całym tym
doborowym towarzystwie. O to zadbało jury
z zewnątrz szkoły – panie z Pałacu Młodzieży
i ze Szkoły Muzycznej oraz nasz emerytowany nauczyciel muzyki. To oni debatowali nad
tym, kto zwyciężył i pomimo burzliwych obrad zdecydowali, że w kategorii śpiewu pierwsze miejsce należy się Martynie Kalecie i Klarze
Polańskiej. Wyróżnienia zdobyli Kasia Kociołek i Bartek Koster. W kategorii tańca pierwsze miejsce zajęły: Emilka Gagatek i duet Klara
Polańska z Olą Konar, wyróżnienia otrzymały: Zuza Błaszczyk i Natalia Brzezina, Pola Ligiera, Karolina Czeluśniak. W kategorii gry
na instrumencie pierwsze miejsce przypadło

Tymkowi Polańskiemu. Wśród grup teatralnych zwyciężyły klasy 3ds i 6ds.
Coroczna nagroda specjalna przyznawana
przez panią Małgorzatę Szczepaniak, przypadła w tym roku Martynie Kalecie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i podziwiam za odwagę występu

na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Czy się komuś podobało, czy nie
– zostawiam Wam do oceny, może ktoś za rok
znajdzie inny, ciekawszy przepis na już XXV
Festiwal Talentów Jadwigi.
Smacznego i powodzenia za rok.
AGNIESZKA CZELUŚNIAK

Miejsce, gdzie cała „Dwójka” gromadzi się, by świętować różnorodność i bogactwo talentów,
jakie narodziły się pod Jej skrzydłami. Dumni rodzice z niecierpliwością oczekujący wystąpienia swoich pociech i stremowani
uczniowie o bladych twarzach.
Uśmiech i ciepły głos Małgosi
Szczepaniak oraz wysokie dźwięki
skrzypiec Jurka Kubrychta.
Te i wiele innych momentów,
które wpłynęły na to, kim jesteśmy dziś – wciąż młodzi, wciąż
utalentowani, wciąż gotowi
na podbijanie scen...
OLA
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Mali policjanci

OSTATNIA LEGENDA O KRASNOLUDKACH
AUT. FILIP BĄK

Trzydziestu przedszkolaków z Muszyny poznało tajniki
pracy policjanta.
Maluchy odwiedziły Komisariat Policji w Krynicy–Zdroju. Dowiedziały się
m.in., w jakich sytuacjach prosić
o pomoc policjanta
i jak korzystać z numerów alarmowych.
(J)

KONKURS DLA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

Koniec i bomba, kto czytał,
ten… wygrywa!
Podaj tytuł książki, która kończy się
słowami:

CDN.

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zabawa, rozwój, ruch i miłe
chwile spędzone wśród rówieśników czekają dzieci w Małym
Robinsonie. Dziecięce królestwa można znaleźć zarówno
w Nowym Sączu, jak i Krynicy czy Gorlicach. Rodzice mogą
tam spokojnie wypić kawę i porozmawiać, a w tym samym
czasie ich pociechy czeka podróż w niezwykły świat zabawek, bajkowych postaci, ciekawych gier i dziecięcej przyjaźni.
Jedną z atrakcji, którą bardzo
cenią sobie dzieci jest kąpiel
w basenie z kolorowymi piłkami. Można się w nim świetnie bawić, ale też popracować
nad motoryką i nawiązać nowe
znajomości. Ale to dopiero początek. Na salach zabaw zarówno w Nowym Sączu, Krynicy jak i Gorlicach znajduje
się mnóstwo zabawek: lalek
i jeździków, pluszaków i klocków, a także gier planszowych,
puzzli i układanek. Dzieci mają
w czym wybierać i dzięki temu
nigdy się nie nudzą. Wszystko
to, co znajduje się na salach służy nie tylko rozrywce, ale także
nauce i rozwojowi pociech. Nad
atmosferą w Małym Robinsonie
czuwają pracownicy, którzy
posiadają przygotowanie pedagogiczne. Sale są zaaranżowane w taki sposób, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo
i zminimalizować ryzyko wypadków. Na zasadzie podobnych kryteriów dobrane zostały także zabawki znajdujące się
na salach. Z dziećmi mogą się

Sztaby srebra i broń jeszcze spoczywają, o ile mi
wiadomo, tam gdzie zakopał je Flint, życzę im,
żeby spoczywały tam spokojnie na wieki. Wołami i powrozami nikt mnie nie zaciągnie powtórnie na tę przeklętą wyspę! Najgorsze sny,
jakie miewam, to te, w których słyszę łoskot
bałwanów dokoła jej brzegów, lub gdy zrywam
się z łóżka, a w uchu dzwoni mi przeraźliwy
głos Kapitana Flinta: „Talary! Talary! Talary!”
Na odpowiedzi czekamy pod adresem: dts.
junior@op.pl. W temacie wiadomości wpisz:
„książka”, a w treści wiadomości koniecznie
podaj swoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób,
które do 5 maja nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody.

Przygoda z Małym Robinsonem

dzieci mogą strzelać z łuku,
grać w kręgle, golfa, koszykówkę i ping ponga. Gry Nintendo fit pozwalają natomiast
skakać niczym Adam Małysz,
kręcić hula– hop, a nawet sterować samolotem. Znajdzie się
też coś dla małych miłośników
gry na X BOX– ach.

ZABAWA BEZ BARIER

bawić także rodzice ze względu na specjalnie dostosowane
konstrukcje.

ŚWIĘTOWANIE Z MAŁYM
ROBINSONEM
Mały Robinson to idealne miejsce zarówno na codzienne wizyty jak i urządzanie okolicznościowych
imprez. Dużą popularnością
cieszą się urodzinki. To trwające dwie godziny przyjęcia
z ogromną ilością atrakcji.
W cenie wydarzenia znajduje się m.in. malowanie twarzy, dzieki któremu dzieciaki
mogą na chwilę zamienić się
w wybraną przez siebie postać. Do małych uczestników
zabawy docierają specjalne zaproszenia, a do jubilata trafiają wyjątkowe upominki. Dzieci biorą też udział w dyskotece.

Przyjęcia odbywają się w specjalnych salkach urodzinowych. W Nowy Sączu i Gorlicach znajdują się dwa takie
pomieszczenia, a w Krynicy
jedno. W trakcie urodzin dzieci
korzystają także ze wszystkich
atrakcji dostępnych na salach.
Mały Robinson organizuje
również wydarzenia z innych
okazji. W salkach można spędzić niezwykły Dzień Mamy,
Mikołajki, Andrzejki i Halloween. Opiekujący się dziećmi
pracownicy potrafią zainteresować je konkursami i zabawami. Nie brakuje tańca, zagadek i drobnych upominków
za udział w imprezach.

