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znajdź nas na

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony
Intermarche Nowy Sącz
przez rosnące grono naszych stałych klientów!
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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A TO CIEKAWE

Referendum
w sprawie…pieroga
To będzie pewnie pierwsze tego typu
referendum w Polsce. Mieszkańcy
Łomnicy mają się wypowiedzieć, czy
Pieróg Łomniczański jest tak samo
dobry na talerzu, jak jako nazwa…
ronda.
Pieróg Łomniczański wywołuje ostatnio sporo kontrowersji. Tradycyjna potrawa miała patronować rondu, ale część mieszkańców
się na to nie zgadza. Sprawiedliwość
nakazała więc inicjatorom pomysłu
przeprowadzenie referendum. Opinia publiczna ma być zbadana w listopadzie, przy okazji wyborów samorządowych. Wcześniej planowano
przeprowadzić sondę podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale
się nie udało.
– Pomysł jest dalej aktualny, ale
nie wszystkim się podoba. Dlatego
chcemy przeprowadzić sondaż wśród
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Pierwszy sądeczanin na szczycie świata

Miasto dało
100 tys. na szpital

7SUMMITS-CLUB.COM

Rada Miasta Nowego Sącza
na wniosek prezydenta Ryszarda Nowaka podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w wysokości 100 tys. zł dla Województwa Małopolskiego. Chodzi o dofinansowanie zakupu
sprzętu medycznego do Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu.

mieszkańców. Wtedy podniesiemy
dalsze procedury – tłumaczy Zbigniew
Janeczek. Sekretarz Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Wsi Łomnica–Zdrój
podkreśla jednak, że, mimo iż pomysł
wywołuje uśmiech, to zwraca uwagę
na uzdrowiskową miejscowość.
– Kolejna nazwa wieszcza spowoduje, że każdy przyjedzie i pojedzie,
i nawet nie zwróci uwagi. A te pierogi będą wizytowym towarem Łomnicy. Rondu taka nazwa nie zaszkodzi. A że będzie kogoś śmieszyła?
W gminie jest dużo rzeczy, które
śmieszą, albo na które się nie zwraca uwagi. A coś takiego ją przyciąga
– podkreśla.
Jeśli mieszkańcy zgodzą się na nietypową nazwę dla ronda, pomysł musi
poprzeć także Rada Miasta i Gminy Piwniczna, która swoją decyzję
przedstawi kolejno w krakowskim
oddziale GDDKiA. To do dyrekcji, jako
zarządcy drogi, będzie należał ostateczny werdykt.
(PAS)
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NA AFISZU

Zygmunt Berdychowski (54l.),
do swoich osiągnięć górskich
w końcu może dopisać to najważniejsze. W sobotę rano zdobył Mount
Everest. Jest pierwszym sądeczaninem, który wspiął się na najwyższy
szczyt Ziemi. Jego celem jest zdobycie Korony Ziemi, czyli najwyższych

szczytów siedmiu kontynentów.
Do pełnego sukcesu brakuje mu
McKinley, położonego w górach
Alaska w Ameryce Północnej. – Cieszę się, że mąż wspiął się na szczyt
i teraz już wraca do domu – mówi
Mariola Berdychowska, żona radnego Sejmiku Małopolski.

Rodzice Tomka poszukują świadków wypadku
z 10 kwietnia 2013 r ok. godz.19-tej
na Rondzie Solidarności w Nowym Sączu;
kierowcę srebrnej Skody i pasażerów autobusu MPK.
Tel. 664 967 552, 796 777 016

Wycieczka
na zakończenie
studiów
PTT Oddział „Beskid” w Nowym Sączu organizuje 1 czerwca
wycieczkę dla studentów i sympatyków Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zakończenie roku akademickiego.
Wędrówka rozpocznie się w Dąbrówce Polskiej, dokąd można
dojechać autobusem MPK. Powrót z Majdanu o godz. 14.15.
– Zapraszamy do uczestnictwa
w wyprawie na rowerach – zachęcają organizatorzy.
Informacje co, gdzie, kiedy dzieje
się w naszym regionie w zakładce
NA AFISZU dts24.pl

