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Nauczycieli czeka zmiana zawodu.
W szkole nie ma dla nich miejsca

L str. 5

Być pogodzonym z samotnością
– historia 89-letniej mieszkanki DPS

L str. 8

Czyste szaleństwo! Przepłynęli Bałtyk
w łódkach-łupinkach

L str. 9

Kolejarz Stróże szachuje najlepszych

Nakład 13 000

CIĘŻARÓWKA
WSZELKIEGO
DOBRA

FOT. (KG)

To dzięki Wam popłakała
się ze wzruszenia Marta Orłowska z Brzanej
k. Bobowej. Po naszym
tekście o wielodzietnej
rodzinie Orłowskich
Czytelnicy DTS okazali się – po raz kolejny
zresztą – najlepszymi
Czytelnikami na świecie! Musieliśmy poprosić
firmę FAKRO o wsparcie logistyczne i wielki
samochód, bo w żaden sposób nie byliśmy
w stanie zawieźć tego
wszystkiego, co zgromadzili nasi Czytelnicy.
Załadowaliśmy pralkę,
rower, biurko, komputer, stół i sześć krzeseł,
wiklinowy zestaw wypoczynkowy, mnóstwo
nowych ubrań, komplet
garnków i wiele paczek
wypełnionych innymi
rzeczymi. Ciężarówka
dobra dotarła w poniedziałek do rodziny
Orłowskich, a redaktor
naczelna DTS przekazała
im to wszystko w Waszym imieniu. Serdecznie dziękujemy!
Czytaj L Str. 5

Odpustowe cukierki mogą mieć
szkodliwy wpływ na… dzieci

A

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

SZUKASZ SZKOŁY:

„SPLOT”

ciekawej, bezpiecznej i otwartej na nowe wyzwania;
5
mającej rozległe kontakty zagraniczne;
5
wspierającej kreatywność i pasje;
5
z indywidualnym doborem przedmiotów
5

Zespół Szkół Społecznych „SPLOT”
ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax +48 18 443 43 39

w liceum w zakresie rozszerzonym;
która przygotuje Cię do egzaminów
5
i matury dobrze zdanych bez kłopotu

www.splot.info

przyjdź uczyć się do SPLOTU!!!!

mała szkoła DUŻE MOŻLIWOŚCI

SPORT L str. 15
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

A TO C I E K AW E

Stary Sącz na wystawie w Tokio

FOT. PIOTR GRYŹLAK, MCK „SOKÓŁ”

Choć 34. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej „Kontrasty muzyczne - Europa i Azja” zaplanowano na lipiec, już miał swoją inaugurację. W Galerii Sztuki Współczesnej BWA „Sokół” w Nowym Sączu otwarto wystawę
pt. „Podróż do Japonii”, przygotowaną przez krakowskie Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha. – Myliłby się ten, kto sądzi, że nasze fascynacje kulturą Wschodu są jednostronne. Tereny Sądecczyzny i kultura również
potrafią fascynować – mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. – My organizujemy wystawę poświęconą Japonii, ale i w Tokio odbywają się pokazy
prac związane z… Starym Sączem. Ostatnia taka to pokłosie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, na który do naszego miasta przyjechali artyści z
Japonii. Jedna z malarek tworzyła obrazy przez cały rok na podstawie zdjęć tu
zrobionych, a później zaprezentowała na wystawie, właśnie w Tokio.

W Y DA R Z E N I A T YG O D N I A W O B I E K T Y W I E

W W W. K L I K N I J . T U

FOT. UM NOWY SĄCZ

JUWENALIA 2012
„Życzę wam wspaniałej zabawy, dobrej pogody i mam nadzieję, że po trzech dniach oddacie miasto w takim stanie,
w jakim dzisiaj wam je przekazuję” – mówił prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak do
studentów, którym na czas juwenaliów przekazał klucze do
miasta. Ulice po barwnym korowodzie posprzątane, plac
tzw. Starej Sandecji, po weekendowej zabawie też, tylko kolejarz maszerujący ochoczo
w stronę dworca PKP nie chce
ściągnąć stroju, jaki zafundowali mu żacy. Kogut to teraz czy kura? Główkują nawet
w Senacie.

FOT. UM NOWY SĄCZ

20–LECIE
PROMYCZKÓW DOBRA
Zespół Promyczki Dobra świętował w niedzielę 20–lecie istnienia. Uroczystej mszy św.
w bazylice św. Małgorzaty
z tej okazji przewodniczył biskup Andrzej Jeż. Była to jego
pierwsza po nominacji wizyta w Nowym Sączu. – Emanujecie dobrocią, łączycie niebo
z ziemią, ludzi z Bogiem – mówił podczas homilii do zespołu biskup Jeż. Emanację dobra
można było odczuć podczas
popołudniowego koncertu
grupy w Parku Strzeleckim.

Do specjalisty łatwiej dostać się
przez… internet
Od 1 czerwca rusza Szpitalny Portal Informacyjny Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju . Każdy, kto chce się zarejestrować do
lekarza, będzie to mógł zrobić,
nie wychodząc z domu - za pomocą internetu. Rejestrując się
trzeba podać swoje dane. - Nie
należy się jednak tego obawiać,
ponieważ system jest całkowicie
bezpieczny i szyfrowany. Dzięki
takiej rejestracji, pacjent oszczędza czas i ma możliwość wyboru
lekarza, u którego chce się leczyć
– mówi dyrektor szpitala Sławomir Kmak.
Na dwa, trzy dni przed wizytą
pacjent otrzyma jej potwierdzenie
ze szpitala. Jeśli będzie chciał zrezygnować, też może to uczynić drogą elektroniczą.

Tradycyjna rejestracja, która
wiąże się nierzadko ze staniem w
długich kolejkach, nie znika. Dyrektor Kmak uprzedza jednak,
że pacjent umówiony przez internet na konkretną godzinę ma
pierwszeństwo.
- Może dochodzić do sytuacji, że
pacjent umówiony na dany dzień i
godzinę wejdzie do lekarza przed
pacjentami, którzy rejestrowali
się tradycyjnie - zostanie bowiem
od razu wywołany przez system –
wyjaśnia Kmak.
Warto dodać przy okazji, że krynicki e-szpital odchodzi również
od tradycyjnych zdjęć rentgenowskich. Zamiast nich pacjenci będą
otrzymywać płytę CD z nagraniem
badania i opisem.
(MED)
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Informacje

5 lat dla szefów
Trudno się skupić po cukierkach
narkotykowego gangu
Z S Ą D U . Kilka godzin trwało odczytywanie wyroku w Sądzie Okręgowym
w Nowym Sączu w sprawie członków
zorganizowanej grupy przestępczej. Jej
liderzy Marcin M. ps. „Zulus” i Tomasz
M. ps. „Płyta” zostali skazani na 5 lat
pozbawienia wolności.
Gang „Zulusa” przez cztery lata działał na terenie Nowego Sącza, handlując
narkotykami. Czerpał z doświadczenia swoich poprzedników Władysława Ch. ps. „Al Capone” i boksera „Tomery”. Narkotykową szajkę rozbiło
Centralne Biuro Śledcze m.in. dzięki zeznaniom świadków incognito
i jednego z przestępców Roberta. P.
Zgodził się on na współpracę z policją
i opowiedział, jak wyglądała hierarchia w grupie i czym się ona zajmowała. Zeznał również – o czym pisaliśmy w lipcu ub.r. – że od Marcina
M. pożyczył 200 tys., a od Tomasza
M. 100 tys. zł. Gdy długu nie spłacał,
a procenty rosły, miał być straszony
śmiercią i pobity. Obrońcom oskarżonych nie udało się podważyć jego zeznań. Sąd uznał, że choć Robert P. nie
jest „krystaliczną” osobą, to wiarygodną, zwłaszcza, że zeznaniami obciążył również sam siebie.
„Zulus” dwukrotnie był zwalniany z aresztu, za każdym razem udawała mu się odtwarzać szeregi grupy
i wprowadzać na sądecki rynek narkotyki. Po raz trzeci wpadł za podobne
przestępstwa w lutym br. 17 maja zapadł w sprawie jego „gangu” wyrok.
Sąd orzekł wobec Marcina M. oraz Tomasza M. karę 5 lat pozbawienia wolności oraz 4 tys. zł grzywny, uznając
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ich winnymi tego, że „od połowy
października 2004 r. do 22 czerwca 2008 r. w Nowym Sączu, działając
wspólnie i w porozumieniu, kierowali zorganizowaną grupa przestępczą, zajmującą się – wbrew przepisom
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – udziałem w obrocie oraz udzielaniem na terenie Nowego Sącza, celem
osiągnięcia korzyści majątkowych,
znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych
w postaci amfetaminy, marihuany,
ekstazy i kokainy, w ten sposób, że
koordynowali całość działań grupy,
dysponowali środkami finansowymi
uzyskanymi z jej działalności, decydowali o podziale zysków oraz o miejscu,
rodzaju, ilości i cenie narkotyków,
którymi grupa obracała, podejmowali
działania zmierzające do podporządkowania się członków grupy ich decyzjom, decydowali o przystąpieniu
poszczególnych osób do grupy, zarządzali utworzoną siatką dealerów
oraz realizowali działania zmierzające do zapewnienia grupie wyłączności na handel narkotykami na terenie
Nowego Sącza” – czytamy w sentencji
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
Pozostałe zarzuty dot. m.in.
sprzedaży i posiadania narkotyków,
uczestnictwa i nakłaniania do uczestnictwa w kradzieży z włamaniem.
Wobec pozostałych 24 członków
zorganizowanej grupy przestępczej Sąd orzekł kary od 6 miesięcy
do 3, 5 roku pozbawiania wolności
w warunkowym zawieszeniu oraz
kary grzywny. Wyrok jest nieprawomocny.
(TEM)
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Chorwacja LAST MINUTE
14.06-23.06 stara cena 1370 zł, nowa cena

1190 zâ

BT ZNP Logostour
ul. Długosza 61, Nowy Sącz, tel. 18/4435850, 4438490
www.logostour.pl e-mail: nowysacz@logostour.pl

Dodatkowo podróże na
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kontynentów oraz imprezy na zamówienie!!!

FIRMA JUBILERSKA A. i M. PIETRZKIEWICZ
»PRACOWNIA i SKLEP«
NOWY S¥CZ tel. 501-108-005

WYSZYÑSKIEGO 3

(na przeciw Bazyliki œw. Ma³gorzaty, wejœcie od ul. Œw. Ducha)

RABATY %
BRYLANT GRATIS %
OBR¥CZKI ŒLUBNE %
%
CENA od 400 z³ %

BI¯UTERIA Z£OTA I SREBRNA GOTOWA I NA ZLECENIE
NAPRAWY, RENOWACJA STAREJ BI¯UTERII, CZYSZCZENIE

SKUP SREBRA, Z£OTA I KAMIENI NATURALNYCH

ZAPRASZAMY

poniedzia³ek - pi¹tek: 10.00 - 18.00
sobota: 10.00 - 15.00

Legalnie sprzedawane cukierki mogą być szkodliwe dla jedzących je dzieci! Czy to najnowsze
odkrycie amerykańskich naukowców albo efekt przebadania słodyczy przez sanepid? Nic podobnego – to ostrzeżenie umieszczone
na opakowaniu przez producenta
z Tarnowa.

Karmelki nadziewane o smaku bananowym dzieci kupiły u ulicznego sprzedawcy z okazji odpustu
św. Zofii w Bobowej. Takie stragany pojawiają się we wszystkich
miejscowościach, a odpustowe cukierki są tradycyjnym przysmakiem kupowanym nie tylko przez
najmłodszych.
– Kupowanie odpustowych cukierków to u nas wieloletnia tradycja – przekonuje matka dziecka,
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które wydało 2,50 zł na karmelki.
– Kupowali je moi rodzice, ja kupuję takie cukierki od kiedy pamiętam, a teraz kupują moje dzieci. Nie pamiętam jednak, by nas
straszono, że są szkodliwe. Owszem, starsi kupowali te cukierki, ale raczej nie zjadali, bo mówili, że twarde i słodkie, więc
psują zęby.
Ale to nie straszenie, a raczej
ostrzeżenie i uczciwie ostrzega sam
producent: „Mogą mieć szkodliwy
wpływ na aktywność i skupienie
uwagi dzieci” – pisze na opakowaniu Zakład Cukierniczo–Karmelarski U ZIUTKA w Tarnowie.
I tyle. Reszty się trzeba domyślać.
Nawet nie trzeba być bardzo domyślnym, żeby się zorientować,
że karmelki bananowe nie należą do zdrowej żywności z górnej

półki. Wystarczy przeczytać skład,
w którym oprócz cukru są jeszcze:
syrop skrobiowy, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, barwniki, E123, E124, E104, E110, E503b,
substancje spulchniające, mąka
i aromat bananowy.
Po takiej dawce chemii chyba nie
tylko dzieci mogą mieć problem ze
skupieniem uwagi. Rozkojarzeni
mogą być nawet dorośli. Dlaczego
producent ostrzega, że sprzedaje
szkodliwy towar?
– To nie jest mój wymysł. Taką
samą recepturę do wyrobu cukierków stosuję już od 18 lat – mówi Józef Olszówka, właściciel firmy.
Dodaje, że od ponad roku jest zobowiązany umieszczać taki napis
na etykiecie cukierków, ponieważ
zmusiły go do tego przepisy unijne
związane z używaniem sztucznych
barwników.
– Barwniki się nie zmieniają,
jedynie zmieniają się producenci, od których biorę towar. Teraz
to chyba nawet z Chin są sprowadzane, ale oczywiście dopuszczone przez sanepid – informuje Olszówka i po szczegóły odsyła do
Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, która bada produkty.
– Bezpieczeństwo wszystkich
obecnie dopuszczonych dodatków do żywności jest oceniane przez Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
– mówi Gabriela Górowska kierownik działu żywności w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Nowym Sączu i podaje
art.24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 16
grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. – Stosowanie
do produkcji środków spożywczych, barwników (z tzw. grupy
Southampton) wiąże się z obowiązkiem znakowania produktu
spożywczego poprzez zamieszczenie na etykiecie komunikatu: „Może mieć szkodliwy wpływ
na aktywność i skupienie uwagi u dzieci”. Barwniki są stosowane do produkcji wielu środków spożywczych m.in.: napojów
(gazowanych i niegazowanych),
wyrobów cukierniczych, galaretek w proszku, dżemów, marmolad w ściśle określonej ilości
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r.
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych – wyjaśnia przepisy Gabriela Górowska.
(KIW)

OGŁOSZENIA DROBNE
KOMPLEKSOWE USŁUGI PROJEKTOWE (budynki mieszkalne,
usługowe) 608 036 191,
698 347 214, 18 446 31 46
www.anabiuroprojektowe.pl
W Zabrzeży - budynek użytkowy
pilnie sprzedam. Cena 350 tys.
tel. 501 738 698
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Tydzień w skrócie

Łódź poszła na dno jeziora
W niedzielę, 20 maja, zatonęła łódka
na Jeziorze Rożnowskim w rejonie
Małpiej Wyspy. Płynęły nią cztery
osoby. – Jeden z uczestników rejsu
chciał przejść z jednej strony łodzi
na drugą z uwagi na zmianę kierunku wiatru. Został uderzony bomem
w głowę i przewrócił się, wówczas
żaglówka się przechyliła i zaczęła
nabierać wody – informuje rzecznik sądeckiej policji Paweł Grygiel.
Cała załoga znalazła się w jeziorze,
ale na szczęście wszyscy mieli kapoki. Załoga OSP w Gródku nad Dunajcem wyłowiła żeglarzy z wody. Sternik był trzeźwy. Uderzony w głowę
mężczyzna trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.