SPOKOJNY SEN RODZICA
Podczas pracy z dziećmi
zdarza się wiele zabawnych sytuacji. Świadkami rozbrajającej

sceny byli pracownicy Małego
Robinsona w Gorlicach. – Tata
jednego z dzieciaków przykrył
się czapką i zasnął. Dodatkowo
dzieci bawiące się na sali zabaw
obłożyły go pluszakami, tak,
że nie było go spod nich widać
– uśmiecha się Klaudia Gurbisz,
kierownik sali zabaw Mały Robinson w Gorlicach. Rodzice
mogą bez obaw zostawić dzieci
w Małym Robinsonie. Zostaną
one zainteresowane ciekawymi formami zabawy, ale mogą
też wziąć udział w różnorodnych zajęciach tematycznych.
W tym czasie rodzice mają czas
chociażby na zakupy, ale także
na wspólne rozmowy. – Mały
Robinson to tak naprawdę
miejsce spotkań rodziców, poznawanie nowych znajomych.
Rodzice mogą wypić kawę
i porozmawiać, wymienić się

doświadczeniami – dodaje Małgorzata Łukasik.

PODRÓŻ PRZEZ EPOKI
W Małym Robinsonie znajdują się zarówno stare i sprawdzone zabawki jak i nowoczesne gry – Poza labiryntami,
basenami z piłkami, zjeżdżalniami, kładkami, piłkarzykami i cymbergajami, nasza
sala zabaw wyróżnia się spośród innych niezwykłą i jedyną
w okolicy ścianką wspinaczkową, która zapewnia dzieciom kolejną porcję wspaniałej
zabawy wspomagając rozwój
psychoruchowy oraz rozwijając chęć aktywnego spędzania czasu – mówi Małgorzata
Łukasik. Oprócz tego na dzieci czekają gry Nintendo (wii),
gdzie dzięki specjalnie do tego
przystosowanym pilotom

Mały Robison otwiera się
na dzieci niepełnosprawne.
Centrum zabaw współpracuje też ze Światełkiem Nadziei,
które opiekuje się dziećmi autystycznymi. To miejsce gdzie
najmłodsi z dysfunkcjami zdrowotnymi mogą znaleźć przyjaciół i rozwijać się poprzez
zabawę. – Wszystko jest dostosowane do potrzeb osób niepełnospranych. Jest specjalna
winda dla dzieci na wózkach
– mówi Małgorzata Łukasik,
kierownik sali zabaw Mały Robinson w Nowym Sączu. – Dzieci niepełnosprawne wchodzą
na salę gratis. Zabawa na naszych salach to bardzo fajna forma integracji, ale też rehabilitacji. Zwłasza w labiryntach czy
basenie z kulkami – dodaje Natalia Bielak, pracownik sali zabaw w Krynicy. Na Salach Zabaw w Nowym Sączu i Gorlicach
obowiązują też Karty Rodziny.
Wspólnie z Urzędami Miasta
Mały Robinson wspiera rodziny wielodzietne, które mogą liczyć na rabaty. Korzystne ceny
czekają też na grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli.

FOT. Z ARCH. KMP W NOWYM SĄCZU
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Święto stało się tradycją

To może być dobry rok

R O Z M OWA
ze STANISŁAWEM GOLONKĄ,
wójtem gminy

R O Z M OWA z TADEUSZEM
ZELKIEM, prezesem
Spółdzielni Sadowniczej
Łososina.

– Mamy w tym roku „oczko”, czyli 21.
Święto Kwitnących Sadów. Jakie były
jego początki?
– Pomysł zorganizowania święta
podsunął w 1993 r., ówczesnym władzom gminy nieżyjący już ks. proboszcz Władysław Piątek. Kierował
on parafią w latach 1979–2000. Początki były skromne i sprowadzały się
do festynu ludowego. Dzisiaj to wielka impreza na lotnisku, która gromadzi w dobrą pogodę nawet kilkanaście tysięcy uczestników.
– Od lat Łososina Dolna wraz z Łąckiem
są sadowniczymi stolicami Sądecczyzny.
Komu się należy ten tytuł?
– Nie mnie rozstrzygać. W naszej
gminie jest 40 sadowników, którzy
posiadają sady o bardzo zróżnicowanej powierzchni. Mamy też dwie
grupy producenckie – Zelsad, którą kieruje Stanisław Zelek z Białejwody i Spółdzielnię Sadowniczą Łososina Dolna z prezesem Tadeuszem
Zelkiem z Wronowic. Przeważają
sady jabłoniowe, ale też uprawiane
są sady gruszowe, plantacje porzeczek i agrestu. Na około 120 ha uprawia się w gminie truskawki.
– Czy Łososina Dolna wyróżnia się na tle
innych gmin powiatu nowosądeckiego?
– Od dziesiątków lat nazywana
jest bramą wjazdową na Sądecczyznę

dla turystów i wczasowiczów z głębi kraju.
Nasza gmina wyróżnia się trzema rzeczami – jako jedyna posiada własne
lotnisko, leży nad
malowniczym Jeziorem Rożnowskim oraz posiada
nowoczesne w skali
europejskiej sady. Sadownictwo jest potężną gospodarką, niestety o ograniczonym zakresie ze względu na brak ziemi pod
nowe sady. Stąd cena ziemi jest bardzo wysoka.
– Jakie korzyści ma gmina z Jeziora
Rożnowskiego?
– Ze względu na olbrzymią liczbę domków letniskowych, często zamieszkałych cały rok przez mieszkańców z różnych regionów kraju,
jezioro ma wartość promocyjną gminy, napędza koniunkturę gospodarczą. Część posiadaczy tych domów
osiedla się tu na stałe. W pełni sezonu turystycznego pełne obłożenie mają też gospodarstwa agroturystyczne. Działają wypożyczalnie
sprzętu wodnego, wypożyczalnie rowerów, wzmożony ruch ma gastronomia i sklepy.
– Wynika z tego, że przynajmniej części
mieszkańców gminy powinno się nieźle
powodzić, żyjąc z ruchu turystycznego.
– Tak nie jest do końca, gdyż
przy niesprzyjającej pogodzie ruch