30 MAJA - 1 CZER
CZERWCA
GODZ. 9 - 14
GRY, ZABAWY, ORAZ KONKURSY Z NAGRODAMI!
ZAGRAMY DLA WAS
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Sytuację próbuje ratować Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie, który zarządza umocnieniem. Wybrana w błyskawicznym tempie firma pracuje, żeby
zabezpieczyć osuwający się wał.
Na doraźną pomoc Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 600 tys. zł. Problem jest jednak o wiele większy, bo remont
150–metrowego odcinka nie załatwi sprawy. Dunajec zmienił bieg
podczas ulew sprzed ponad tygodnia i dlatego zagroził wałom.
Przyczynił się do tego próg rzeczny, który wezbrana rzeka po prostu
ominęła. A korytem rzeki zarządza
już inna instytucja – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Dunajec zrobi z Tłoków i Wólek Wenecję?
FOT. KRZYSZTOF NIEDZIELAN RADIO RDN NOWY SĄCZ

S P R AW Y I L U D Z I E . – Nie trzeba będzie wydawać 52 milionów złotych na Wenecję, bo będziemy mieć
ją wcześniej. A mianowicie będziemy mieć tu taką tłokowsko–wólkowską Wenecję, jak nas zaleje – mówią
z rozgoryczeniem mieszkańcy obydwu sądeckich osiedli. Wał po prawej
stronie Dunajca w Nowym Sączu rozpada się na ich oczach.

– Ci, którzy mieszkają tutaj od pokoleń, pamiętają powódź z lat 70. Ludzie
pływali tu łódkami. Woda szła pod oknami. Oby znów do tego nie doszło
– mówią mieszkańcy
Na pomysłodawcach budowy progu suchej nitki nie pozostawia Roman Żurek z Instytutu Ochrony
Przyrody PAN w Krakowie.
– Postawienie progu, a potem
elektrowni było błędną decyzją.

Rzeka pokazała projektantom,
że nie można jej dławić. A ponieważ została zdławiona, znalazła sobie inne koryto. I jak widać
– płynie stabilnie i bezpiecznie.
Niebezpieczeństwo stworzył próg.

Nie bacząc na komentarze, służby odpowiedzialne za stan wałów
kontynuują prace. Mają je zakończyć do 15 czerwca. Mieszkańcy
twierdzą jednak, że roboty rozpoczęły się zbyt późno.
– Zapowiadają znowu deszcze
kilkudniowe, a oni dopiero teraz biorą się za robotę. Żeby nie
było znów za późno – mówiła jedna z sądeczanek, która apelowała
o pomoc do władz miasta, RZGW
i ZMiUW. Mieszkańcy wysłali też
do nich specjalną petycję. Tymczasem w sądeckim ratuszu odbyła się
w tej sprawie narada.
– Podpisałem wniosek do wojewody o uruchomienie sił zbrojnych
RP z wykorzystaniem sprzętu,
który będzie możliwy do działań
w tym miejscu. Myślę, że wszyscy
zdajemy sobie sprawę, jakie to jest
zagrożenie. Wierzę, że przy zaangażowaniu dużych sił to krytyczne miejsce będzie zabezpieczone
– mówi prezydent Ryszard Nowak.

– Miasto nie może nic z tym zrobić,
bo nie jest administratorem rzeki
i wałów – tłumaczył.
Stan umocnień na prawobrzeżu Dunajca pogarsza się z godziny na godzinę. Woda zabiera coraz
większe fragmenty wałów. Sytuacji
przyglądał się we wtorek, na miejscu, wojewoda Jerzy Miller.
– Tutaj nie ma na razie co mówić o pomocy rządowej tylko o zbudowaniu konstrukcji, która ochroni resztę wału przed zniszczeniem.
I to jest dzisiaj najważniejsze, a nie
pieniądze – podkreślał wojewoda, zapytany o wsparcie finansowe.
– Musimy zadbać o bezpieczeństwo
ludzi – dodał. Mieszkańcy z niepokojem patrzą na prognozy pogody,
które mówią o burzach z intensywnymi opadami deszczu. – Ci, którzy
mieszkają tutaj od pokoleń, pamiętają powódź z lat 70. – mówią z obawą. – Ludzie pływali tu łódkami.
Woda szła pod oknami. Oby znów
do tego nie doszło.
(PAS)
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Ul. Nawojowska 160 Nowy Sącz
Kom. 510 510 119, Tel. 18 546 19 00
www.salon-beautyart.pl
SALON FRYZJERSKI
• Nowość – keratynowe prostowanie włosów
• Strzyżenie damskie i męskie
• Strzyżenie dziecięce
• Modelowanie, prostowanie włosów
• Fryzury okazjonalne, loki
• Koloryzacja farbami L`oreal INOA , Montibello
• Pasemka, Baleyage
• Trwała ondulacja
• Zabiegi regeneracyjne i wzmacniające włosy
zniszczone i farbowane