Motocyklista zderzył się
z rowerzystkami
Rowerzystki – 8–latka i jej 34–letnia
matka – z ciężkimi obrażeniami trafiły do szpitala po zderzeniu z motocyklem w Maciejowej. Jadący nim
24–latek wyprzedzał rowerzystki,

A N D R O N Y. Przed blokiem przy ul. Żywieckiej pojawiła się tabliczka z napisem „Zakaz wprowadzania psów na teren osiedla”. – To jakiś absurd – mówi
DTS jeden z lokatorów. – Co mają w takiej sytuacji zrobić właściciele czworonogów? – pyta. Jego „zakaz” zbulwersował,
tymczasem jak informuje Jan Potoniec, kierownik Zespołu Administracyjnego Budynków nr 2 Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej tabliczka została postawiona na prośbę właśnie mieszkańców.
– Lokatorzy skarżyli się, że właściciele czworonogów z prywatnych domów
nagminnie przyprowadzają psy na teren osiedla, by załatwiały tu swoje potrzeby – mówi Potoniec. – Poradziliśmy się straży miejskiej, która również zaproponowała takie rozwiązanie. To raczej forma apelu i perswazji. Właściciele psów z naszego
ZAB–u doskonale się znają i sami będą mogli, wspierając się tabliczką,
wyperswadować obcym osobom spacery z psami po osiedlu. Wprowadzamy to jako pierwsi, wkrótce tabliczek pojawi się więcej – zapowiada.
Mieszkańcy osiedla tak czy inaczej będą musieli liczyć na kulturę właścicieli psów. Straż miejska, która miała podpowiedzieć pomysł, nie może
ukarać łamiącego „zakaz” choćby mandatem. Tabliczka nie daje takiej
mocy sprawczej.
(DOG)

[m] Tajemnica książki

Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa
Biblioterapeutycznego i Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu zorganizowały konkurs „Tajemnica Książki” dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było
wspólne stworzenie książki. – Na konkurs spłynęło kilkanaście prac zbiorowych – podsumowuje Jolanta Obrzut,
która wraz z Agnieszką Kurek czuwały
nad przebiegiem konkursu. – Pierwszą
nagrodą jury uhonorowało uczniów
klasy II z Zespołu Szkół w Paszynie za
pracę „Nasza Poezja”.

Złodzieje miedzi
Dwóch nastolatków – 17 i 19 lat
– z Krynicy–Zdroju wchodziło na
teren nowo budowanego i niezamieszkałego budynku, skąd kradli
instalację miedzianą, kłując tynki.
Zrabowane elementy sprzedawa-

Zamach na oazę zieleni
C Z Y T E L N I C Y A L A R M U J Ą . Połamane
i powyrywane z korzeniami krzewy, podeptane kwiaty, zryta ziemia – to efekt
„działalności” nieznanego na razie sprawcy, który zdewastował klomb przed jedną
z klatek bloku przy ul. Żółkiewskiego 25.

[l] Nieudany skok
na główkę
Nastolatek wskoczył do Jeziora Rożnowskiego na główkę i doznał uraFOT. OSP GRÓDEK N/DUNAJCEM

52–letni mężczyzna najpierw wszczął awanturę, grożąc domownikom
śmiercią, a później, gdy w obawie
o swoje życie uciekli, zabarykadował
się w domu i najprawdopodobniej
popełnił samobójstwo. Policjanci
z posterunku w Korzennej przybyli
na miejsce zdarzenia, by pomóc pracownikom karetki pogotowia, którą
wezwała rodzina mężczyzny. Przyjechali również strażacy i wyważyli drzwi wejściowe do garażu. Mężczyzna już nie żył. Policja wstępnie
wykluczyła, aby ktoś przyczynił się
do jego śmierci. Do tragedii doszło
w poniedziałek, 21 maja.

gdy te w tym czasie zaczęły skręcać
w lewo. W wyniku zderzenia 8–latka
doznała urazu głowy, krwotoku wewnątrzczaszkowego. Nieprzytomna została przewieziona do szpitala. Natomiast matka dziewczynki ma
złamaną nogę. Policja prosi świadków zdarzenia o kontakt.Do kolejnego wypadku z udziałem rowerzystki
doszło tego samego dnia na obwodnicy w Starym Sączu. Kierowca opla
podczas wyprzedzania na prostym
odcinku drogi nie zachował należytej
ostrożności i potrącił kierującą rowerem kobietę. W wyniku wypadku doznała złamania miednicy.

li w punkcie skupu złomu. Wpadli
w ręce policji 16 maja. Przyznali się
do zarzucanych im czynów i złożyli
obszerne wyjaśnienia. Straty dokonanych przez nich kradzieży oszacowano na ok. 1000 zł.

zu kręgosłupa. Po poszkodowanego
do Gródka nad Dunajcem przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i odtransportował
go do szpitala w Krakowie. W przyjęciu śmigłowca pomógł ratownik
GOPR, który przypadkowo przebywał w miejscu zdarzenia, do którego
doszło w niedzielę, 20 maja.

[l] „Ósemka”
wicemistrzem Polski
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8
im. Władysława Jagiełły w Nowym

Powstanie pomnik
marszałka Piłsudskiego

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

Groził domownikom
śmiercią

Tabliczka perswazji

Sączu zdobyli wicemistrzostwo Polski w pierwszym ogólnopolskim
konkursie „Ratujemy i Uczymy Ratować” dla uczniów klas I–III, zorganizowanym przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Jego finał odbył się 18 maja w Warszawie. W skład
„srebrenj” drużyny weszli: Wiktoria
Witwicka i Aleksander Rusinek z klasy 2b oraz Sonia Białkowska i Adrian
Bednarek z klasy 3a. Ich opiekunką
była Agnieszka Zielińska. Za przygotowanie dzieci do konkurencji medycznych i sportowych odpowiedzialny był Tomasz Białkowski, a za
część logistyczną Magda Janowiec,
Dorota Zielińska oraz Alicja Bugańska
– nauczyciele SP 8 w Nowym Sączu.

Powstał Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. W zebraniu
założycielskim uczestniczyli: Czesław
Baraniecki, Jan Budnik, Grzegorz
Dobosz, Stanisław Dobosz, Marian
Farun, Janusz Jurowicz, Stanisław
Kaim, Bogusław Kawończyk, Piotr
Kruk, Wojciech Lippa, Rafał Mazur,
Tadeusz Nowak, Janusz Piątkowski, Józef Pogwizd, Sylwester Rękas oraz Stanisław Smoleń. Zadaniem komitetu będzie wybudowanie
w Nowym Sączu pomnika marszałka
Piłsudskiego. Monument ma powstać
w 2016 r., w setną rocznicę nadania
marszałkowi honorowego obywatelstwa miasta Nowego Sącza.

– Podejrzewam, kto to zrobił i nie puszczę tego płazem. To czysta złośliwość
– kipi z oburzenia Czesław Mozdyniewicz, który ogródkiem opiekuje się
społecznie od wielu lat. – Zgłosiliśmy
sprawę na policję, dochodzenie będzie
prowadził dzielnicowy.
Najbardziej szkoda kilkunastoletniego wawrzynka wilcze łyko, bo to ogrodniczy rarytas i roślina chroniona.
– Ktoś sporo się natrudził, by wawrzynka zniszczyć. Nie dał rady wyrwać go z korzeniami, więc go połamał. O zieleń przed blokiem dbam z zamiłowania – dodaje ogrodnik. – Po to, by nam się przyjemniej tu mieszkało.
Posadzone przez niego głogi i brzozy również prezentują się okazale.
– Taki, to i człowieka mógłby zabić – przechodzący sąsiedzi, którzy pasji
Czesława Mozdyniewicza kibicują, również nie ukrywają oburzenia i są pewni, że wandal zostanie ukarany. O finale sprawy poinformujemy.
(GARD)
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FOT. (BOG)

FOT. ARCH. JOLANTY OBRZUT

SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TEJ STRONIE DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE

24 maja 2012 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

5

Informacje

Mama wszystko
Wybuchowa pasja
sprawiedliwie podzieli

FOT. (KG)

P R AWO . – Nie jestem złym człowiekiem, a tak mnie teraz, po tym medialnym szumie, postrzegają ludzie. Chciałem realizować swoją pasję, nikogo nie
zamierzałem skrzywdzić. Mam nadzieję, że uda mi się nadal robić to, co robiłem, ale już legalnie – mówi w rozmowie
z DTS Kacper M. 21–latek z Powroźnika stworzył przy domu własne laboratorium chemiczne, w którym konstruował
środki wybuchowe. Teraz czeka na rozprawę sądową.

A KC J A . – Dziękuję bardzo wszystkim Czytelnikom „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, którzy nam pomogli! Niech Wam Bóg błogosławi – ze
łzami w oczach mówi Marta Orłowska. Odzew na artykuł, który ukazał się dwa tygodnie temu na naszych
łamach „Gdy bieda wygląda z każdego kąta” przerósł najśmielsze oczekiwania rodziny z Brzany. My nie
mamy wątpliwości – DTS ma dobrych
Czytelników!
Tygodnik ukazuje się w każdy
czwartek. 10 maja już od rana rozbrzmiewał redakcyjny telefon. Czytelnicy zaraz po przeczytaniu artykuły dzwonili i pytali, w jaki sposób
mogą pomóc rodzinie Orłowskich.
– Chciałabym przekazać pralkę, rower i ubrania – zadeklarowała pani Agnieszka Salamon. – Czy
dzieci nie potrzebują komputera – pytała kolejna osoba. – Proszę
podać nam adres, chcemy wesprzeć rodzinę finansowo – deklarowali inni. Pan Bolesław z Nowego Sącza zaproponował pomoc
przy remoncie domu, pani Zofia,
samotna, starsza osoba, przekazała komplet nowych garnków i naczyń, Ewa Klimek – ubrania włoskiej firmy. Większość darczyńców
chce pozostać anonimowa. Do redakcji przynieśli paczki, a w nich
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przybory szkolne dla dzieci, środki czystości, żywność, nowe ubrania, nawet dywan, pralkę, meble.
Jedno z redakcyjnych pomieszczeń
zamieniło się na kilka dni w magazyn. Z pomocą w jego opróżnieniu i transporcie rzeczy do rodziny Orłowskich przyszła firma
Fakro, zapewniając samochód dostawczy. W poniedziałek wszystkie
dary przekazane przez Czytelników
trafiły do Brzany.
– Ale śliczne kredki! Mogę? – zapytała mała Justynka.
– Czy to notes? Nie pamiętnik.
Może być mój? – zagadnęła Edytka.
– Zostaw. Mama wszystko sprawiedliwie podzieli – napomniał
starszy brat Krystian.
– Proszę zobaczyć. Mamy laptopa – chwali się Kacper.
– Jestem taka szczęśliwa – pani
Marta Orłowska ociera łzy. – Jeszcze nigdy nie spotkałam tyle dobra
naraz! Codziennie ktoś przyjeżdża!
Wczoraj była para. Przywieźli nam
mąkę, cukier, soki… Pomogła nam
też rodzina, która sama ma ośmioro dzieci. Podobno szkoła w Bobowej też coś organizuje – wzruszenie odbiera jej mowę…
ANNA MIKA
PS. Gdyby ktoś chciał jeszcze pomóc
Orłowskim, podajemy bezpośredni
kontakt do nich: 662 655 065

A

Kacper M. został zatrzymany w lipcu
ub. roku. Na jego trop trafiło Centralne
Biuro Śledcze, choć chłopak specjalnie
nie krył swoich zamiłowań do chemii
i eksperymentów. Śledczych do domu
21–latka zaprowadził filmik z detonacji materiałów wybuchowych, jaki
Kacper zamieścił w internecie. W jednym z pomieszczeń gospodarczych
ujawnili substancje wybuchowe i produkty do ich wytwarzania. Chłopiec
został zatrzymany, a prokuratura postawiła zarzuty:
– Dotyczą one lat od 2008 do lipca 2011 r. Kacper M. został oskarżony o wytwarzanie i przechowywanie

w swoim miejscu zamieszkania
substancji i przyrządów wybuchowych, co mogło zagrozić utratą życia wielu osób – informuje prokurator Ludwik Huzior. – Drugi zarzut to
jest spowodowanie niebezpieczeństwa osób, które bezpośrednio brały udział w pokazach przez niego
organizowanych.
Kacper M. ładunki odpalał na pobliskich polach i w lasach.
– Nie jestem terrorystą ani kryminalistą. Nigdy nikomu nie chciałem
zrobić krzywy, robiłem to z dala od
zabudowań. Lubiłem chemię, eksperymenty. Robiłem to dla własnej wiedzy, doświadczeń – tłumaczy się, ale
nie znajduje zrozumienia wśród okolicznych mieszkańców.
– To było niebezpieczne dla niego i dla innych – mówią. –Młodych
takie rzeczy cieszą, robią to dla zabawy, a dorośli muszą patrzeć krytycznie, bo nie wiadomo, kiedy ktoś
w powietrze wyleci. I kto poniesie za
to odpowiedzialność?
Kacper M,. wiedzę pirotechniczną zdobywał w internecie i książkach. Biegli psychiatrzy ocenili, że jest

Nauczycieli czeka zmiana zawodu
R O Z M OWA ze ZBIGNIEWEM CZEPELAKIEM, dyrektorem Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
– Niż demograficzny w szkołach od kilku
lat nie oszczędza nauczycieli. W ubiegłym
roku z pracą musiało się pożegnać 20.
A jakie są wstępne prognozy na ten rok?
– Niestety, nie są optymistyczne. Mniejsza liczba uczniów, oznacza mnie klas i w konsekwencji mniej
pracy dla nauczycieli. Z naszych
wstępnych analiz wynika, że z pracą w szkole będzie musiało się pożegnać 12 nauczycieli, a 27 musimy
zmniejszyć pensum godzin, w niektórych przypadkach nawet do pół etatu. Dotyka to równomiernie wszystkich. Pracę tracą nie tylko nauczyciele
przedmiotów humanistycznych, ale
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również językowcy czy uczący przedmiotów zawodowych.
– Czy na skalę zwolnień nauczycieli ma
również wpływ reforma programowa,
która wchodzi w nowym roku szkolnym?
– W tej chwili jeszcze nie. Jest to dopiero pierwszy rok reformy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych.
W pierwszych klasach kształcenie pozostaje bez zmian. Efekty zmiany siatek
godzin będziemy mogli ocenić dopiero
w przyszłym roku szkolnym, ponieważ
od drugiej klasy nastąpi specjalizacja.
Wtedy w zależności od zainteresowań
i potrzeb uczniów niektóre z przedmiotów będą poszerzane, a niektóre
ograniczane. Na pewno reforma będzie wpływać na takie przedmioty jak
historia, chemia, geografia czy fizyka.
Tutaj będzie ciężko o pracę w szkole,
jak i o pełny etat.