turystyczny jest znikomy i nie da się wyżyć,
dlatego też duża liczba ludzi szuka pracy na miejscu , a jej
często brak i z tego
powodu emigruje. Ale wielu, którzy zarobili pieniądze za granicą, wraca.
Od kilkunastu lat przybywa nam mieszkańców.
W 1994 r. zameldowanych było
9300 osób. W tym roku jest ich 10
700. Impulsem do osiedlania się tutaj są nie tylko piękne krajobrazy, ale
dogodne położenie przy drodze krajowej Brzesko – Nowy Sącz. Znam
pojedyncze osoby, które tutaj mieszkają i codziennie dojeżdżają do pracy
w Krakowie.
– 20 lat mija od czasu, kedy został pan
wójtem gminy. Jak pan ocenia te lata
w roku jubileuszowym?
– Gmina dokonała prawdziwego
skoku cywilizacyjnego. Kiedy po raz
pierwszy zostałem wybrany wójtem,
Urząd Gminy mieścił się w starym
galicyjskim drewnianym budynku,
mającym ponad 120 lat. Od 1997 r.
mamy nowy, przestronny urząd,
w tym czasie powstały dwie oczyszczalnie ścieków, skanalizowane zostały centra Tęgoborzy i Łososiny Dolnej, do gminnych wsi dotarł telefon
i gaz. Powstało pięć nowych szkół,
obecnie budujemy kolejną w Rąbkowej. W zasadzie wszędzie mamy nowe
drogi. Wybudowano sieć wodociągową i nadal trwa jej dalsza rozbudowa.
Tęgoborze i Tabaszowa wzbogaciły
się o nowe remizy OSP. Dzięki takiej
infrastrukturze technicznej powstały nowe duże firmy (Agrotex, Eurocash) i inne mniejsze zatrudniające
po kilkadziesiąt osób. Jednym słowem
spełniłem swoje marzenie, kiedy obejmowałem stanowisko wójta – by pociągnąć gminę do przodu!
– Jakie teraz stoją przed panem najważniejsze wyzwania?
– To przede wszystkim kontynuacja budowy wodociągów, dokończenie rozpoczętych inwestycji takich jak budynek wielofunkcyjny, sala
gimnastyczna w Żbikowicach, szkoła w Rąbkowej, modernizacja lotniska, czyli budowa betonowego pasa
startowego o długości 800 m, budowa nowego budynku lotniskowego,
tak by mogły tutaj lądować i startować nieduże samoloty. W dalszej perspektywie czeka nas budowa nowej
szkoły w Tęgoborzy i rozbudowa kanalizacji w celu ochrony wód Jeziora
Rożnowskiego.
– 3 maja na lotnisku wielka impreza
Święta Kwitnących Sadów.
– Serdecznie zapraszam i liczę
na to, że jak co roku tysiące osób będą
się u nas dobrze bawić.
STANISŁAW GOLONKA. Lat 58. Urodził
się w Krynicy Zdroju. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie w 1981 r.
Przez 3 lata nauczyciel w Jabłonce. Następnie nauczyciel i dyrektor Zespołu
Szkół w Tęgoborzy. Od jesieni 1994 wójt
Łososiny Dolnej. Pod względem tego
stażu należy do trójki najdłużej urzędujących wójtów za Czesławą Rzadkosz
z Łukowicy i Kazimierzem Siedlarzem
z Kamionki Wielkiej.
(KAN)

– Jabłonie już zakwitły. Czy można
ocenić wstępnie, jakie będą tegoroczne zbiory jabłek?
– Po kwiatach widać, że drzewa
obsypane są nimi lepiej niż w zeszłym roku. To zapowiada lepsze
zbiory niż w 2013, jeśli oczywiście
pogoda będzie sprzyjająca.
– To zapowiedź także lepszej sprzedaży.
– Ceny na owoce są niższe, niż
w zeszłym roku, ale od kilku miesięcy owoce dobrze się sprzedają i myślę, że sezon potrwa nawet
do połowy lipca. W zeszłym roku
sprzedaż owoców z chłodni zakończyły się w czerwcu.
– Ile sadownik powinien mieć hektarów sadu, by powiedzieć, że to znakomity interes?
– W naszej spółdzielni liczącej 25 sadowników mamy małe
gospodarstwa liczące po 2 hektary i jednego sadownika, który ma
tych hektarów ponad 50. Ja mam
sad o powierzchni 5,5 ha i mówiąc o intensywnej produkcji owoców i spodziewanych zysków to jest
to mały areał. Myślę, że o wysokiej
dochodowości można mówić kiedy
się ma 15 – 20 hektarów.
– W gminie Łososina Dolna jest prawdziwy głód ziemi pod sady.
– Tak jest w rzeczywistości,
bo przecież nie wszystkie działki

nadają się pod sadownicze uprawy. Z tego co mnie słuchy dochodzą słyszałem, że za hektar ziemi pod sad trzeba zapłacić nawet
100 tys złotych. Dlatego wielu naszych sadowników kupuje ziemię
w powiatach brzeskim czy tarnowskim, a więc w niezbyt odległych terenach.
– Wyprodukować owoce to jedno.
Drugie to je dobrze sprzedać. Gdzie
wędrują owoce z waszej spółdzielni?
– Głównie na południe Europy
– Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, a także Czechy.
– Sadownicy narzekają, że kończy się
handel owocami z Rosją i Ukrainą.
– My do Ukrainy niewiele
sprzedawaliśmy owoców. Z tego
co wiem, handel z Rosją ma się dobrze, tyle że owoce z południa Polski jadą przez Grójec dalej przez
Białoruś do Rosji. Ale my tam niewiele sprzedajemy.
– Jakie odmiany jabłek są teraz modne u klientów?
– Kiedy produkuje się jabłka
o najwyższych europejskich standardach, to ze sprzedażą nie ma
kłopotów – tyle że ceny bywają różne. Popytem cieszą się takie odmiany jak Jonagored, Champion, Gala,
Golden Delicious, Gloster, Idared,
Rubin, Elise, Ligol.
– Na zakończenie rozmowy, czego należy życzyć łososińskim
sadownikom?
– Oby nie było przymrozków,
a przede wszystkim gradobicia.
(KAN)

WARTO WIEDZIEĆ...

N Gmina zajmuje powierzchnię 8.431 hektarów. 15% użytków rolnych zajmują

sady. W gminie jest 1750 gospodarstw rolnych o przeciętnej powierzchni 3,15
ha. Mieszka tutaj ponad 10 700 mieszkańców. Gmina składa się z 19 sołectw.
Największe Tęgoborze liczy 1609 mieszkańców. Najmniejsza Skrzętla ma ich
135. Ogółem zarejestrowanych jest ponad 500 podmiotów gospodarczych.
N Pierwsza wzmianka o parafii Jakubkowice pochodzi z lat 1325 – 1327. Fundację swoją zawdzięcza królowej Jadwidze, żonie Władysława Łokietka, która w 1333 r. nadała parafii szerokie przywileje. W skład tej parafii wchodziła wieś Łososina – od nazwy rzeki o tej samej nazwie. Od 1 stycznia 1970 r.
parafia podobnie jak wieś zmieniła nazwę z Jakubkowic na Łososinę Dolną.
N Tradycje lotnicze sięgają lat międzywojennych, kiedy to na górze Jodłowiec
w 1933 r. powstał ośrodek lotnictwa szybowcowego. Lotnisko w Łososinie
Dolnej otwarto w 1963 r. po likwidacji lotniska w Kurowie.
N Atrakcją turystyczną na skalę światową jest wybudowany w 1970 r. słynny
most Jana Stacha. Niezyjący już dzisiaj Jan Stach samodzielnie przez kilka lat
wznosił budowlę o imponujących rozmiarach. Most ma długość 20 m, wysokość 13 m i szerokość 7,5 m.
N Perełką drewnianej architektury sakralnej jest kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na górze Just. Pochodzi z XVII wieku, na miejscu gdzie
żył na przełomie X–XI wieku w pustelni św. Just.
(KAN)
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Aeroklub Podhalański kuźnią lotniczych talentów
wykonywanych przez najbardziej
utytułowanego szybownika w historii – Sebastiana Kawę. Mistrz
świata i rekordzista jest synem lekarzy spod Wojnicza. Jego ojciec
– Tomasz, należał kiedyś do Aeroklubu Podhalańskiego. Podczas
wyprawy do Nepalu towarzyszył
im Tomasz Chudoment. – Dzięki
temu mamy swój współudział w tej
palmie pierwszeństwa jeśli chodzi
o lotnicze zdobywanie Himalajów
– mówi Andrzej Sarata.
Tomasz Chudoment o swoim
udziale w lotach nad najwyższym
łańcuchem górskim świata mówi
skromnie. – Mam za sobą trzy loty
z Sebastianem. Więcej się nie dało,
bo byli też inni ludzie, którzy czekali. Pojawiły się również problemy z władzami lotniczymi.
Pilot był w Himalajach pierwszy
raz i przyznaje, że żadne inne góry
nie mogą się z nimi równać.– Widoki są tak piękne, że nasze Tatry to jest w porównaniu z nimi
jedynie namiastka. Gdzie człowiek nie popatrzył – tam widział
góry. Lecieliśmy blisko Annapurny – to było coś niesamowitego.