A

OFERUJE

OKRĘGOWA STACJA


w pełni poczytalny. Podczas przesłuchań Kacper M. przyznał się do postawionych zarzutów i wyznał, że
konstruowanie materiałów wybuchowych i ich detonowanie jest jego
życiową pasją.
– Stwierdził, że jest to jego zamiłowanie i to chciałby robić całe życie, ale już tym razem legalnie – dodaje prokurator Huzior.
21–latek ukończył tylko gimnazjum.
Deklaruje, że chce wrócić do szkoły, do
technikum, a później na studia.
– Chciałbym studiować chemię
i w przyszłości zajmować się tym zawodowo. Nie jestem złym człowiekiem, jak postrzegają mnie ludzie
po tym medialnym szumie. Po prostu moim błędem było, że robiłem coś,
co było nielegalne. Nie powinienem.
Teraz nie chcę już tego wykonywać
poza prawem – mówi ze skruchą.
Kacper M. był już karany przez
sąd dla nieletnich w 2008 r. również
w związku z przygotowywaniem materiałów wybuchowych. Teraz czeka
na kolejną rozprawę w czerwcu w Sądzie Rejonowym w Muszynie. Prokurator zażądał dla niego 3 lat więzienia
w zawieszeniu na 5 lat. Kacper chce
dobrowolnie poddać się karze.
MONIKA CHROBAK

KONTROLI POJAZDÓW

profesjonalne przeglądy techniczne
NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 181
18 440 75 74
diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja

– A zainteresowanie pracą
w szkole jest wciąż
duże…
– W samym wydziale edukacji jest
już ponad sto podań o pracę. Są to
niejednokrotnie bardzo dobrze wykształceni ludzie, nierzadko po dwóch
kierunkach i mimo to nie mogą znaleźć pracy. Według naszych badań,
potrzeby rynku pracy w edukacji szacuje się na około 30 etatów rocznie
w skali miasta i powiatu, a same sądeckie uczelnie kształcą ponad 600
nauczycieli rocznie. Jest duża nierównowaga między podażą a popytem w oświacie. Zachęcam oczywiście
nauczycieli wszystkich specjalności
do składania podań, ale z drugiej strony może warto raz jeszcze przemyśleć
swoją przyszłość.
– Brzmi jak ostrzeżenie dla wybierających
się na studia pedagogiczne.
– Trzeba mieć dużą dozę wstrzemięźliwości przy wyborze studiów
nauczycielskich. Perspektywy pracy w oświacie są bardzo złe. Ubytek
etatów jest bardzo duży, a nauczycieli przechodzących na emeryturę będzie również mniej, bo są objęci
powszechnym systemem emerytalnym. Zatem nie będzie przechodzenia na emeryturę po 30 latach, jak
było do tej pory. Na rynku pracy
mają jeszcze szansę nauczyciele takich specjalności jak mechatronika
czy inżynieria budowlana. Ale to są
już pojedyncze przypadki. W perspektywie 10 czy 20 lat nie będzie
szans na zwiększenie etatów w szkole. Zatem pozostaje albo szukanie
po studiach nauczycielskich pracy
w dziedzinie okołooświatowej lub
niestety zmiana zawodu.

Rozmawiała MONIKA CHROBAK
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W ubiegłym miesiącu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”,
którego celem była ocena wniosków
o przyznanie pomocy finansowej
w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju obszaru gmin Stary Sącz
i Podegrodzie.
W tym roku na liście wniosków złożonych do dofinansowania w ramach „Małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 (z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich) znalazło się 17 projektów na łączną kwotę ponad 367,
8 tys. zł. Limit, którym dysponuje
Stowarzyszenie wynosi 240 tys. zł.
W tej kwocie zmieściło się 11 projektów (w kolejności ułożonej według liczby zdobytych punktów od
33 do 25), pozostałych 6 projektów
pozostaje w rezerwie. Mają jeszcze
szansę na dofinansowanie, ale tylko
w przypadku, gdyby którykolwiek
z 11 projektów na liście rankingowej
nie spełnił kryteriów oceny formalnej (zgodności z rozporządzeniami, kwalifikowalności wydatków
itd.), która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania sześć
jest zlokalizowanych w Starym Sączu. Pierwszy projekt złożony przez
Gminę Stary Sącz dotyczy organizacji czwartej edycji „Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła” (25 tys. zł;
32,67 pkt). Impreza ma formę przeglądu twórczości ludowej regionów
pogranicza polsko–słowackiego
z występami zespołów regionalnych

P R O M O C Y J N Y

S T A R Y

S Ą C Z

Pieniądze na dobre pomysły

Widok z Miejskiej Góry w Starym Sączu
i folkowych. W ubiegłym roku jarmark cieszył się wielkim powodzeniem wystawiających i odwiedzających, a na rynku było urządzonych
aż 100 kramów. Drugi projekt gminy polega na zagospodarowaniu

FOT. J. MIGACZ

terenu i urządzeniu punktu widokowego na Miejskiej Górze (25
tys. zł; 25,33 pkt). Na liście jest
jeszcze wniosek Fundacji Rozwoju Ziem Górskich dotyczący „Organizacji i promocji czwartej edycji

Olimpiada Młodych Lachów
W dniach od 31 maja do 1 czerwca odbędą się w Starym Sączu zawody sportowe dla dzieci i młodzieży z obszaru
działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Brama Beskidu (gminy Stary Sącz i Podegrodzie). Wnioskodawcą
projektu „Olimpiady Młodych Lachów”
była Fundacja Rozwoju Ziem Górskich.
Pomysł zyskał akceptację Rady LGD,
która jeszcze w ubiegłym roku wyłożyła
na ten cel 23 tys. zł w ramach „Małych
projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Olimpiadę organizują: Zespół Szkół:
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Barcicach wraz z Diecezjalnym
Centrum Pielgrzymowania im. Jana
Pawła II w Starym Sączu. Organizatorzy zakładają do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia szereg
ważnych celów, m.in.: integrację
młodzieży i dzieci; propagowanie aktywnego stylu życia; popularyzację
wybranych dyscyplin sportowych;
rywalizację w duchu fair play; rozwijanie aktywności społecznej poprzez zaangażowanie wolontariuszy.
Konkurencje sportowe będą
rozgrywane w grupach dziewcząt i chłopców (klas I–VI szkół
podstawowych i klas I–III gimnazjów). Oprócz punktacji indywidualnej prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa. Dla uczniów
klas I–II odbędzie się też konkurs
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plastyczny: „Jestem mistrzem
olimpijskim”.
Patronat honorowy nad zawodami objęli: wójt Podegrodzia
– Małgorzata Gromala i burmistrz
Starego Sącza – Jacek Lelek.

P R O G R A M O L I M P I A DY:
X 31 maja (czwartek) – teren DCP
w Starym Sączu
Rozpoczęcie 13.00 – powitanie
gości, prezentacja szkół
Wyścigi rowerowe: 13.40 – dz. – kl. V–
VI; 13.55 – chł. – kl. V–VI; 14.10 – dz.
– gimnazja; 14.25 – chł. – gimnazja
Zwinnościowy tor przeszkód:
13.40 – dz. – kl. I–II; 13.40 – chł.
– kl. I–II; 13.40 – dz. – kl. III–IV;
13.40 – chł. – kl. III–IV;
14.50 – 15.00 – występ zespołu regionalnego „Małe Podegrodzie”
15.30 – podsumowanie rozgrywek, wręczenie nagród
X 1 czerwca (piątek) – gimnazja
w Brzeznej i w Barcicach
Finały piłki nożnej (Brzezna):
10.00 – mecze dz. i chł. – kl.

V–VI; 12.00 – mecze dz. i chł.
– gimnazja
Finały piłki siatkowej (Barcice):
10.00 – mecze dz. i chł. – kl. V–VI;
12.00 – mecze dz. i chł. – gimnazja
X 2 czerwca (sobota) – teren DCP
w Starym Sączu
10.00 – występ zespołu regionalnego „Starosądeczanie”
Turniej strzelecki (kbp): 10.30 – dz.
– kl. V–VI; 10.30 – chł. – kl. V–VI;
12.00 – dz. – gimnazja; 12.00 – chł.
– gimnazja
Trójbój lekkoatletyczny: 10.30
– dz. – kl. I–II; 10.30 – chł. – kl. I–
II; 11.30 – dz. – II kl. III–IV; 11.30
chł. – kl. III–IV
„Mini maraton”: 12.00 – dz. – kl.
V–VI; 12.15 – chł. – kl. V–VI; 12.30
– dz. – gimnazja; 12.45 – chł. – gimnazja; 13.00 – dz. – kl. I–II i kl. III–
IV; 13.15 – chł. – kl. I–II i kl. III–IV
Występy grup tanecznych, zespołów wokalnych, regionalnych
14.00 – podsumowanie rozgrywek, wręczenie nagród, zakończenie olimpiady
Karaoke – ognisko
UWAGA: W zależności od ilości uczestników oraz warunków
pogodowych godziny startu poszczególnych konkurencji mogą
ulec zmianie. Szczegółowe informacje na stronie: www.zsbarcice.
edu.pl – polecamy i zapraszamy!

Festiwalu Bonawentura” w „Sokole” (16569,62 zł; 14 pkt), wniosek Krzysztofa Brożka dotyczący
realizacji filmu dokumentalnego
„Wczoraj, dziś, jutro – losy ludzi na
tle regionu sądeckiego” (24289,44

zł; 25,86 pkt) oraz wniosek Centrum Kultury i Sztuki im. A. Sari
w Starym Sączu, który zakłada uruchomienie w mieście „Punktu Informacji Turystycznej” (25 tys. zł;
25 pkt).

Atrakcje
turystyczne
Starego Sącza
Gmina Stary Sącz wydała nowy
promocyjny folder turystyczny
o mieście. Publikacja „Atrakcje turystyczne. Stary Sącz”
Agencji Wydawniczej WiT s.c.
jest dostępna od świątecznego weekendu majowego. Folder
wręczają przyjezdnym (przede
wszystkim z „obcymi” rejestracjami pojazdów) parkingowi na Rynku.
W folderze zawarta jest krótka informacja o historii miasta, o jego najcenniejszych
zabytkach i miejscach wartych obejrzenia. W tekście
zaznaczono 11 najatrakcyjniejszych miejsc, które są
też widoczne na planie miasta i pokazane na fotografiach. Odnotowano również najciekawsze imprezy
społeczno–kulturalne.
Widać doskonale w tym niedużym wydawnictwie, dlaczego warto przyjechać do Starego Sącza.
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Komunikacja

10 samochodów to już korek!
– Co Pana denerwuje na ulicach
w mieście?
– Hm…..Proszę o następny zestaw pytań.
– W Nowym Sączu nie ma problemów
drogowych do rozwiązania?
– Tego nie powiedziałem.
– Pewne Pana decyzje budzą spore
kontrowersje…
– Ja nie jestem od tego, aby kierowcy mnie kochali. Mam podejmować takie działania, aby przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa ruchu oraz w miarę
płynnego przejazdu przy zachowaniu możliwych i dostępnych metod
inżynierii drogowej uwzględniających możliwości budżetowe zapewnić prawidłowe i czytelne poruszanie
się wszystkich użytkowników ulic po
mieście…ale proszę o konkrety.
– Kierowcy boją się na przykład, że włączenie na stałe sygnalizacji świetlnej przy
rondzie w pobliżu Białego Klasztoru spowoduje spore korki. Są takie plany?
– Rozważamy różne ewentualności. Oczywiście najlepiej byłoby tam
wykonać rondo zwykłe dwupasowe,
ale taka przebudowa całego skrzyżowania wiązałaby się z przebudową
dojazdu od strony ulicy Piłsudskiego,
co nie jest niemożliwe, ale jest trudne, dojazdu od ul. Królowej Jadwigi
co jest na razie niemożliwe, bo mamy
tam pięcioletni okres trwałości projektu i dojazdu od ul. Prażmowskiego,
co byłoby również bardzo trudne ze
względu na bliskość mostu. Wszystkie trzy wyżej wymienione wloty,
są to ulice dwujezdniowe, czyli żeby
orientować te wloty na środek ronda,
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FOT. MARIA OLSZOWSKA

R O Z M OWA z GRZEGORZEM MIRKIEM, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Grzegorz Mirek pierwszy z lewej
musiałoby wszystko być przebudowane. Na klasycznym rondzie wloty są skierowane wprost na wyspę
więc to może działać bez sygnalizacji
świetlnej, bo samochód musi zwolnić.
Teraz tego nie ma. Po to jest sygnalizacja, by spowolnić ten ruch. Włączamy sygnalizację, kiedy są na przykład
jakieś uroczystości z udziałem dzieci,
żeby mogły bezpiecznie przejść. Włączamy światła, to kierowcy mówią, że
jest źle, bo tworzą się zatory. Niestety
wielu kierowców uważa, że 10 samochodów to już korek. Kiedy wyłączymy sygnalizację, piesi się denerwują,
bo kiedy ruch jest płynny, nie mogą
przejść bezpiecznie na drugą stronę.
Dlatego na razie będziemy próbowali zostawić sygnalizację świetlną
w systemie dotychczasowego działania z małymi modyfikacjami poprawiającymi bezpieczeństwo – zwłaszcza pieszych.

– Na czym polega problem?
– Na bezpieczeństwie. Teraz samochód jadący dajmy na to z ul.
Piłsudskiego nie ma spowolnienia i przejeżdża praktycznie prosto.
To rondo można rozpatrywać jako
cztery skrzyżowania. Bardzo kolizyjne. Na każdym wlocie mamy kilka
możliwości kolizji i po to są światła,
by uporządkować ten ruch. W tym
momencie mamy względnie krótkie przejście dla pieszych (jeśli działa sygnalizacja pieszy w jednym cyklu
przechodzi przez jeden wlot), przy
rondzie dwupasowym ten odcinek
byłby dwa razy dłuższy.
– Dwupasowe rondo nie wchodzi więc
w grę?
– Żeby to skrzyżowanie przebudować na klasyczne rondo dwupasowe trzeba zrobić dwie rzeczy. Na tyle
powiększyć pierścień ronda, żeby istniejące wloty były skierowane wprost

na wyspę albo zawęzić wloty, a potem pasy rozprowadzić. To się wiąże
z przebudowaniem m.in. kanalizacji i wielkimi kosztami. Teraz mamy
trzy pasy i z nich trzeba by było zrobić dwa. Automatycznie samochody,
które jadą trzema pasami zostaną zepchnięte na dwa pasy. To znów spowoduje zagęszczenie. Z każdego kierunku mamy duże natężenie ruchu,
ciut mniejsze jest od ul. Kilińskiego.
Bez świateł dojdziemy do takiej sytuacji, że w pewnym momencie, niektórzy nie będą mogli włączyć się do
ruchu choćby z ul. Kilińskiego.
– Temat świateł wraca jak bumerang…
– Sygnalizacja świetlna działa, jeśli jest włączona w dwóch fazach, tak
bezkolizyjnie można było przejechać
przez skrzyżowania. Zastanawiamy
się nad takim wariantem, by na przykład z Prażmowskiego kierowca mógł
bezkolizyjnie pojechać w każdym kierunku, nie zatrzymując się na rondzie,
wszędzie będzie miał zielone. Podobnie z innych kierunków. Najkrótszą
fazą powiedzmy około 1 min. byłby
ruch z ul. Kilińskiego. To bezpieczne,
bo każdy dostaje osobny sygnał. Jest
jeszcze kwestia, jak kierowcy będą na
to reagować.
– Zachowania kierowców nie da się
przewidzieć do końca…
– Otóż to. To są wszystkie wyliczenia empiryczne, których nie da
się sprawdzić w 100 procentach, póki
to nie będzie działać. Żeby sprawdzić,
to trzeba wydać pieniądze. Dmuchamy na zimne, załóżmy, iż na papierze
wyliczymy, że włączona sygnalizacja ma działać sprawnie, włączymy ją

i zaczną tworzyć się zatory, następnie
w celu udrożnienia ruchu będziemy
ją musieli wyłączyć – mamy klasyczną niegospodarność. Powiedzmy,
że teraz ruch jest płynny, ale dalej
chodzi bezpieczeństwo. Stłuczek jest
sporo. Zastanawiamy się jak z jednej
strony zapewnić przejezdność bez
wielkich przebudów. Powiedzmy, że
przebudowa którą teraz chcemy wykonać będzie kosztować 3 mln, a przy
zrobieniu z obecnego – klasycznego
ronda z zawężeniami o których mówiliśmy wcześniej koszt wzrasta razy
dwa, a dalej pewności nie ma czy nie
będzie korków.
– Podglądacie, jak radzą sobie z podobnymi problemami w innych miastach?
– Rozważaliśmy też taką rzecz jak
rondo turbinowe. Podobne jak Rondo
Grunwaldzkie w Krakowie. Ono jest
troszkę spłaszczone, tak że jak kierowca już wjedzie na dany pas ruchu, to już tym pasem musi praktycznie wyjechać. Proszę zauważyć,
że też są tam światła, wszyscy się asekurują. Wszędzie w dużych miastach
tam, gdzie jest duże natężenie ruchu,
są ronda plus światła. Zwykłe ronda
sprawdzają się tam, gdzie natężenie
ruchu jest małe. W Rybniku jest chyba 17 małych zwykłych rond i działa
to super. Takie rondo idealnie pasuje do skrzyżowania pod szpitalem.
Z każdej strony jedna nitka, sporo
miejsca. Trochę powiększymy wysepkę i takie rondo kiedyś tam powstanie, jak znajdą się na pieniądze.
– Jaki pomysł jest najbliższy realizacji?
– Prawdopodobnie zrobimy coś,
co powinno zadziałać w dobrym kierunku dla bezpieczeństwa pieszych
a przede wszystkim dzieci. Na odcinku około 15–20 merów zrobimy wyniesienie części jezdni do góry przed
pasami i linią zatrzymań. To nie będzie klasyczny próg zwalniający. Samochód ciężarowy bierze to między
koła, ale osobowy musi zwolnić do
40– 50 na godz. To wydaje się być dobrym rozwiązaniem przy stosunkowo
małym koszcie. Na pewno takie progi płytowe powstaną na Piłsudskiego
i być może na Prażmowskiego. To powinno w jakiś sposób poprawić bezpieczeństwo, które jest najważniejsze, bo przejezdność jest nie najgorsza.
– Kiedy doczekamy się tych zmian?
– Całą przebudowę planujemy
w tym roku. Wymiana nawierzchni, poszerzenie pierścienia ronda, bo
samochody ciężarowe czasem wjeżdżają na pas zieleni, albo przy skręcie zajmują dwa pasy, nowe oznakowanie pionowe i poziome.
– Jakie MZD planuje jeszcze inwestycje na ten rok?
– Dalszy remont ul. Nawojowskiej i Biegonickiej od Węgierskiej
do odcinka, na którym skończyliśmy
w ubiegłym roku. To najgrubsze zadania. Mamy budżet rzędu 14 mln zł,
a to w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy bywało nawet 30 mln, to
jest dużo mniej.
Rozmawiał (BOG)
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Sprawy i ludzie

Być pogodzonym z samotnością

Przedwakacyjna Szkoła dla Rodziców (5)

Kary, a konsekwencje

L U D Z K A H I S TO R I A . Wiele lat opiekowała się osobami starszymi i samotnymi. Odwiedzała m.in. pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Emilii Plater w Nowym Sączu. Czytała im książki, zabawiała rozmową, spędzała z nimi każdą wolną chwilę. Teraz
role się odwróciły. 89–letnia Barbara Homecka od czterech lat sama jest
mieszkanką tego ośrodka. I, choć zabrzmi to dla wielu nieprawdopodobnie,
ze szczerym uśmiechem mówi: – Taką
starość mogłam sobie tylko wymarzyć.

Kary bywają skuteczne, ale
krótkotrwałe, tzn. działają przez
krótki czas, a potem znów nastolatek wraca do zachowań niepożądanych. W rezultacie rodzicom
szybko kończą się pomysły na to,
czego jeszcze mogą zakazać, jaką
sroższą karę wymierzyć. Często
jest to moment, kiedy popadają
w bezsilność.

w czasie, zawsze zapowiedziane,
czyli nastolatek poinformowany
jest wcześniej, jakiego przywileju będzie pozbawiony w sytuacji
nieprzestrzegania zasady.
Dla nastolatka ogromną wartość stanowi wolność i niezależność (przywileje). Dlatego warto
uświadomić mu, że może zdobywać je poprzez:
X odpowiednie zachowanie,
X udowodnienie, że potrafi odpowiedzialnie podejść do
przyznanej mu swobody.
Najlepszym przykładem konsekwencji jest pozbawienie nastolatka przywilejów, typu:
podwożenie do szkoły, wspólne
wyjście, firmowe ubrania, drogie
kosmetyki itp. Nastolatki bardzo
dotkliwie odczuwają pozbawienie ich przyjemności.

P O K A Ż , J A K M O Ż N A N A P R AW I Ć
P O S T Ę P OWA N I E :
„Czekam teraz na wyjaśnienie
i przeprosiny”.
J E Ś L I S Y T UAC J A S I Ę P OW TÓ R Z Y,
PRZEJDŹ DO DZIAŁANIA:
Rodzic: „Jutro nie możesz
wyjść z domu”.
Nastolatek: „A dlaczego?”
Rodzic: „To ty mi powiedz,
dlaczego?”
Nastolatek: „Czy dlatego, że się
spóźniłem?”
Odpowiedz: "TAK" i nie dyskutuj, nie ulegaj presji i błaganiom.
Nie miej wyrzutów, że źle postąpiłeś, nawet jeśli dziecko próbuje cię porównywać z innymi „lepszymi” rodzicami.
Pamiętaj: KONSEKWENCJE
WYCHOWUJĄ. Są dowodem zainteresowania i miłości.

Utrata przywilejów

Zasady nie do łamania

Zadanie domowe:

Drogi rodzicu, zamiast skupiać
się na rodzajach kar, spróbuj wykorzystać konsekwencje. To one
uczą samodyscypliny, odpowiedzialności, rozbudzają sumienie
po to, aby dzieci zobaczyły, co jest
dobre, a co złe, i dokonały właściwego wyboru.
Jeśli na przykład nastolatek
nachlapał w łazience, poinformuj
go, jak może naprawić zło: „Chcę,
aby podłoga była pościerana”.
Kiedy to nie pomaga, uprzedź
o konsekwencjach: „Albo zaraz
pościerasz, albo nie będziesz mógł
skorzystać przy następnym myciu z wanny”. W następnym dniu
nastolatek słyszy: „Zakaz kąpania w wannie, możesz wziąć tylko
prysznic”. Na pytanie: „Dlaczego nie mogę kąpać się w wannie” – odpowiedz: „To ty mi
powiedz, dlaczego?" Konsekwencje mają być dokuczliwe, ale nie
upokarzające, dostosowane do
przewinienia, ale nie odroczone

Wa r u n k i e m s k u t e c z n o ś c i
konsekwencji jest wcześniejsze
uprzedzenie nastolatka i zapowiedzenie, czego będzie pozbawiony w sytuacji nieprzestrzegania ustalonych zasad. Nie może to
być wynikiem złości czy bezsilności rodzica. Jeżeli w domu obowiązuje zasada powrotu o godz.
20, a pomimo tego, dziecko ustawicznie spóźnia się, należy zareagować w sposób konsekwentny.

1 . Wspólnie w rodzinie wypiszcie
istniejące przywileje,
2. Przypomnijcie obowiązujące
zasady i wartości, na których
wam zależy.
3. Wspólnie z nastolatkiem ustalcie, jakich przywilejów będzie
pozbawiony w sytuacji nieprzestrzegania zasad.

Kiedy słowne metody dyscyplinowania nie przynoszą oczekiwanego skutku, często rodzice zaczynają działać. Wówczas nastolatek słyszy
w złości wypowiedziane słowa rodzica: „Nie możesz spotykać się z kolegami, przez miesiąc masz szlaban na
komputer, nie dostaniesz kieszonkowego, nie pojedziesz na wycieczkę,
nie kupię ci obiecanych spodni”, itp.

Moment bezsilności
FOT. ARCH.

W Domu Pomocy Społecznej pani
Barbara ma swój codzienny rytuał.
Rano modlitwa, następnie śniadanie,
później gimnastyka, obiad, a potem
czytanie książek i gazet.
– Szalenie dużo czytam. Wszystko, co wpadnie mi w rękę –mówi.
– Chcę być na bieżąco. Interesuję się
historią i polityką.
Przez wiele lat opiekowała się innymi. Odwiedzała chorych w hospicjum czy osoby starsze w Domach Pomocy Społecznej. Kiedy poczuła, że
i jej starość daje się we znaki, sama
zgłosiła się do DPS przy ul. Emilii Plater. Kuzynki i siostrzenice nie chciały zgodzić się na dom opieki. Zaproponowały zamieszkanie u siebie. Pani
Barbara postawiła jednak na swoim.
– Strasznie się oburzyły – wspomina. – Nawet zaoferowały mi opiekunkę na osiem godzin, żebym zmieniła zdanie. Ale wytłumaczyłam, że
to najlepsze wyjście. Nie chciałam
być ciężarem dla rodziny. Każdy ma
swoje sprawy, problemy. Tutaj mam
opiekę przez całą dobę. Dziś kuzynki
są zadowolone. Często do siebie telefonujemy. Od czasu do czas również
się odwiedzamy.
W sądeckim DPS mieszka obecnie
98 osób. Głównie są to osoby somatycznie chore. Niejednokrotnie podjęcie decyzji o zamieszkaniu w ośrodku było dla nich bolesne. Dlatego
proces adaptacji trwał długo.
– To trudne wybory – mówi Maria Gabryś, dyrektor DPS. – Często
zdarza się, że rodzina, mimo iż bardzo by chciała, nie jest w stanie zaopiekować się osobą chorą. Nie może
sobie na to pozwolić finansowo, albo
czasowo. Ale większość z nich odwiedza swoich bliskich w DPS. I są
to nierzadko relacje jeszcze lepsze
niż dotychczas.
Pani Barbara w ogóle nie potrzebowała się aklimatyzować. Znała to
miejsce i jego mieszkańców od dawna. I, co najważniejsze, zamieszkanie
w DPS było jej dobrowolnym i świadomym wyborem. Choć dodaje, że
w innych okolicznościach chciałaby
być przy rodzinie. Ale nie żąda od nikogo poświęcenia. Jest w pełni pogodzona z życiem, mimo że wiele razy
ją nie rozpieszczało.
Urodziła się we Lwowie w latach
20. ubiegłego wieku. Przeżyła II wojnę światową i okupację sowiecką. To,
co najbardziej utkwiło jej w pamięci,
to kolejki po jedzenie w sklepach za
czasów komuny.
– Nieraz trzeba było stać przez
całą noc – wspomina. – Nad ranem przychodziła kolejna zmiana.