W dwóch słowach – Aeroklub Podhalański – zamyka się 58 lat tradycji
lotniczych na Sądecczyźnie i ciekawe
historie uzdolnionych pilotów, którzy
pracują w liniach lotniczych na całym
świecie. W najbliższym czasie siedziba organizacji, czyli lotnisko w Łososinie Dolnej znów stanie się miejscem
podniebnych pokazów, które tradycyjnie towarzyszą Świętu Kwitnących
Sadów.
Do aeroklubu należą 92 osoby.
Są wśród nich piloci wojskowi, kapitanowie dreamlinerów i bombardierzy. Jest też pilot latający
w prywatnych liniach odrzutowcem. – Mamy pełne spektrum jeśli
chodzi o pilotów – mówi Andrzej
Sarata, prezes Aeroklubu Podhalańskiego. – W naszym aeroklubie
tkwi potencjał.

Łukasz Świderski został mistrzem Polski w akrobacji samolotowej

Mistrz Świderski

Ambitne plany

FOT. ARCH. AEROKLUBU PODHALAŃSKIEGO

Szeregi Aeroklubu Podhalańskiego zasilają znakomici piloci,
którzy reprezentują go na zawodach . I to z sukcesami. – Łukasz
Świderski został mistrzem Polski w akrobacji samolotowej, wygrywając wszystkie konkurencje
na mistrzostwach Polski rozgrywanych w Toruniu. To najtrudniejsza z dyscyplin lotniczych. No
i mamy mistrza – uśmiecha się prezes Aeroklubu Podhalańskiego. Wyczyny Łukasza Świderskiego będzie
można podziwiać podczas Święta Kwitnących Sadów w Łososinie
Dolnej, które jednocześnie stanowi
symboliczne otwarcie sezonu lotniczego. Pilot przymierza się również
do startów w zawodach pucharowych w Zielonej Górze i w Mistrzostwach Polski w Toruniu. Swoje
umiejętności szlifuje m.in. na lotnisku w Łososinie Dolnej pod okiem
trenera, mistrza świata Wiktora
Czmala z Rosji. Akrobacje samolotowe to duże obciążenie dla organizmu. Ktoś, kto nie ma z nimi
styczności i przetrwa wiązankę (następujące po sobie kolejne figury
akrobacji lotniczej) nie będzie się
najlepiej czuł.
– Jeśli ktoś nigdy nie latał,
to wygląda to mniej więcej tak,
że człowiek albo pół godziny leży
na ławce, albo siedzi nieco przytłumiony – mówi Łukasz Świderski.
Tych problemów nie mają jednak
zawodnicy, choć muszą ograniczać
czas latania.
– Przeciążenia podczas lotu
zawodniczego wynoszą od –5g
do +9g, są to dość duże wartości.
Normalnie oddziałuje na nas siła
o wartości przeciążenia 1g. Gdyby pilota zważyć przy przeciążeniu 9g, ważyłby dziewięciokrotnie
więcej niż normalnie. Przeważnie
więc dziennie wykonujemy około trzech–czterech lotów i to jest
wszystko, co jest w stanie wytrzymać organizm ludzki na dłuższą
metę. Loty mają 15 minut – dodaje
Łukasz Świderski.
Od momentu wyszkolenia się
na pilota spędził na akrobacjach samolotowych 350 godzin. Swoją pasję może realizować dzięki temu,
że prowadzi firmę. Łączy wiec treningi z obowiązkami biznesmena. Nie

Kobiety coraz częściej siadają za sterem

Ludzie od dawna marzyli o lataniu, teraz mają możliwości. Warto z nich skorzystać.
ukrywa, że to drogi sport. Podkreśla
jednak, że lotnictwo jest tego warte.
– Warto. Kiedy jestem na lotnisku, wraca uśmiech. Wiadomo,
że człowiek się napracuje – życie
nie jest lekkie. Lotnictwo na szczęście dodaje skrzydeł. Zachęcam
wszystkich do spróbowania w nim
swoich sił. Od dawna ludzie marzyli o lataniu – teraz mamy możliwości, a nadal niewielu z nich
korzysta.

Kobiety bez barier
Kobiety przekraczają bramy lotnisk już nie tak, jak kiedyś – jako
pasażerki czy obserwatorki podniebnych wyczynów. Coraz częściej siadają za sterem. Wśród nich
jest Dominika Chyclak, która imponującą liczbę lotniczych osiągnięć
uzupełniła w tym roku o uprawnienia instruktorskie. Prowadzi właśnie zajęcia teoretyczne dla przyszłych pilotów w Łososinie Dolnej.

– Dominika przełamała pewną magiczna barierę i spróbowała
swoich sił jako instruktor samolotowy. To dla niej nowe wyzwanie
– mówi Andrzej Sarata. Lotniczka
podkreśla, że ucząc innych pilotażu, sama nabiera doświadczenia.
– W lotnictwie człowiek szkoli się przez całe życie. Myślę,
że ucząc innych latania będę mogła także zdobyć nowe doświadczenie i pogłębić dotychczasowe.
To dla mnie wyzwanie. Na próbę
zostanie wystawiona moja cierpliwość, opanowanie oraz umiejętność przekazywania wiedzy.
Wygląda na to, że grono pilotek
w aeroklubie się powiększy. W tegorocznych szkoleniach biorą
udział przedstawicielki płci pięknej.
– Mamy dwie kobiety. Jedna
z nich to kandydatka na szkolenie
samolotowe, a druga na szkolenie
szybowcowe – mówi z zadowoleniem Dominika.