„Kary nie powinny być pomszczeniem przewinień,
lecz mają chronić w przyszłości od złego”
Jan Amos Komeński

Nawet dziecko stało. Wszystko po
to, aby zdobyć cukier czy chleb. Podczas wojny też nie było łatwo. Wtedy liczono każdy kęs chleba. Dziś nie
mogę patrzeć, jak nie szanuje się jedzenia. Wyrzuca się go całymi kubłami. Serce mi się kraje, a tylu ludzi głoduje na świecie.
W wieku 29 lat nagle przestała
chodzić. Diagnoza – choroba Heinego–Medina. Po licznych i bolesnych
rehabilitacjach powoli odzyskiwała
sprawność w nogach.
– To był cud. Lekarze nie mogli
się nadziwić, że tak szybko wracałam do zdrowia – wspomina. – Ja jestem przekonana, że Bóg mnie wtedy uzdrowił.
Przez dłuższy czas pani Barbara
poruszała się o lasce. Sprawność pomagały jej odzyskać wycieczki w góry
organizowane przez PTTK. Tam poznała swojego przyszłego męża. Miała 40 lat, gdy stanęła na ślubnym
kobiercu.
– Długo nie mogłam się zdecydować. Nie chciałam nikogo obarczać
swoją niepełnosprawnością – przyznaje. – Po chorobie nie czułam się
pełnowartościowym człowiekiem.
Ale Emil uzmysłowił mi, że dla niego
to nie ma zupełnie znaczenia.
Mimo że nie mieli dzieci, okres
małżeństwa był dla niej jednym z najwspanialszych w życiu. Cieszyła się
nim 14 lat. W wieku 52 lat mąż pani
Barbary miał wylew. Nie udało się go
uratować. Po śmierci męża nie poddała się samotności. Poświęciła się dla
innych. Jej zdaniem, samotność nie
musi być ciężarem, jeśli się ją dobrze
wykorzysta.
– Czasem zdarza się, że nawet
w rodzinie można być samotnym –
podsumowuje. – Rodzina jest bardzo ważna, ale jak jej nie ma, warto
się otoczyć grupą przyjaciół. Ważne
jest również czyste sumienie, wiara
i pogoda ducha. Nie wolno poddawać się złemu nastrojowi, bo wtedy
można stać się zgryźliwym i okrutnym dla otoczenia. I zaakceptować
rzeczywistość taką, jaka jest. Być
pogodzonym z samotnością – to recepta na szczęśliwe życie.
MONIKA CHROBAK
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Nade wszystko ofiarujcie sobie najcenniejszy dar, jakim jest
przebaczenie.

Zamiast karania:
OPISZ, CO CZUJESZ:
„Złości mnie, kiedy spóźniasz
się do domu”;
O K R E Ś L O C Z E K I WA N I A :
„Oczekuję, że będziesz wracać o ustalonej porze. Teraz jest
20.30 ";
ZAPROPONUJ WYBÓR:
„Możesz albo wracać punktualnie, albo utracisz przywilej wychodzenia z domu wieczorami.
Wybieraj...";

„Przebaczenie to królewski sposób pojednania. Nie jest
żadną słabością, ale siłą, która pobudza ukrytą w każdym
człowieku iskrę dobroci. A poza
tym jest wyzwalające”
Pino Pellegrino

HALINA CZERWIŃSKA
edukator i pedagog w Fundacji „Ostoja”
w Nowym Sączu, pedagog Katolickiej Szkoły
Podstawowej w Nowym Sączu

A

Anioły Mojego Dzieciństwa
.VLNDWDMHVWXQLZHUVDOQDGOD
NDGHJRF]\WHOQLNDQLH]DOHQLH
RGPLHMVFDLF]DVXZNWÏU\P
SU]\V]HGQDyZLDW
'RURWD:RODQLQtDXWRUND
ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Księgarnia Internetowa

Kup Teraz

www.novasandec.pl
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Pasja

Na trójkołowym rowerku po ruchliwej autostradzie
– Przepłynąć Bałtyk w łódkach – łupinkach to brzmi jak czyste szaleństwo…
Skąd w ogóle taki pomysł?
– Po spłynięciu Wisłą w 2010 r.
zadzwonił do mnie konstruktor Andrzej Książyk zaciekawiony, jak
jego łódź radziła sobie w warunkach
rzecznych. Nawiązanie poprzez niego kontaktu z Olkiem Hanuszem,
który rok wcześniej zbudował swoją łódź Black Betty i wypróbował ją
w norweskich fiordach, było czystą formalnością. Rzuciłem wtedy
luźno pomysł wspólnego pływania
– w końcu dwie klasyczne łódeczki z tradycyjnym żaglem lugrowym
to fajny widok, poza tym zawsze
przyjemniej się podróżuje w większej grupie niż w dwie osoby. Myślałem o czymś skromniejszym, Zalew Szczeciński, dopłynięcie do Rugii
itd., ale Olek wyskoczył z pomysłem
rejsu na Bornholm. Kilka suto zakrapianych kolacji rozwinęło ten plan do
Szwecji, a potem do Kristianstadt,
historycznego miasta w interiorze.
Wkrótce potem do ekipy dołączyli
Maryna Nartowska i Daniel Stokłosa.
– Ruszyliście na samodzielnie zbudowanych jachtach.
– Nasze jachciki to Salmo 15–S
Lugger, zaprojektowane przez naszego przyjaciela Andrzeja Książyka. Projekt nawiązuje stylistycznie do

E

K

L

A

M

Cała ekipa Dinghy Baltic Passage, Filip drugi z prawej

A
FOT. FILIP SUŁKOWSKII

R

bretońskich łodzi rybackich z końca
XIX w., są proste w obsłudze, solidne i ładnie trzymają się fali, choć do
demonów szybkości nie należą. Trinidad została zbudowana ze sklejki metodą „zszyj i sklej”, czyli bardziej bawiliśmy się w budowę dużego
modelu niż prawdziwe szkutnictwo.
Prostota konstrukcji kadłuba i ożaglowania czyni tę łódź niewrażliwą
na wszelkie usterki. Obie łodzie budowane były w garażach za pomocą nieskomplikowanych narzędzi.
Zazwyczaj siedzieliśmy przy nich
w weekendy i dni wolne, czasami
po pracy – w sumie spędziliśmy nad
nimi około sześciu miesięcy.
– Sklejkowe 4,5-metrowe jachty bez
kabiny, są pewnie dobre do pływanie po
Jeziorze Rożnowskim, ale spędzić tak
prawie dwa tygodnie? Jak w czasie wyprawy wyglądała codzienność na takich
maleństwach?
– Łodzie tego typu są nazywane daysailerami, i rzeczywiście raczej służą do niedzielnego pływania. Największym problemem było
zapewnienie sobie suchego noclegu podczas deszczowych nocy. Olek
z Maryną mieli specjalnie skrojony
namiot, który okrywał cały pokład.
My skromnie zaopatrzyliśmy się
w tandetny namiocik z supermarketu
o wartości hamburgera i bezczelnie

FOT. ZE ZBIORÓW DINGHY ADVENTURES

R O Z M OWA z FILIPEM SUŁKOWSKIM, miłośnikiem przygód, członkiem wyprawy, która za rejs przez Bałtyk na okrytopokładowych łódkach otrzymała wyróżnienie Kolos 2011

Ekipa zawija do portu
rozkładaliśmy go na deku, bądź na
lądzie, o ile była taka możliwość. Kolejnym problemem była spora ilość
sprzętu. O ile jedzenie czy podręczne
przybory łatwo było schować, o tyle
kapoki czy sztormiaki zajmowały
sporo miejsca, tym bardziej że musieliśmy je mieć pod ręką. Dodatkowo wieźliśmy około 20 litrów wody
i trzy pięciolitrowe kanistry benzyny do naszych dwuipółkonnych silniczków. Z racji wagi umieściliśmy je
możliwie najbardziej pośrodku, przy
skrzynce mieczowej. Tym chytrym
sposobem pozbawiliśmy się wygodnego miejsca na drzemkę.
– W 12 dni przepłynęliście 270 mil morskich, docierając do szwedzkiej Skanii i wracając do Mrzeżyna. W ten sposób
rejs morski połączyliście z pływaniem po
śródlądowych rzekach i kanałach.
– Bałtyk przepłynęliśmy metodą „żabich skoków”, tzn. staraliśmy
się w ciągu dnia zrobić wyznaczony odcinek i uniknąć nocnego pływania. Różnie bywało, ale zazwyczaj przed zmierzchem docieraliśmy
do porcików lub przystani. Sporym

wyzwaniem było dotarcie do samego Kristianstadt, ponieważ w amoku przygotowań nikt nie pomyślał
o zabraniu mapy lub atlasu Szwecji (mapy morskie kończą się na linii
brzegowej). Około północy dopłynęliśmy do jeziora pod miastem i długo,
nie powtarzając się zbytnio, klęliśmy
w żywy kamień, próbując znaleźć
kanał prowadzący do miasta. Szlak
jest tam słabo oznaczony za pomocą tyczek, które w nocy trudno dostrzec, ponadto raz po raz wpływaliśmy w ławice wodorostów, które
zaplątywały się w śruby silniczków.
Ostatecznie sięgnęliśmy po wiosła
i klucząc odnaleźliśmy upragnione wejście do miasta. W powrotnej
drodze przybiliśmy do skańskiej plaży – ognisko, kiełbaski dopełniły naszego szczęścia.
– Płynęliście bez eskorty – to dodatkowe
ryzyko. Nie obawialiście się, że przygoda
zakończy się jak inne ostatnio osławione wyprawy?
– Mile łechta naszą próżność porównanie obu „wyczynów”, ale niestety nie udało nam się zmobilizować

służb ratunkowych, ani wywołać
skandali dyplomatycznych. Eskortą byliśmy sami dla siebie, ponadto wyposażeni byliśmy w odpowiedni sprzęt. Oszczędzaliśmy na
wszystkim, ale nie na bezpieczeństwie. Szczególnie uważać musieliśmy miedzy Bornholmem i Szwecją.
Prowadzi tamtędy szlak, po którym
pływają tankowce, które osiągają prędkość 20–30 węzłów, podczas
gdy my, przy korzystnym wietrze
i fali osiągaliśmy kosmiczne 7 węzłów. Padało, widoczności była słaba i nie przekraczała kilku mil morskich. Przypominało to przejechanie
w nocy na trójkołowym rowerku ruchliwej autostrady, więc mieliśmy
oczy naokoło głowy, gotowi w każdej chwili podostrzyć, odpaść albo
zwyczajnie się rozpłakać.
– Jednak operacja Dinghy Baltic Passage
zakończyła się sukcesem. W czasie wyprawy nie było żadnych niespodzianek?
– Największą niespodzianką były
skandynawskie ceny. Ostatni dzień
dał nam sporo frajdy, ale spodziewaliśmy się tego. Prognozy na kolejne dni zapowiadały niż i burze, wiec
my, których portfele źle zniosły klimat Skandynawii, postanowiliśmy
płynąć. Około południa rozhulało się
do 20 węzłów, a fale dochodziły do
dwóch metrów. Dla jachtów morskich brzmi to śmiesznie, ale nasze
burty wystają ponad wodę jakieś 40
cm, więc żeglowaliśmy ze śmiertelne
poważnymi minami. Na zmianę sterowaliśmy i pompowaliśmy wodę,
która ochoczo i wiadrami wlewała się
do środka. Wszystko było mokre, na
szczęście świeciło słońce, a widoczność była dobra. Następnego dnia,
już w Mrzeżynie, gwałtowna nawałnica zdemolowała nasz namiocik.
Ze zgrozą oglądaliśmy żywioł, zajadając kanapki w stojącym przy nabrzeżu aucie.
– Rzadko bywasz w Limanowej, bo już
przygotowujesz się do kolejnego sezonu.
Czym tym razem nas zaskoczysz?
– Tym razem chcemy wyruszyć
z Trondheim i wzdłuż wybrzeża popłynąć za Koło Polarne, do Narwiku. Trasa liczy około 800 km fiordami i wzdłuż wybrzeża, ale też będzie
„przeskok” przez otwarte morze. Łodzie wymagają drobnych remontów,
ponadto do każdej chcemy dołożyć
niewielki żagielek, który przygotuje
Żaglownia Wawer Sail. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, z końcem
czerwca trzy maleńkie łódeczki ruszą
na podbój Norlandii. Więcej informacji o wyprawie i relacji z przygotowań można znaleźć na naszym profilu Dinghy Polar Expedition.
Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA
Filip Sułkowski – urodzony 1980 r.
w Limanowej , właściciel 33 proc.
roweru Trinidad, całego roweru i kilku par spodni. Zawodowo rysownik.
Obecnie mieszka w Krakowie.
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w zestawie
Harry Potter
i Insygnia
Śmierci
Ins
film
fil
fi
lm Blu-ray Disc™ 3D
o wartości 126 zł
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w zestawie
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KDL–40NX720

3 599,-

podstawa monolityczna
2.1-kanałowy zestaw
głośnikowy (SU–B401S)
o wartości 600 zł

* Promocja obowiązuje do 30.06.2012, szczegóły na sony.pl/SonyCentre
Oferta ważna do 31.05.2012 lub do wycerpania zapasów. Szczegóły u sprzedawców i na sony.pl/SonyCentre
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33–300 Nowy Sącz, ul.Dojazdowa 20,
tel. 18 44 41 144
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Opinie
Związkowcy
trafiają kulą w płot

Z

Jerzy Wideł
Z kapelusza

braku jakichkolwiek
sukcesów w obronie
praw pracowniczych
sądecka „Solidarność” zaczęła się bawić w politykę. Liderzy „S” z ulicy Pijarskiej w Nowym
Sączu poczuli wiatr w plecy i mając polityczne poparcie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego uderzyli z grubej rury
w posłów związanych z Platformą
Obywatelską.

wprowadzonej przez rząd Donalda
Tuska. Ale, ale…
Patrząc li tylko z horyzontu grajdoła sądeckiego, uderzając w tę trójkę posłów „S” trafiła kulą w płot. Bo
cóż można zarzucić Marianowi Cyroniowi, który ma 72 lata i wciąż jest
aktywny zawodowo. Z kolei Andrzej
Czerwiński człowiek pracowity do
bólu m.in. prezydent Nowego Sącza
w przeszłości, też lata pracy ma za
sobą i kariery zawodowej nie zamierza kończyć.
Gut–Mostowy podobnie jak
Czerwiński jeszcze długo będzie
pracował, pomnażając swój majątek. A działacze „S” choćby na
przykładzie kilku zakładów pracy
w Nowym Sączu doprowadzili niektóre firmy do upadku. Przykład
rozłożenia na łopatki sądeckiego
PKS przez związki zawodowe „S”
i branżowy OPZZ są wielce wymowne. Nie wspominając Newa-

Upolitycznione związki zawodowe to droga
prowadząca na manowce. Symbolem
takiej drogi jest kariera choćby Mariana
Krzaklewskiego

W Nowym Sączu pojawiły się plakaty niczym listy gończe z twarzami posłów RP Mariana Cyconia, Andrzeja Czerwińskiego i Andrzeja
Guta–Mostowego z naczelnym hasłem „Czy jeszcze wierzysz? W głosowaniu w sprawie referendum następujący posłowie z naszego okręgu
nie poparli wniosku „Solidarności” podpisanego przez prawie 2 mln
Polaków”.
Działaczom „S” chodzi o wniosek referendalny przeciwko ustaleniu wieku 67 lat, jako granicznego
dla przyszłych emerytów. Oczywiście, związkowcy mają prawo
być przeciwni ustawie emerytalnej

gu, czy Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A.
Zatem Bracia związkowcy w imię
słusznych ideałów obrony praw pracowniczych, najpierw sami uderzcie się we własne piersi i zastanówcie
się, jak w dzikim kapitalizmie walczyć o prawa pracobiorców, aniżeli
bawić się w politykę, waląc na oślep
w tę trójkę posłów.
Upolitycznione związki zawodowe to droga prowadząca na manowce. Symbolem takiej drogi jest kariera choćby Mariana Krzaklewskiego.
Wodza związku zawodowego „S”
niedoszłego, i chwała Bogu, prezydenta RP.

Plotka trzyma się
dobrze

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

L

udzie uwielbiają plotki. Ludzie kochają plotkować. Nie tylko w kolejce do magla (a przy
okazji - działa jeszcze w
Nowym Sączu jakiś magiel?), ale też całkiem oficjalnie. Aby
zaspokoić ludzką potrzebę karmienia
się plotką, powstał cały przemysł medialny. Najlepiej na świecie sprzedają się nie te gazety, które analizują mechanizmy światowej gospodarki albo
recenzują mądre książki, ale te gazety,
które plotkują: kto, z kim, za ile i dlaczego? Taki urok tego świata. Uwielbiamy czytać o cudzych kłopotach
sercowych, finansowych tarapatach
sąsiadów, awanturach sławnych ludzi,
samochodowych ekscesach pod wpływem alkoholu. Nie tylko w Polsce nieźle z tego żyje cała armia ludzi, którzy
zajmują się produkcją plotek na skalę przemysłową i sprzedają je z niezłą
przebitką. Kto ma w głowie trochę oleju, pracuje w przemyśle plotkarskim,
bo tam nie trzeba ani kapitału zakładowego, ani specjalistycznych maszyn,
czasami tylko wystarczy popuścić wodze wyobraźni.
W Nowym Sączu odczuwamy wyraźny deficyt plotkarskich czasopism,
więc ludzie znudzeni majowym bezruchem powiatowego miasteczka wzięli sprawy w swoje ręce. Skoro nie ma
gdzie czytać sensacyjnych plotek, ktoś
postanowił sam wyprodukować plotkę i puścić ją w obieg. Metodą marketingu szeptanego, z ucha do ucha zaczęto sobie powtarzać informację, że
zmarł jeden z największych sądeckich
przedsiębiorców, jedna z najbardziej
znanych w Nowym Sączu osób. Plotka tak się przyjęła, że po kilku dniach
nie było chyba w regionie człowieka, który nie pytałaby bliższych i dalszych znajomych: „A słyszałeś, że ten
pan zmarł?”. O rzekomej śmierci biznesmena mówili wszyscy i przy każdej okazji. Do redakcji dzwoniły telefony, żeby się upewnić, że to prawda,
albo zganić nas, iż jeszcze o tym nie informujemy. Kilkaset tysięcy ludzi w
regionie dało się omamić plotce wypuszczonej z niewiadomego źródła i

niewiadomego nam powodu. Mówiono
o tym szeptem w autobusach i całkiem
głośno na publicznych spotkaniach.
Nowy Sącz oszalał, przez dobrych kilka dni żyjąc tylko jednym tematem: „A
słyszałeś już, że ten pan zmarł”.
Ludzka potrzeba plotkowania okazała się silniejsza niż zwykła przyzwoitość, wszak opinia publiczna w sposób

Metodą marketingu
szeptanego, z ucha
do ucha zaczęto sobie
powtarzać informację,
że zmarł jeden z
największych sądeckich
przedsiębiorców, jedna
z najbardziej znanych
w Nowym Sączu osób
nieoficjalny uśmierciła jedną z najbardziej znanych sądeckich postaci. Jak to
skomentować? Publiczność oczekiwała
jakiejś sensacji, więc ją dostała. I mało
komu przeszkadzało w powtarzaniu
tych bzdur, iż rzekomo zmarły sądecki
przedsiębiorca, był widziany w minioną niedzielę na pierwszej komunii własnej wnuczki. Ludowa mądrość mówi,
że ten, kto zostanie uśmiercony za życia, będzie się długie lata cieszył dobrym zdrowiem. I to by było wszystko
na ten temat.
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Na afiszu

TOP 20 HITS

S T R E FA M U Z Y K I . Lista przebojów Top 20 Hits to zestawienie najpopularniejszych utworów muzyki pop i dance wg widzów
Małopolskie Tv, Tv Krynica i czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (www.dts24.pl) przy współpracy z firmami fonograficznymi i klubami dyskotekowymi. Co tydzień wśród osób głosujących na listę przebojów będziemy rozlosowywać upominki
muzyczne, płyty CD, zaproszenia na koncerty i dyskoteki do klubów, z którymi współpracujemy. Prosimy o przesyłanie po pięć
swoich propozycji muzycznych na adres: top20hits@interia.pl
(podając swoje imię i nazwisko).
Współpraca w tworzeniu listy przebojów: Sounthtv (www.sounthtv.pl), Projekt Info (www.projektinfo.pl), „Dobry Tygodnik
Sądecki” (www.dts24.pl), PUB RESTAURACJA „ADRIA” – Krynica–Zdrój (www.adria–krynica.com.pl ), Karczma „CICHY KĄCIK”
– Krynica–Zdrój (www.cichykacik.com.pl) „Adria” i „Cichy Kącik”
są partnerami „Muzycznego Lata 2012” telewizji MALOPOLSKIE.
TV i „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
TOP 20 HITS NOT : 7 Z DNIA : 24.05.2012 R.
1. 10. 3.
loverboy – Dr. Alban & Gosia Andrzejewicz
2. 2. 7.
Girl Gone Wild – Madonna
3. 1. 4.
Skrzydlate ręce – Enej
4. 4. 7.
Love & Pain ( Tween „More Voltage rmx”) – Ralf
5. 6. 4.
The One 2012 – Neros feat: Kamix
6. 8. 3.
Wow – Inna
7. 14. 4.
Przepis na szczęście – Kora
8. 12. 3.
Turn It Out – Maclaro feat; Nick Sinckler
9. 11. 5.
Get Ready For This ( 2012 rmx) – 2 Unilimited
10. 19. 2.
It's Possible – Roxette
11. 13. 7.
It's A Biz ( Ain't Nobody) – Scooter
12. 15. 3.
Eternity – Paul Van Dyk feat; Adam Young
13. 16. 2.
Close To Me – Benny Benassis
14. 20. 2.
I Blow Up – Sammy Adams

15.
16.
17.
18.
19.
20.

7. 7.
N. 1.
N. 1.
N. 1.
5. 6.
N. 1.

Ukochana żegnam Cię – Janusz Radek
Maybe Tonight – Sandra
To France – Kim Wilde
Endless Summer – Oceana
Amada Mia Amore Mio – Mike De Ville
Feeling You – Wet Fingers feat; Nick Sinckler

I – pozycja aktualnego notowania, II – pozycja ubiegłego notowania, III–ilość tygodni w zestawieniu, N – nowość
w zestawieniu

NICK SINCKLER W KRYNICY–ZDROJU

Nie lada gratka czeka wszystkich wielbicieli muzyki r'n'b.
Do Krynicy–Zdroju zawita Nick Sinckler, znany z najnowszych produkcji muzycznych, zdobywających listy przebojów:
„Feeling You” i „Turn In Out”. O tym, jak gorące to przeboje,
będzie się można przekonać osobiście, odwiedzając 24 czerwca „Pub Restauracje ADRIA” w Krynicy–Zdroju, gdzie o godz.
20 rozpocznie się wakacyjna zabawa „PIERWSI OTWIERAMY
MUZYCZNE LATO 2012”. W trakcie całonocnej imprezy, obok
recitalu „live” gwiazdy Nicka Sincklera, zaprezentowane zostaną przeboje z naszej listy przebojów i gorące propozycje taneczne na lato 2012, które przedstawią zaproszeni dj–e min:
Ralf (otrzymał zgodę od Nicka na zremiksowanie jego nagrania „Turn In Out” – premiera podczas imprezy). Szczegóły
pod nr tel. 502–060–972.
Na Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” czekają
specjalne zaproszenia. Wkrótce poinformujemy, jak je zdobyć.
Dla widzów telewizji Malopolskie.TV i naszych czytelników artysta udzieli specjalnego wywiadu. Pytania do Nicka
prosimy kierować na adres: top20hits@interia.pl
Opracował: M & A MEDIA

Nick Sinckler gwiazda na otwarcie „Muzycznego Lata 2012”

Targi staroci

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza na Przegląd Małych Form
Teatralnych pt. „Przemoc w szkole - epizod czy norma”. Impreza odbędzie
się 29 maja o g. 9 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
Patronat honorowy objął prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak

KONKURS FILMOWY
ROZDAJEMY
BILETY DO KINA!
Aby zdobyć podwójne
zaproszenie na film „Gorączka
złota” wystarczy przysłać
poprawną odpowiedź na adres
mailowy redakcja@dts24.pl.
Liczy się kolejność zgłoszeń!
Proszę podać tytuł filmu
w reżyserii Ch. Chaplina
w którym wystąpili Marlon
Brando i Sophia Loren.

Foto. Renata Michalczyk - wyróżnienie dyrektora Muzeum Okregowego w nowym Sączu

Stare zegary, monety, obrazy, meble, porcelanę i bibeloty będzie można kupić na
Targach Staroci. W tym roku w trakcie dwóch weekendów, najbliższego 26 i 27
maja oraz 2 i 3 czerwca, w Nowym Sączu zaaranżowane zostaną specjalne stoiska.
Pierwsze targi odbędą się w Miasteczku Galicyjskim. Tam swoje wyroby oferować będzie około 30 wystawców z Nowego Sącza i okolic oraz Tarnowa, Grabiny, Grodźca Śląskiego, Krakowa, Suchedniowa, Krosna i Jasła. Prawie wszyscy wystawcy oferować będą
starocie: stare zegary, monety, znaczki, dodatki do wystroju wnętrz, obrazy, bibeloty,
żyrandole, meble, porcelanę, widokówki, szkło. Swoje stoisko będą mieli również przedstawiciele Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Tradycyjnie na
targi przygotowali wiele ciekawych przedmiotów, które sprowadzane są z zagranicy. Antyki, meble i większe przedmioty można nabywać codziennie w sklepie prowadzonym
przez towarzystwo przy ul. Szwedzkiej 18.
Natomiast w czerwcowy weekend na sądeckim Rynku swoje zbiory prezentować będzie 50 wystawców. Kupić będzie można wiele ciekawych przedmiotów. Do Nowego Sącza przyjadą również artyści ludowi i rzemieślnicy, którzy oferować będą obrazy, biżuterię i wyroby ceramiczne. Targom towarzyszyć będą koncerty sądeckich artystów z MOK
i Pałacu Młodzieży. Występy rozpoczną się o godz. 15.00. W sobotę odbędzie się aukcja,
którą tradycyjnie przygotowuje Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. W trakcie licytacji za niewielkie pieniądze będzie można kupić ciekawe bibeloty,
antyki, książki, szkło i porcelanę.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
zapraszają na
otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej

Skarby Małopolski 2012
wokół ratusza, w cieniu rynkowych kamienic...
organizowanej w ramach
XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
26 maja 2012 r., godz. 13
Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie
Nowy Sącz, ul. Lwowska 226
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Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

O SZPITALU
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym
Sączu posiada ponad 100–letnią
tradycję świadczenia usług medycznych. Obsługiwani są pacjenci z regionu Sądecczyzny, jak
również całej Polski w 17 oddziałach szpitalnych i 23 poradniach
specjalistycznych.
Historia szpitala rozpoczyna się w roku
1906, kiedy to powstał pierwszy nowoczesny miejski szpital w Nowym Sączu.
Powstały wtedy 4 oddziały (chirurgiczny,
wewnętrzny, położniczy i zakaźny), a do
dyspozycji pacjentów oddano 92 łóżka.
Od tamtego czasu szpital był regularnie
rozbudowywany i modernizowany.
Obecnie w skład szpitala wchodzi aż
17 oddziałów szpitalnych, 23 poradnie
specjalistyczne, własna baza diagnostyczna (z nowoczesnym sprzętem medycznym takim jak: wielowarstwowy tomograf komputerowy, mammograf, aparaty
rentgenowskie, czy ultrasonograf z efektem Dopplera).
Dziś szpital posiada aż 543 łóżka,
to prawie 6 razy więcej niż na początku jego powstania. Średnio w ciągu
roku przyjmowanych jest prawie 30 000
pacjentów.

INNOWACYJNY SZPITAL
Od kilku lat w szpitalu prowadzony jest
proces restrukturyzacji i ciągłej rozbudowy.
Regularnie pozyskiwane są fundusze
z dotacji europejskich na rozwój obiektów
i ich funkcjonowania.
Obecnie trwa budowa oddziału onkologicznego (w samodzielnym budynku), który będzie jednym z najnowocześniejszych
w Polsce. Planowane zakończenie inwestycji to koniec 2012 roku, a jej wartość to ponad 50 000 000 złotych.
Szpital posiada certyfikat jakości ISO
9001 : 2000.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny
Od listopada
2011 roku zostało oddane do użytku nowoczesne
lądowisko dla helikopterów, które jest położone w samym sąsiedztwie kompleksu
szpitalnego.