Z Beskidów nad Himalaje
Niewielu wie, że Aeroklub Podhalański miał swojego reprezentanta podczas realizacji pionierskich lotów nad Himalajami,

Siedziba Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej przechodzi w ostatnich latach metamorfozy. Gruntowny remont przeszedł
port lotniczy, odnowione zostały
też hangary. W zeszłym roku wymieniona została też stacja paliw.
Od kilku lat władze Aeroklubu starają się także o przystosowanie lotniska do lotów biznesowych. Lądowanie taksówek powietrznych
będzie możliwe, jeśli zostanie wybudowana utwardzona droga startowa. To ogromne przedsięwzięcie,
które wymaga dużych nakładów
finansowych.
– Jego projekt jest już gotowy i myślimy z nadzieją o kolejnym rozdaniu unijnych pieniędzy
– mówi prezes Aeroklubu Podhalańskiego Andrzej Sarata. – Współpracujemy z władzami samorządowymi. Pomysł wspiera Stanisław
Golonka wójt Łososiny Dolnej. Jan
Golonka, starosta nowosądecki,
również jest jemu przychylny.
Zmiany na lotnisku doprowadziłyby do rozwoju całego regionu, ożywiając nie tylko lotnictwo,
ale także branżę turystyczną. Płyta lotniska jest też miejscem wielu imprez, podczas których można
się zarazić miłością do lotnictwa.
Oprócz zbliżającego się Święta
Kwitnących Sadów, w tym roku
sympatyków tego sportu czeka
jeszcze jedno ciekawe wydarzenie.
– 17 sierpnia organizujemy
wspólnie z Muzeum Lotnictwa imprezę z okazji 100. rocznicy wybuchu
pierwszej wojny światowej. Podobne odbędą się w Krakowie i Nowym
Targu. Nasza zakończy ten cykl.
W powietrzu będą demonstrowane
historyczne samoloty z Europy. Pojawią się też grupy rekonstrukcyjne i wyroby regionalne. Nawiążemy
do klimatów dawnej Galicji – mówi
Roman Matyjewicz, dyrektor lotniska w Łososinie Dolnej.
KRYSTYNA PASEK
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Pokolenie XXL dziesięć lat później
R O Z M OWA z JACKIEM POWAŁKĄ, dyrektorem marketingu firmy InPost
– Mogę zdradzać tajemnice kuchni?
– Jesteśmy u siebie – zdradzajmy.
– Jest Pan pierwszym gościem Regionalnej Telewizji Kablowej, który, idąc
do studia, golił się na ulicy.
– Trzeba być zawsze gotowym…
– Brak czasu?
– Nie, po prostu może brak jakichś oporów, nie mam z tym problemu. Potrzebuję być przygotowany teraz, nie dziesięć minut
temu. Rola menedżera często polega na tym, że trzeba być gotowym w ostatniej chwili.
– Nawet jak się sądeczanie dziwili
na ulicy?
– Każda anomalia, która może
prowadzić do jakiegoś rozwoju,
jest dobra. Myślę, że ta nie jest
szkodliwa, jest bezpieczna.
– To działo się pięć minut temu, ale
przewińmy taśmę o 10 może 12 lat.
Słynne pokolenie XXL spoglądające z okładek ogólnopolskich magazynów, między innymi 26–letni
wówczas Jacek Powałka, który znalazł się w gronie 10 menedżerów będących wizytówką, cytuję „nowego polskiego pokolenia wchodzącego
wówczas w dorosły świat”. Tygodnik
„Wprost” nazwał was generacją XXL
globalnej elity i napisał „są pierwszym

REKLAMA

pokoleniem o nieograniczonych możliwościach”. Przeholowali wtedy, tak
pisząc?
– Z czasem człowiek nabiera
takiego – z jednej strony dystansu, a z drugiej może więcej pokory, która jest dobra. I z tej pokory
powiedziałbym: to szkoda, że nie
mamy jakichś barier i granic. Spędzanie połowy roku w samolocie,
latając między Australią, Chile,
Stanami – naprawdę nie chwalę się
tym – to nie jest takie łatwe życie.
Globalny świat, w którym żyjemy,
w którym ja egzystuję, mówiąc
co najmniej w pięciu językach,
co nie jest już jakimś wielkim wyczynem, jest bardzo konkurencyjne. Dzisiaj trzeba sobie z tym radzić
i bywa, że brakuje czasu na to najwspanialsze, najprzyjemniejsze,
jak chociażby przejście się po Nowym Sączu w tę piękną wiosnę.
– A młodemu człowiekowi, dwudziestokilkuletniemu świeżemu absolwentowi WSB– NLU w Nowym Sączu nie mogło się zakręcić w głowie
od takich tekstów w ogólnopolskich
gazetach?
– Trudne pytanie. Nie wiem.
O to chyba muszę pytać znajomych, przyjaciół i rodzinę.