Szpital położony jest
w pobliżu centrum miasta,
przy ul. Młyńskiej.
Więcej szczegółowych
informacji na:
www.szpitalnowysacz.pl

AKTUALNOŚCI
AGNIESZKA GARGULA
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Szpital
Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
w Nowym Sączu

Wprowadzony 4 lata temu System Zarządzania Jakością zgodny
z normą ISO podwyższa jakość świadczonych usług w szpitalu. Przedstawiamy wyniki.
W dniach 16–17.04.2012 w naszym Szpitalu po raz kolejny gościli audytorzy zewnętrzni z brytyjskiej jednostki certyfikującej BSI Group Polska Sp. z o.o.
Był to już czwarty audyt zewnętrzny potwierdzający zgodność działania
szpitala z wymogami normy ISO 9001:2008 r. Pierwsza certyfikacja systemu odbyła się w listopadzie 2008 r., od tego czasu firma zewnętrzna co roku
weryfikuje poprawność funkcjonowania systemu.
Podczas audytu weryfikowane były takie procesy jak leczenie pacjenta
zarówno w szpitalu jak i w poradniach ambulatoryjnych, diagnostyka obrazowa, utrzymanie czystości, dietetyka i żywienie pacjentów, zarządzanie kryzysowe, nadzór nad własnością klienta, nadzór nad dokumentacją
i zapisami, nadzór nad aparaturą medyczną. W ocenie niezależnej jednostki certyfikującej audytowane obszary zostały uznane za ogólnie efektywne.
Dla pacjenta jakość świadczonych usług zależy głównie od kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek oraz diagnostów, przebiegu procesu terapeutycznego a przede wszystkim od jego skuteczności.
Nasz personel sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział
w szkoleniach zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W 2011 roku
w szpitalu w sumie przeprowadzono 311 szkoleń. Dotyczyły one zarówno
procesu leczenia oraz opieki nad pacjentem, jak i postępowania na wypadek
wystąpienia zdarzenia masowego czy postępowania etycznego.
Obecnie specjalizuje się 17 lekarzy w zakresie m.in. radioterapii onkologicznej, kardiologii, neurologii, chirurgii ogólnej, a dalszych 11 jest w trakcie podspecjalizacji m.in. w zakresie onkologii klinicznej, reumatologii, chorób płuc, ginekologii onkologicznej.
Pielęgniarki – w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa zachowawczego
jest 15 osób, a z pielęgniarstwa onkologicznego – 11 osób.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje iż nastąpiły zmiany dotyczące obsługi
pacjentów. Przeniesione zostały oddziały / poradnie: Nocnej
i Świątecznej Opieki Ambulatoryjnej, Hematologii, Chemioterapii oraz Chirurgii Onkologicznej.

Aktualne miejsca i kontakty:
1. Nocna i Świąteczna Opieka
Ambulatoryjna
a. Miejsce: Ambulatorium
laryngologiczne obok SOR–u
b. Numer telefonu:
18 442 –56–05
2. Hematologia
a. Miejsce: Pawilon
Ginekologiczno–Położniczy
b. Numer telefonu:
18 442–59–40
3. Chemioterapia
a. Miejsce: Pawilon
Ginekologiczno–Położniczy
b. Numer telefonu:
18 442–56–20
4. Chirurgia onkologiczna
a. Miejsce: Aleje Wolności
b. Numer telefonu:
18 44–25–631

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Nowym Sączu posiada
swój kanał TV!
Powstał na portalu YouTube o oryginalnej
nazwie „Szpital TV”. Jest to pierwszy w Polsce kanał video przygotowany specjalnie dla
szpitala. Powstanie kanału jest częścią realizacji programu, którym kieruje się szpital
pod hasłem: „zdrowie w innowacji”
Podążanie za najnowszymi trendami jest
bardzo ważne, polepszanie jakości usług,
ciągłe modernizacje – to kierunek, który obrał Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
Od kilku lat dzięki prężnemu zarządzaniu udało się pozyskać milionowe kwoty na
rozwój jednostki, jakim jest szpital.
Można wspomnieć o takich inwestycjach
jak ostatnio otwarte lądowisko dla helikopterów, czy też w końcowej fazie budowy Ośrodek Onkologiczny.
Kontakt z pacjentami jest dla nas bardzo ważny. Stawiamy na komunikację z otoczeniem, słuchamy pacjentów. Regularnie

odbywają się badania satysfakcji i wyciągnięte z nich wnioski wdrażamy regularnie.
Powołaliśmy Press Room służący do kontaktów z pacjentami i mediami, a teraz otworzyliśmy kanał TV, aby móc też komunikować
się poprzez nowoczesne instrumenty, jakim
jest w tym przypadku Internet. – mówi Artur
J. Puszko M.D., Dyrektor Naczelny Szpitala
Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Nowy kanał TV można zobaczyć
pod adresem:
http://www.youtube.com/SzpitalTV

Szpital w obecnej formie posiada aż 17 oddziałów, 23 poradnie
specjalistyczne i zatrudnia prawie 1000 osób. Jest to bardzo duża
instytucja, w której kluczem do sukcesu jest komunikacja, zarówno
wewnętrzna, pomiędzy pracownikami, jak również z pacjentami.
Obecnie szpital otrzymał nominację w ogólnopolskim konkursie

Każdy oddział prowadzi również edukację dla pacjentów, zgodnie
z profilem leczonych schorzeń. Pacjenci otrzymują szczegółowe informacje na temat postępowania za równo dot. diety, jak i prowadzenia trybu życia ze względu na jednostkę chorobową.
Szpital podejmuje szereg działań w celu ułatwienia pacjentom korzystania z naszych usług.
W celu poprawy dostępności świadczonych usług laboratoryjnych uruchomiliśmy dodatkowy Punkt pobrań w budynku poradni przy Al. Wolności.
Pacjent, w celu pobrania krwi do badania nie musi udawać się do oddalonego od poradni budynku szpitala, lecz może wykonać je na miejscu. Zaletą tego rozwiązania niewątpliwie jest również skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie badania.
Również dużym udogodnieniem dla osób korzystających z naszych
świadczeń jest zorganizowanie punktu odbioru zamówionej dokumentacji medycznej. To działanie podyktowane było tym, iż zdecydowana większość dokumentacji medycznej zamawiana jest przez pacjentów korzystających z usług poradni.
Realizując swoją misję, dbamy również o zdrowie społeczności lokalnej. Wyrazem tego są organizowane różne programy profilaktyczne, a także akcje promujące zdrowy tryb życia.
W zeszłym roku prowadziliśmy dwa programy prozdrowotne dot. wczesnej diagnostyki raka szyjki macicy oraz raka sutka. Oba przedsięwzięcia cieszyły się dużym powodzeniem, a przebadanych zostało aż 1000 pacjentek.
Zorganizowaliśmy również, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta
Nowego Sącza, akcję pt. „Jak zdrowo żyć w XXI w.” w ośmiu sądeckich
gimnazjach. Nasi pracownicy prowadzili prezentacje na tematy takie jak:
zdrowie i promocja zdrowia, styl życia Polaków w XXI w., radzenie sobie ze
stresem, higiena ciała i otoczenie, jak zdrowo i smacznie zjeść, aktywność
fizyczna. Łącznie w programie uczestniczyło 438 uczniów.
Na stronie internetowej szpitala uruchomiliśmy również cykl artykułów
na temat profilaktyki zdrowotnej. Nasi lekarze informują pacjentów o sposobie postępowania w przypadku wykrycia lub podejrzenia danej jednostki
chorobowej i stosowania środków prewencyjnych.

Infrastruktura i środowisko
Niezmiernie istotną wytyczną wysokiej jakości usług jest otoczenie,
w którym pacjent przebywa. Szpital dba o poprawę warunków pobytu pacjentów oraz warunków pracy personelu poprzez sukcesywne modernizacje
poszczególnych komórek organizacyjnych, w miarę posiadanych środków.
Ostatnio gruntowne remonty przeszły Oddział Neurologiczny oraz Oddział
Chirurgii Urazowo –Ortopedycznej.

„Rzetelni w Służbie Zdrowia”.

Niewątpliwie dużą inwestycją, jaką szpital podjął w celu poszerzenia
i podniesienia jakości usług jest budowa ośrodka onkologicznego, a także
modernizacja lądowiska dla helikopterów. W tym roku rozpocznie się modernizacja budynków poradni przy ul. Alei Wolności.

Badanie satysfakcji pacjenta
Jakość to zgodność z wymaganiami pacjenta, prawnymi, wewnętrznymi
wymaganiami organizacji, normami. Szpital na bieżąco monitoruje poprawność działania zgodnego z obowiązującym prawem i przyjętymi zasadami.
Szpital cyklicznie przeprowadza badania satysfakcji pacjenta pozwalające na doskonalenie zasad współpracy. Ocena dokonywana jest poprzez
wypełnienie ankiety przez pacjenta, którą otrzymuje po zakończonej hospitalizacji. Pacjenci oceniają przede wszystkim jakoś usług świadczonych
przez nasz szpital, dostępność do nich, warunki pobytu i wyżywienia, a także relacje z personelem.
Ogólna ocena kadry lekarskiej – 90% odpowiedzi bardzo dobrze i dobrze
Ogólna ocena kadry pielęgniarskiej – 95 % odpowiedzi bardzo dobrze
i dobrze
Jakość opieki w oddziale – 89% odpowiedzi bardzo dobrze i dobrze
Coraz więcej pacjentów (średnio ponad 85%) potwierdza uzyskanie
wyczerpujących informacji o stanie zdrowia, wynikach badań, prawach
pacjenta.
Najwięcej nieprzychylnych odpowiedzi otrzymały pytania dotyczące dostępności treści praw i obowiązków pacjenta, znajomości imienia lekarza
prowadzącego, estetyki wnętrz oddziałów.

Podjęte działania do nieprzychylnych odpowiedzi:
1. Znajomość praw pacjenta – przy przyjęciu każdy pacjent otrzymuje informację w formie ulotki o przysługujących mu prawach, poza tym na
każdym oddziale dostępna jest na życzenie pacjenta karta praw pacjenta
2. Nieznajomość przez pacjentów nazwiska lekarza prowadzącego
– zobowiązanie lekarzy do każdorazowego przedstawiania się pacjentowi, oznakowanie sal imieniem i nazwiskiem lekarza, który się nią opiekuje, przypomnienie o obowiązku noszenia identyfikatorów.
3. Estetyka wnętrz – sukcesywnie remontowane są poszczególne oddziały. W 2010 r. przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych oraz remontów poprawiających warunki leczenia pacjentów i pracy personelu
m.in. modernizacja Oddziału Neurologicznego, Urazowo – Ortopedycznego, Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, adaptacja pomieszczeń
dla potrzeb Pracowni Histopatologicznej, remont sali operacyjnej pawilonu ginekologiczno – położniczego.
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Sport
Sądeczanki zagrają o mistrzostwo Kolejarz szachuje najlepszych

– To bez wątpienia sukces tej drużyny – nie ukrywa trener sądeczanek Leszek Obrzut. – Poza zasięgiem
innych jest kandydat do złotego medalu – bydgoszczanki – z którymi
zanotowaliśmy planową porażkę.
O awansie zadecydował mecz z gospodyniami, ostatni w tych zawodach. Znakomicie spisała się Angelika Aleksander, która zdobyła aż
27 punktów. Jeśli chodzi o finały, to

Ekstremalna przygoda na Żelaznej Górze
M OTO C Y K L E . Trzech zawodników z naszego regionu weźmie udział
w 18. edycji piekielnie trudnych i największych na świecie zawodów enduro nieopodal austriackiego Eisenerz w Styrii. W Erzberg Rodeo
wystartują Paweł „Pablo” Kaim (Joniec Team), Paweł Żytkowicz (Enduro Team Piwniczna) i Krzysztof Cepielik (MKS Gorce).
Kultowa impreza odbędzie się
w dniach 7–10 czerwca. Miejsce największego off–roadowego festiwalu na świecie pozostaje niezmienne – góra Erzberg. W ubiegłym roku
na motocyklowym rodeo pojawiło
się przeszło 5 tysięcy osób (zawodników, członków ekip technicznych,
widzów oraz dziennikarzy). W Erzberg Rodeo startuje 1500 motocyklistów, ale karkołomne, żwirowe
podjazdy, trasy prowadzące niemal
pionowo w dół, przeszkody wodne
i mnóstwo błota na trasie pełnej gigantycznych skał sprawiają, że Red
Bull Hare Scramble (główny i najważniejszy wyścig, 500 motocyklistów)
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SERENA I SIERADZAN

w naszej grupie zdecydowanym faworytem jest zespół z Żyrardowa.
Ale my chcemy powalczyć. Turniej zostanie rozegrany w dniach 30
maja – 3 czerwca. Jeżeli chcemy jechać i reprezentować również Nowy
Sącz potrzeba nam dofinansowania. Te zawody będą kosztować ok.
10 tys. zł, dlatego rozglądamy się za
sponsorami.
UKS Żak: Magdalena Jabłońska, Oliwia Kukulak, Wiktoria Spicha , Wiktoria Brończyk, Anna Orzeł, Sonia Frojdenfal, Angelika Aleksander, Sabina Kosakowska,
Magdalena Kubowicz, Dominika Antkowicz, Diana Kosakowska, Natalia Gancarczyk, Karolina Rola
FINAŁY
Grupa I: WKK Wrocław, KS BAT Sierakowice, MUKS WSG Bydgoszcz, MLKS Rzeszów.
Grupa II: OSiR Żyrardów, UKS Żak Nowy
Sącz, UKS Bryza Kolbudy, MUKS Widzew Łódź.
(BOG)

kończą tylko nieliczni. Kaim i Żytkowicz poznali już smak rywalizacji na
Żelaznej Górze.
– Najtrudniejsze zawody enduro
na świecie, maksimum trudności,
test ludzkich sił , charakterów i wytrzymałości maszyn – podsumowuje
krótko Paweł Kaim. – Każdy chce tam
pojechać i to naprawdę niesamowite doświadczenie. Jedziesz tam i tylko
się domyślasz, co cię czeka. Atmosfery i skali trudności nie oddadzą żadne zdjęcia, filmy i opowieści. Większość czeka na te zawody cały rok.
Historia Erzberg Rodeo sięga
1996 r., kiedy odbyły się tam pierwsze oficjalne zawody. Teraz zjeżdżają tam najlepsi z najlepszych. Startują tam reprezentanci właściwie
każdego kontynentu, a lista startowa to kopalnia najbardziej znanych
nazwisk ze świata motocrossu, supercrossu czy trialu. Wszyscy chcą
wjechać na szczyt góry–kopalni, liczącej sobie 1400 m n.p.m. Główny
wyścig wygrywał ostatnio pięć razy
pod rząd (od 2007 r.) nowotarżanin
Tadeusz Błażusiak.
(BRY)

Dominika Sieradzan
i Włoszka Valentina Serena zagrają w nowym sezonie w Banku BPS
Muszyniance Fakro.
Dla Sieradzan jest to
powrót po latach,
bo grała w Muszynie
od 2003 do 2007 r.
W uzdrowisku odniosła jeden z największych sukcesów w karierze, zdobywając tytuł
Mistrza Polski 2005/06. Później reprezentowała barwy Farmutilu Piła,
Calisii, francuskiej Miluzy (dwa wicemistrzostwa Francji) i AZS–u Białystok. Natomiast urodzona w Wenecji rozgrywająca w sezonie 2009/10
wygrała z Volley Bregamo Ligę Mistrzyń. Zresztą we własnym kraju spędziła lwią część swojej kariery. Tak więc w składzie wicemistrzyń
Polski jest już siedem siatkarek. Dwie
nowe zawodniczki dołączyły do Anny
Werblińskiej, Kingi Kasprzak, Katarzyny Gajgał, Agnieszki Bednarek–Kaszy
i Aleksandry Jagieło.