– Nie pytał Pan?
– Nikogo ze swojego otoczenia przez to nie straciłem, rodzina
jest mi bliska, a przyjaciele, którzy czasem tam korygują niektóre zachowania, to też dobry objaw.
Każdy z nas potrzebuje jakiejś tam
spowiedzi. To jest dobre.
– Wróćmy do tego samolotu kursującego pomiędzy – posiłkuję się tekstami sprzed 10 lat – Buenos Aires i Wellington w Nowej Zelandii. Trzeba być
dzisiaj aż tak mobilnym, żeby podejmować szybką decyzję? Dzisiaj pracuje Pan w Gdańsku, jutro w Krakowie,
w Warszawie, a potem w Paryżu.
– Ostatnio przez dwa sezony
zimowe pracowałem w Rio de Janeiro, z laptopem. I jedynym problemem było to, że jakaś ekipa
z orkiestrą przechodziła bokiem,
a ja miałem konferencję on line,
z zespołem w Europie i musiałem ich uprzejmie poprosić: idźcie sobie dalej, bo ja prowadzę
rozmowę. I niestety się zdradziłem, że jestem na plaży i z plaży
pracuję. To są takie ładne kwiatki, ale trzeba być mobilnym – dziś
to jest głównie sprawa pracy i dostępu do Internetu. Jeżeli mamy
dostęp do Internetu, to z naszych
głów możemy korzystać w różnych miejscach.
– Właśnie, kiedyś się mówiło, iż dzięki temu, że możemy pracować zdalnie z każdego miejsca, to Nowy Sącz
może być właśnie tym miejscem,
gdzie te głowy będą na stałe przyjeżdżać, tutaj mieszkać, wzmacniać
wartość tego miasta i stąd pracować.
Ale tak się nie stało.
– Trochę ze smutkiem słucham
tego, co Pan mówi, bo osobiście
odbieram to, jako moją porażkę.
Starałem się w jakiś sposób oddać to, co miasto mi kiedyś dało,
tę przedsiębiorczość i to, że nie baliśmy się działać i myśleć globalnie. Teraz, jak patrzę na te ostatnie 20 lat, to myślę sobie, że miasto
gdzieś zatraca tę świeżość, którą
miało i strasznie chciałbym pomóc.
Bo mój osobisty sukces i to, w jaki
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sposób jestem w stanie pomagać
społecznościom lokalnym, do Nowego Sącza też przywiozłem. Idę
przez Nowy Sącz, mam tutaj przecież swoje pole, mam domek nad
jeziorem, patrzę na ten Rożnów,
i tak sobie myślę: Boże, przecież
tu jest dosłownie jak w Szwajcarii! Jakiż to byłby problem wybudować piękne domy na brzegu
jeziora, przenieść jedną z nowoczesnych dzielnic do Tęgoborzy
czy do Tabaszowej. To mogłyby
być piękne miejsca i trochę mi
żal, bo mam wrażenie, że miasto
kisi się we własnym sosie i brakuje takiej szczerej rozmowy na temat strategii miasta.
– Wielu sądeczan było w tamtej ekipie generacji XXL. Jak się ich kariery potoczyły? Obserwuje Pan to po 10
latach?
– Mamy bliski kontakt. Naprawdę fantastycznie jest jechać
do Chicago na spotkanie biznesowe i po południu zadzwonić
do Kuby czy do Ani i powiedzieć:
idziemy na Martini! Jest też Piotrek w Buenos Aires, w Hongkongu mamy kilkanaście osób, to już
takie duże centrum biznesowe się
zrobiło. Kariery są fantastyczne
i naprawdę nadal ta legenda tego,
co udało się tutaj stworzyć, żyje.
Tym bardziej jest mi przykro obserwować, jak ta uczelnia, niestety, stała się prowincjonalna.
Kiedyś mieliśmy tu ludzi, którzy przyjeżdżali studiować z całej Polski i świata, a teraz mamy
ich tylko z powiatu. Tak trudno
jest mówić o tym, że będą się jakieś myśli zderzać, kiedy wszyscy myślą o tym samym. Troszeczkę szkoda i zdecydowanie póki
jeszcze mogę, to chętnie bym coś
z tym zrobił.
Rozmawiał
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wykorzystano fragmenty wywiadu
dla Regionalnej Telewizji Kablowej
Cały wywiad z Jackiem Powałką
czytaj na: www.dts24.pl
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Wieści z Muszyny
– Przed blisko miesiącem z pańskiej
inicjatywy zrodził się pomysł utworzenia strefy uzdrowiskowo–turystycznej
pod nazwą Krynicko–Popradzka Strefa
Uzdrowiskowa i Sportowo – Turystyczna. Miałaby ona obejmować 4 uzdrowiska – Krynicę–Zdrój, Muszynę, Żegiestów i Piwniczną–Zdrój.
W tej sprawie wystąpiliście do marszałka województwa,
by wpisał ten projekt jako zadanie do Kontraktu
Terytorialnego. Jaki jest odzew na wasze
pismo?
– Uważamy, że to właśnie
Kontrakt Terytorialny powinien służyć
jako instrument interwencji w takich rejonach, celem ich
wsparcia i rozwoju, a nie tworzenie inwestycji generujących kolejne koszty. My, jako włodarze
tych 4 uzdrowisk (choć być może
dołączą do nas Rytro i Stary Sącz)
jesteśmy w stanie uskuteczniać

Nie można stać w miejscu
R O Z M OWA z burmistrzem Muszyny JANEM GOLBĄ
subregionalny program prorozwoju dla Sądecczyzny. Liczymy,
że w obecnych
funduszach
Unijnych, które
będą rozdysponowane w Małopolsce znajdą się pieniądze
dla naszego subregionu uzdrowiskowo – turystycznego.
Nasza propozycja została entuzjastycznie przyjęta przez media
i polskie środowisko uzdrowiskowe. Natomiast Urząd Marszałkowski, jak na razie podchodzi do pomysłu z wielką ostrożnością. Nie
można stać w miejscu tylko należy działać, bo to jest program walki

Miasto słynne
nie tylko
z ogrodów
Na kilkunastu hektarach wokół zabytkowego
kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryii Panny, koło zabytkowej plebani trwją
prace przy budowie ogrodów biblijnych. To już
kolejny, siódmy w Muszynie ogród. Zakończenie budowy ma nastąpić w przyszłym roku i już
można powiedzieć, że ks. proboszcz Paweł Stabach wpadł na doskonały pomysł. Bo przecież
te ogrody w przyszłości staną się celem pielgrzymek, turystycznych wypraw. A to napędzać
będzie gospodarczą koniunkturę miasta. Taki
też cel przyświeca burmistrzowi Janowi Golbie, który zrealizował po części pomysły swojego tragicznie zmarłego poprzednika, śp. Waldemara Serwińskiego i wprowadził do realizacji
swoje nowe projekty.
– Moja idea jest prosta – mówi burmistrz Golba. – Stawiam na inwestycje dla przyjezdnych,
ale także dla mieszkańców Muszyny. Stąd baseny, lodowisko, ogrody tematyczne w Parku
Zdrojowym „Zapopradzie”, czy też centra rekreacyjne na Zazamczu, bazy rekreacyjno – sportowe w Złockim, Szczawniku, Jastrzębiku, Żegiestowie. Stawiamy na rekreację i sport dla
kuracjuszy, oraz mieszkańców i chcemy to promować w kraju. Muszyna ma być miejscem aktywnego wypoczynku dla rodzin z małymi dziećmi, praktycznie dla wszystkich osób w różnym
wieku. Z tego już Muszyna staje się poprzez promocję w ogólnopolskich i lokalnych mediach coraz lepiej znana i rozpoznawalna. Jestem pewien,
że zasłynie wkrótce z ogrodów biblijnych.
W zabytkowej plebani wspomniany ks. proboszcz, gospodarz parafii Paweł Stabach zainstaluje jedyne w takim miejscu w kraju Centrum
Informacji Turystycznej. Wokół kościoła i plebani
powstaną obiekty małej architektury. Uwiecznione w rzeżbach motywy biblijne mają przybliżyć zwiedzającym krajobraz Ziemi Świętej,

z bezrobociem, a nie budowa pomników ku czyjejś chwale. Jeszcze kilkanaście lat temu dobrze
funkcjonujące sądeckie uzdrowiska dawały tysiące miejsc pracy dla
okolicznych miejscowości i wpływały na ich rozwój. Wokół uzdrowisk formowały się satelitarne turystyczno – uzdrowiskowe wioski
i wiele osób utrzymywało się z turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Takie czasy mogą się powtórzyć.
Ale same uzdrowiska nie poradzą
sobie z tym bez Kontraktu Terytorialnego i dofinansowania projektu.
– Rozmawiamy tuż przed otwarciem sezonu turystycznego w Muszynie. Rozpocznie się on w Żegiestowie–Zdroju na Polskiej Łopacie.
Nie kroi się Panu serce patrząc na to,
co stało się w Żegiestowie na przestrzeni ostatniego ćwierć wieku?