FOT. BARTŁOMIEJ TOKARCZYK

KO S Z Y KÓW K A . Znakomicie spisał się
zespół młodziczek UKS Żak Nowy Sącz.
Podopieczne Leszka Obrzuta zajęły drugie miejsce w turnieju półfinałowym Mistrzostw Polski i znalazły się w grupie
drużyn, które będą walczyć o medale. Na turnieju półfinałowym w Szprotawie koszykarki UKS Żak pokonały MKS
Zabrze (74:43) i KS Szprotavię (65:55).
Lepsze od sądeczanek okazały się zawodniczki z Bydgoszczy (55:78).

SPRINTEM

P I Ł K A N O Ż N A . Do końca pierwszoligowego sezonu jeszcze tylko jedna kolejka. W Nowym Sączu odetchnęli z ulgą,
bo męka i człapanie w środku tabeli się skończyło, a utrzymanie zespół zawdzięcza po części sobie, po części innym drużynom, które nie miały zamiaru
pomagać utrzymać się słabeuszom.
Już w ubiegłej kolejce poznaliśmy
spadkowiczów. Degradacja w pierwszej kolejności dotknęła zespół beniaminka z Elbląga. Potem padł KS
Polkowice. Wisła Płock i Polonia Bytom zostały „spuszczone” w przedostatniej kolejce przez Arkę Gdynia
i walczącą nadal o ekstraklasę Pogoń
Szczecin. Sandecja nie odegrała w tym
sezonie roli żadnej, delikatnie mówiąc
grała kiepsko, tylko czasem pechowo i choć rzeczywista groźba spadku
tak naprawdę w oczy zespołu Roberta
Moskala nie zajrzała, to powodów do
zadowolenia nie ma absolutnie żadnych. Ten sezon to była lekcja pokory. Pierwszoligowe ostatki, kibiców
– jak pokazała ostatnia kolejka – mało
już interesują. Ostatnią porażkę z Bogdanką Łęczna oglądało przy Kilińskiego raptem dwa tysiące najzagorzalszych fanów. Ostatni mecz z GKS–em
Katowice obejrzy w pewnie tyle samo,
bo jest to spotkanie zupełnie bez znaczenia. W najgorszym razie Sandecja skończy rozgrywki tuż nad strefą
spadkową. Nic dziwnego, że nad Dunajcem nazwisko Dariusza Wójtowicza coraz częściej kibice wymawiają
z rozrzewnieniem.
W Nowym Sączu rozdział pod tytułem sezon 2011/12 jest już zamknięty, ale w Stróżach na ostatnią kolejkę
czekają z niecierpliwością. Jakkolwiek
wielu kibicom trudno w to uwierzyć,
Kolejarz ma nadal szanse na awans i do
ostatniej kolejki będzie straszył głównych kandydatów do gry na ekstraklasowym froncie. Gdyby nie ekipa
Przemysława Cecherza i Pogoń Szczecin oraz Zawisza Bydgoszcz mogły
cieszyć się już z awansu. Z zespołu, do którego starzy ligowi wyjadacze pokroju Janusza Wolańskiego, czy
Krzysztofa Markowskiego nie przychodzą przecież po sławę i awanse,
ale spokojnie dorobić do piłkarskiej

emerytury i pograć w piłkę niemal
dla przyjemności. Pyskaty, ale zdolny
trener zrobił jedną z głównych sił I ligi.
Kolejarz Stróże, by awansować
musi wygrać przed własną publicznością ze zdegradowaną już Olimpią Elbląg. Warunki są jeszcze inne – Pogoń
Szczecin musi zremisować albo przegrać z Arką Gdynia. Przegrać musiałby też Zawisza, który sprawę awansu
rozstrzygał będzie w meczu na szczycie z Piastem Gliwice. Co z licencją
dla Kolejarza w razie tak sprzyjających okoliczności? Pierwsza ustawi się
w kolejce do kupna licencji Cracovia.
Wszystkie mecze ostatniej kolejki
w niedzielę 27 maja o godz. 17.

PUNKTY W RUMUNII
Marcin Gawron wygrał turniej tenisowy ITF w rumuńskim Cluj. W finale pokonał 6:1, 6:3 Radu Albota z Mołdawii. Dzięki zarobionym w Rumunii
punktom i garści dolarów w porównaniu z turniejami ATP (pula nagród
tego turnieju wynosiła 15 tys. dolarów) sądecki tenisista awansował na
270. miejsce w rankingu ATP.

URBANIK PRZED INGIER
ALEKSANDER NA KRÓLA
Pociechą dla kibiców Sandecji może być
fakt, że szanse na koronę króla strzelców I ligi ma nadal Arkadiusz Aleksander. Jest tylko o jedno trafienie gorszy
od Wojciecha Kędziory z Piasta Gliwice.
Przypomnijmy, że wychowanek Zawady Nowy Sącz był wicekrólem snajperów
I ligi w ubiegłym sezonie.
Po 33. kolejce
17 goli – Wojciech Kędziora (Piast
Gliwice),
16 goli – Arkadiusz Aleksander (Sandecja
Nowy Sącz),
14 goli – Adrian Błąd (Zawisza Bydgoszcz),MaciejTataj(DolcanZąbki),

Gryźlak w klubie „100”
Niepostrzeżenie w tym sezonie, Michał Gryźlak przekroczył granicę 100
meczów rozegranych w barwach
Kolejarza Stróże. Wychowanek Popradu Rytro występuje w Stróżach
już czwarty sezon. Mecz z Olimpią
Elbląg będzie 118. występem w Kolejarzu. Z zawodników grających
w Stróżach więcej ma tylko kapitan
Dariusz Walęciak. Wyprzedza Gryźlaka o dwa spotkania, ale w Kolejarzu
pojawił się wcześniej, bo w sezonie
2006/07 jeszcze za trzecioligowych
czasów. Do setki zbliża się też Witold Cichy (89 spotkań), ale ta stuknie mu w przyszłym sezonie, o ile
w Stróżach będzie grał nadal. (FUT)

Kajakarze górscy Startu Nowy Sącz
przyzwoicie zaprezentowali się na tradycyjnych Tatrzańskich Slalomach
w Liptowskim Mikulaszu. Najwyżej z sądeczan na miejscu 5. uplasował się Michał Pasiut w koronnej slalomowej konkurencji K–1. 13 był Maciej
Okręglak. W K–1 kobiet ciągłe postępy
robi Kamila Urbanik (miejsce. 18), która była lepsza od swojej doświadczonej koleżanki Anny Ingier (miejsce 19).
Miejsca sądeczan w konkurencji C–1:
13. Kacper Gondek, 14. Wojciech Pasiut, 16. Arkadiusz Nieć, 19. Rafał Kij.

W PUCHARZE POPRAD
KONTRA LIMANOVIA
Finał Pucharu Polski na szczeblu
OZPN Nowy Sącz pomiędzy naszymi trzecioligowcami zaplanowano na
30 maja na boisku w Zawadzie (godz.
17). W przypadku wyniku remisowego w regulaminowym czasie gry, sędzia zawodów zarządzi serię rzutów
karnych.

HOROWSKI I CIEŚLICKI
ZOSTAJĄ W CRACOVII
Grzegorz Horowski i Tomasz Cieślicki
w ubiegłym sezonie przeszli z KS KTH
do zespołu aktualnego hokejowego
wicemistrza kraju i przedłużyli kontrakty na kolejny sezon i reprezentować będą barwy krakowskiego klubu. Z Ciarko PBS Bank Sanok kontrakt
na kolejny rok podpisał również inny
kryniczanin Sławomir Krzak.
(KW)
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FOT. ARCH. GRZEGORZA BOGUSZA

Chce otworzyć muzeum motocykli

PA S J A . Pierwszy raz prowadził
motor, mając dwa lata. Jako nastolatek był szczęśliwym posiadaczem niebieskiej motorynki,
a później MZ150. Teraz jego kolekcja liczy już 50 motocykli, które zajmują mu garaż i budynki gospodarcze. Grzegorz Bogusz,
nauczyciel fizyki z Bobowej, zastanawia się nad otwarciem muzeum
motocykli.
Właściwie kolekcjonowaniem starych motorów zajmuje się od roku,
ale jednośladami zauroczył się już
w dzieciństwie. – Wszystko zaczęło się od podróży WSK–ą z rodzicami do dziadków w Brunarach. Miałem może dwa lata. Tata
posadził mnie z przodu. Nawet
nie sięgałem rękami do kierownicy, ale odtąd trasę pokonywałem,
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udając, że to ja prowadzę – wspomina Grzegorz Bogusz.
W wieku 10 lat był już posiadaczem własnej niebieskiej motorynki. – Mogłem teraz sam
pokonywać trasę do dziadków.
Pamiętam pierwszą wyprawę.
Byłem tak podekscytowany, że
nie spałem całą noc. W myślach
śledziłem trasę, którą miałem
jechać – zakręt po zakręcie. To
było niesamowite przeżycie dla
takiego dzieciaka. 30 km starą
motorynką!
W szkole średniej jeździł już
żółtą MZ 150. Ma ją do dziś. Później
były inne MZ, aż nadeszła epoka
Kawasaki, a potem Yamahy.
– Rok temu z sentymentem zacząłem wracać do starych motocykli. Szukałem tej WSK–i z dzieciństwa i nagle zorientowałem

się, że mam ich już 20 – opowiada Grzegorz.
Dziś w jego zbiorach jest m.in.
WSK (m.in. M 06–B1 biały z 1970 r.
i M21–W2 DUDEK z 1979 r. ) SHL,
JUNAK (M10 z 1959 r.), WFM
(z 1958 r.), JAWA, MZ (TROPHY
Z WÓZKIEM BOCZNYM z 1969 r.),
KOMAR, OSA (M50 z 1961 r.).
Wszystkie – co podkreśla właściciel – sprawne.
– Mam w sumie 50 motocykli.
Kilka w częściach – do złożenia.
Niektóre wymagają interwencji
kosmetycznej, ale są gotowe do
jazdy i tylko czekają, aż wrócę ze
szkoły, by się nimi zająć.
Uczniowie pana Grzegorza wiedzą o jego pasji i chętnie mu pomagają w wyszukiwaniu nowych–
starych egzemplarzy na sprzedaż.
– Dlaczego właśnie motory?
– zastanawia się ich miłośnik.
– Jedni kochają góry, sport, muzykę, podróże, a ja motory. To pasja nas wybiera, a nie my ją. Więc
to motory mnie wybrały i teraz
nie dają mi spokoju i zabierają mi
cały wolny czas.
I chyba tyle samo miejsca. Pan
Grzegorz nie ma ich już gdzie pomieścić. Zajmują garaż, budynki
gospodarcze przy domu. Zaczął
zastanawiać się nad utworzeniem
muzeum, gdzie mógłby wyeksponować swoje zbiory.
– Układam sobie w głowie
plan, w jaki sposób te wszystkie
motocykle wyeksponować. Chcę
przystosować do tego budynki
gospodarcze. Mam też nadzieję,
że znajdą się chętni do oglądania
mojej kolekcji.
ANNA MIKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Barbara Pawlik

DT S P O L E C A
C.S. Friedman
„Uczta dusz”
W tym świecie magia wymaga największej ofiary. Magowie
skrywają mroczny sekret. Czerpią moc z dusz ludzi, wykradając im życiową energię. Do tajemnicy dopuszczani są tylko
mężczyźni, kobiety mogą być jedynie czarownicami – korzystając z ognia własnej duszy, każde
użycie magii okupują skróceniem życia. Odwieczny porządek
zachwieje Kamala, młoda kobieta, która poznała sekret magów i jako
pierwsza chce zostać Magistrem. Ci jednak woleliby ujrzeć ją martwą, niż przyjąć w swoje szeregi. „Uczta dusz” otwiera trzytomowy
cykl o Magistrach – żerujących na ludzkich duszach magach.
„Uczta dusz” otwiera trzytomowy cykl o Magistrach – żerujących na
ludzkich duszach magach.

Kendare Blake
„Anna we Krwi”
Cas Lowood odziedziczył po
ojcu niezwykły zawód: zabija umarłych. Ojciec chłopaka został w makabryczny sposób zamordowany przez ducha,
którego sam miał uśmiercić. Teraz, uzbrojony w sztylet athame,
Cas podróżuje po całym kraju ze
swoją matką–czarownicą i potrafiącym wyczuć obecność zjaw
kotem. Razem śledzą wątki lokalnych legend, próbując wyplenić co bardziej niebezpieczne upiory ze świata. Gdy przybywają do kolejnego miasta w poszukiwaniu
ducha nazywanego przez mieszkańców Anną we Krwi, Cas nie spodziewa się niczego odbiegającego od normy: chce zjawę wyśledzić,
zdybać, zabić. Zamiast tego spotyka obłożoną klątwą dziewczynę,
istotę, z jaką nigdy przedtem się jeszcze nie mierzył.
Prószyński i S–ka