wydarzenia opisane w Biblii. Popłynie rzeka Jordan z miejscem chrztu Chrystusa, będzie gorejący krzew, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi.
Przypomnijmy, że już od ponad roku na Zapopradziu otwartych jest sześć ogrodów tematycznych. Ogród zdrowia wyposażony jest w zestaw
urządzeń do ćwiczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto otwarto dla zwiedzających ogród zapachowy, słuchowy, dotykowy,
smakowy i wzrokowy. Te ogrody, a zwłaszcza
dotykowy (sensoryczny) to absolutna nowość
w Małopolsce, reszta to rzadkość w skali kraju.
– To jest strzał w dziesiątkę, gdyż ogrody
cieszą się wielką popularnością wśród mieszkańców, dla których są dumą i prestiżem, ale
także wśród przyjezdnych, którzy wypoczywają u nas, a nawet do ogrodów przyjeżdżają specjalnie liczne wycieczki.
Ogrody kryją też swoje tajemnice w ogrodach Szczęścia i Miłości. Każda para młodych,
która weźmie ślub w Muszynie, może od wiosny
do jesieni kupić i zasadzić jedno drzewo na terenie ogrodów. Drzewo posiadać będzie pamiątkową kłódkę, zawierającą nazwiska fundatorów
i datę zawarcie związku małżeńskiego. Mnogość
krzewów i drzew to również znakomita forma edukacji dzieci i młodzieży w ogrodach. Jan
Golba, posiadając bogaty bagaż samorządowca
to prawdziwy wizjoner, który już kreśli nowe
plany i perspektywy rozwoju zabytkowej Muszyny. Po zainstalowaniu ogrodów, stworzeniu
centrum rekreacyjnego w Zazamczu, uporządkowaniu doliny Szczawnika, zabiera się teraz za
centrum miasta. Dzięki oddaniu do użytku obwodnicy, plany zmierzają do przekształcenia ulicy Kościelnej w deptak, przy którym powstaną
kafejki, sklepy z pamiątkami, punkty usługowe.
W dalszej kolejności odsłonięte zostaną piwnice,
ukryte dotąd pod brukiem Rynku. Będą wyeksponowane i świadczyć o bogatej historii zabytkowego miasta słynącego z handlu, szczególnie
węgierskim węgrzynem.
– Cieszy mnie, że przez te minione raptem
niewiele ponad 4 lata tyle udało się nam dokonać – mówi burmistrz Golba. – Potwierdzeniem tego jest wzrastająca z roku na rok ilczba
odwiedzających nas gości. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.
(KAN)

– No cóż, mogę powtórzyć to,
co mówiłem poprzednio. Za czasów PRL w Żegiestowie miały swoje domy wczasowe wielkie firmy
przemysłowe z różnych stron kraju.
Uzdrowisko tętniło życiem. Te czasy dawno już się skończyły. Teraz
próbuje przywrócić życie tej pięknie położonej miejscowości Spółka Uzdrowiskowa Cechini. Bardzo
zaś starają się promować Żegiestów
działacze Towarzystwa Miłośników
Żegiestowa i to oni wymyślili ciekawy festiwal piosenki turystycznej
na Łopacie. Co zaś się tyczy naszych
gminnych działań w Żegiestowie
to robimy to, co sobie zaplanowaliśmy wcześniej.
– Pusty Żegiestów wypięknieje?
– Postaramy się, żeby tak się stało. W tym roku dokończymy budowę deptaku w centrum Żegiestowa,

przy okazji wymienimy stare lampy. Na Łopacie zamierzamy wybudować mały amfiteatr, wytyczyć
ścieżki piesze i rowerowe. Te ostatnie wpisują się w trasę rowerową
Krynica – Stary Sącz. W tym roku
rozpoczniemy budowę kładki nad
Popradem z Żegiestowa do Sulina,
oraz kładki widokowej. Tak więc
w miarę naszych możliwości chcemy ożywić Żegiestów–Zdrój. W ramach naszego projektu – subregionu uzdrowiskowo–turystycznego
w Żegiestowie zamierzamy stworzyć strefę aktywności uzdrowiskowej i Międzynarodowe Centrum Turystyki Rowerowej i Biegowej. Trasy
rowerowe w zimie byłyby wykorzystane do narciarstwa biegowego, a w okresie letnim także do biegów terenowych.
(KAN)
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DLACZEGO POPRAWIAMY HERB MIASTA?

Stare i nowe znaki Nowego Sącza
22 kwietnia Rada Miasta na wniosek
prezydenta Ryszarda Nowaka przyjęła, 15 głosami „za”, przy 6 „przeciw”
i jednym głosie wstrzymującym się,
zaproponowane korekty wizerunku
graficznego herbu ze św. Małgorzatą i barw miasta, a także zaakceptowała przedłożone wzory pozostałych
symboli miasta: sztandaru, chorągwi,
flagi i pieczęci.
Była to realizacja podjętej ponad
dwa lata temu uchwały Rady Miasta (nr XXIV/244 z dnia 28 lutego 2012 r.) w związku z ówczesnymi obchodami 720. rocznicy lokacji
Królewskiego Grodu.
Opracowanie symboli miasta Nowego Sącza zlecono w 2013 r. ekspertom z Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w składzie: prof. dr hab. Zenon
Piech i dr hab. Wojciech Drelicharz
(obaj z Zakładu Nauk Pomocniczych
Historii UJ) oraz dr Barbara Widłak
(ASP). Należą oni do najwybitniejszych znawców problematyki heraldycznej w Polsce, są twórcami symboli wielu jednostek samorządowych
m.in. miasta Krakowa i województwa małopolskiego, autorami wielu
opracowań m.in. fundamentalnego dzieła „Dawne i nowe herby Małopolski” oraz „Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy”.
Opracowanie znaków miasta wynikało z potrzeby uwzględnienia zasad obowiązujących w naukach historycznych: heraldyce, weksylologii
i sfragistyce. Proces ten rozpoczęty w latach trzydziestych XX wieku (zob. zarządzenie ministra spraw
wewnętrznych Felicjana Sławoja
Składkowskiego z 21 marca 1938 r.
w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Nowego Sącza, Monitor Polski, nr
88, poz. 130) nie został zakończony.
Ówczesny Zarząd Miejski pod
przewodnictwem prezydenta Stanisława Nowakowskiego przystąpił
do realizacji zarządzenia w sprawie
herbu ze sporym opóźnieniem. Dopiero 26 maja 1939 r. ogłoszono konkurs na opracowanie herbu i pieczęci
miasta. Termin nadsyłania prac został wyznaczony na 15 lipca 1939 r.,
a projekty konkursowe miały być
rozpatrzone (o ironio) do 1 września 1939 r.
I oto teraz, w drugiej dekadzie XXI
w. przyszedł wreszcie czas na skodyfikowanie pełnego zestawu symboli
miasta odwołujących się ściśle do historii i tradycji Nowego Sącza, mających uzasadnienie w materiałach
źródłowych i dostosowanie weksyliów do obowiązujących norm heraldycznych, zgodnie z obowiązującą procedura prawną.
W ostatnich latach ten trud podjęło wiele historycznych miast polskich, Nowy Sącz – miasto dumne
ze swej przeszłości nie mogło tej ważnej dla tożsamości kwestii zaniechać.
Do tej pory używane emblematy
miasta (herb, flaga i sztandar Rady

Miasta) nie były zatwierdzone przez
Komisję Heraldyczną – organ doradczy ministra administracji i cyfryzacji. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że bez pozytywnej
opinii Komisji Heraldycznej miasta
i gminy nie mogą posługiwać się legalnie swoimi herbami i flagami, dotyczy to również jednostek samorządowych posiadających te znaki przed
wejściem w życie przepisów powołujących Komisję Heraldyczną (ustawa
z 29 grudnia 1998 r.).
Ranga historycznego dziedzictwa
Nowego Sącza (przez stulecia drugiego poza Krakowem ośrodka miejskiego w Małopolsce) zobowiązuje
współczesne władze samorządowe
do ostatecznego i kompleksowego
uporządkowania tych spraw.
Na podstawie wielomiesięcznych
badań archiwalnych i analiz porównawczych eksperci krakowscy przygotowali i zaproponowali dla miasta Nowego Sącza komplet znaków:
herb z nową kolorystyką i korektami, chorągiew, flagę, pieczęć i sztandar miasta. Wykorzystali też dyskurs
publiczny, jaki toczono od lat osiemdziesiątych na temat herbu miasta.

OTO ICH USTALENIA:

srebrna, płaszcz czerwony. Nowa
wersja herbu jest opracowaniem
oryginalnym, nawiązującym jednak do herbu obowiązującego dotychczas (według projektu plastyka Józefa Pogwizda z końca lat
osiemdziesiątych XX w.). Została
oparta na dogłębnej analizie staropolskiej ikonografii św. Małgorzaty (pieczęcie, średniowieczne
malarstwo tablicowe). Podobną
drogą opracowano postać smoka. Również detale herbu, krzyż,
palma są wzorowane na średniowiecznych przekazach. Ważną
wskazówką w czasie prac był też
opis herbu zaczerpnięty ze wspomnianego wyżej zarządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1938 r.
Obecny projekt herbu został przystosowany do tego opisu. Jedyną
poważniejszą korektą jest zastąpienie zielonego smoka złotym.
– Był to zabieg konieczny.
Po pierwsze zielony smok umieszczony na niebieskim polu byłby niezgodny z zasadą alternacji,
po drugie redukcja koloru zielonego ogranicza liczbę barw herbu
do czterech. Podstawowa zasada
heraldyki głosi, że czym mniej barw
tym herb lepszy, bardziej czytelny
– wyjaśnia prof. Zenon Piech.

Barwami Nowego Sącza są kolory czerwony, złoty i niebieski
– powiązane z kolorystyką herbu miasta.

Przedstawia na błękitnym płacie
godło herbu miasta, św. Małgorzatę stojącą na smoku. Stosunek długości do szerokości płata wynosi
5:8. Chorągiew została opracowana
według klasycznych zasad chorągwi
staropolskich. Przedstawia na płacie
w barwie pola herbu godło miasta.

wykończonego złotymi frędzlami, przymocowanego do drzewca
zwieńczonego głowicą w kształcie
Orła – herbu województwa małopolskiego, poniżej której szarfa
w barwach województwa małopolskiego. Na prawym płacie czerwonym Orzeł Biały, godło Rzeczypospolitej Polskiej, w złotym
wieńcu laurowym. Na płacie lewym srebrnym herb miasta Nowego Sącza, nad tarczą data lokacji miasta 1292, wokół tarczy
dewiza: SĄDECZANIE – WIERNI
– PRAWI – NIEWZRUSZENI. Litery napisu haftowane nicią złotą, obramienie prawego i lewego płata sztandaru złote. Dewizę
umieszczoną na sztandarze zaczerpnięto z dokumentu Jadwigi,
żony Władysława Łokietka. Staropolskie słowo „niewzruszeni”
oznacza: godny zaufania, niezawodny, nieprzezwyciężony, mocny, silny, niezmienny, nieugięty. Prof. Zenon Piech podkreśla,
że dewiza – jak mało która z tych
umieszczonych na znakach różnych miast Małopolski – jest tak
zgrabna, oddająca tradycję i historię Nowego Sącza i jej odkrycie
w średniowiecznych tekstach łacińskich zespół poczytuje za ważne wydarzenie.

Sztandar miasta Nowego Sącza

Pieczęć miasta Nowego Sącza

Ma postać kwadratowego,
dwustronnego płata materiału,

Ma kształt okrągły, w polu pieczęci występuje godło herbu miasta, w otoku napis: KRÓLEWSKIE
MIASTO NOWY SĄCZ. Nawiązuje
do najstarszych zabytków sfragistyki miejskiej Nowego Sącza.

Herb miasta Nowego Sącza
Chorągiew miasta Nowego Sącza

Przedstawia w polu błękitnym
św. Małgorzatę w całej postaci stojącą na smoku, zwróconym w prawo. Paszcza i ogon smoka zwrócone
ku górze. Św. Małgorzata w koronie
i aureoli, odziana w tunikę i płaszcz,
w prawej ręce trzyma palmę, w lewej krzyż, skierowany ukośnie ku
paszczy smoka. Twarz i ręce świętej barwy naturalnej; krzyż, korona, aureola i smok – złote, tunika

Barwy miasta Nowego Sącza

Powyższe projekty dla potrzeb samorządu nowosądeckiego dostosowywano
do różnych metod powielania, z uwzględnieniem czytelności poszczególnych
elementów. Dobrano odpowiednią grubość linii konturowej,
zredukowano zbędne detale, uproszczano szczegóły. Powstały też wersje do pomniejszeń.
Przedstawione znaki są efektem dogłębnych studiów zespołu fachowców, wpisują się w niezmienny
od średniowiecza kanon stylistyczny,
są precyzyjnie i historycznie uzasadnione. Nie mogą być, jak się niektórym wydaje, tworem nieskrępowanej
wyobraźni. Dobór kolorystyki (ściśle ograniczonej od średniowiecza)
i układu graficznego nie podlega bowiem – jak prawa fizyki – „ludowemu” głosowaniu. Zaproponowane
symbole miejskie wynikają z wiedzy,
szacunku i świadomości ich znaczenia, a nie indywidualnych upodobań.
Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wzorów zostało przedstawione
przez naukowców z Krakowa: dr hab.
Wojciech Drelicharza oraz dr Barbarę
Widłak podczas obrad komisji edukacji i kultury oraz na sesji Rady Miasta.
Plonem prac heraldycznych będzie też
publikacja w „Roczniku Sądeckim”
(2015) autorstwa prof. Z. Piecha, która
powinna zainteresować nie tylko miłośników historii.
Teraz uchwała Rady Miasta z załączonym kompletem znaków miasta
przesłana zostanie do Komisji Heraldycznej przy ministrze administracji
i cyfryzacji.
JERZY LEŚNIAK, „Rocznik Sądecki”
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