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

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

• Kącik dla Maluszka

NOWOŚĆ!!! KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 29 maja 2014

Politycy nie uczą się na swoich błędach

Sądecczyzna
bez europosła

4

R O Z M OWA z dr. Marcinem Porębą, prodziekanem Wydziału Nauk
Społecznych i Informatyki, Dyrektorem
Instytutu Studiów
Politycznych Wyższej
Szkoły Biznesu National Louis University
w Nowym Sączu.
– Wyborcy w ostatnią niedzielę
sprawili jakieś niespodzianki?
– Nie było zaskoczenia. Instytut Studiów Politycznych WSB NLU
cały czas prowadzi badania nad
partiami politycznymi i w związku z tym również te, które dotyczą preferencji wyborczych. Przewidywaliśmy podobny scenariusz,
czyli nieznaczną wygraną Platformy Obywatelskiej, co zaznaczałem
w wywiadzie radiowym dla Polskiego Radia tuż przed wyborami.
– Lokalnie również nic Pana nie
zaskoczyło?
– Jeżeli chodzi o środowisko Nowego Sącza, patrząc na poszczególne ugrupowania, również nie
było niespodzianek. Sądeckie środowisko jest specyficzne, ale przewidywalne. Niemniej pewnym
elementem zaskoczenia w czasie
prowadzonej kampanii wyborczej
był fakt, że politycy Platformy Obywatelskiej, mówię o nazwiskach
polityków warszawskich i krakowskich, nie doceniają Nowego Sącza.

Nie doceniają kapitału, jakim dysponuje. Mogliby tu sporo zyskać,
gdyby osobiście zaangażowali się w lokalną debatę. Warto zwrócić uwagę
na to, że w każdych
wyborach w Nowym
Sączu spora ilość wyborców głosuje na Platformę Obywatelską.
– Dla niektórych kandydatów wybory do Europarlamentu były przymiarką do prezydenckiego fotela w Nowym
Sączu...
– Na samym początku kampanii
wyborczej jednoznacznie powiedziałem w jednym z wywiadów,
że to będzie rekonesans przed wyborami samorządowymi w Nowym
Sączu. Swoiste „liczenie szabel”
Arkadiusza Mularczyka i Platformy Obywatelskiej, która wystawiła Ludomira Handzla, jak wiadomo niezwiązanego z partią, lecz
bardziej kojarzonego ze środowiskiem biznesu. Mnie osobiście, ponad 1100 głosów oddanych na Arkadiusza Mularczyka w Nowym
Sączu nie dziwi, w tym środowisku jest on bardzo dobrze postrzegany, natomiast, należy pamiętać,
że w takich wyborach, jak te do Europarlamentu, gdzie obowiązuje
ordynacja proporcjonalna, przede
wszystkim liczy się marka partii, szyld – to na nią się głosuje.

REKLAMA

Mieczysáawowi Gawlikowi
i Jego Rodzinie
wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia i sáowa otuchy
z powodu Ğmierci

MATKI
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO

Dlatego wystawianie aktywnych
polityków, celebrytów, sportowców i innej maści kandydatów nic
nie daje i pokazały to ostatnie wybory. Zresztą każde wybory to uwidaczniają, ale politycy – szkoda
– nie uczą się na własnych błędach.
W wyborach samorządowych jest
inaczej – tu przynależność polityczna ma mniejsze znaczenie, liczy się
wartość, charyzma jednostki. Dlatego wynik Ludomira Handzla oceniam jako bardzo przyzwoity, tym
bardziej, że w polityce jest bardzo
krótko. Jednakże, myśląc o wyborach prezydenckich Nowego Sącza,
na obecną chwile, ich szanse oceniam raczej słabo.
– To może sukces Kongresu Nowej
Prawicy Pana zdumiał?
– Też nie bardzo, ale to ciekawe zjawisko. Nowa Prawica Korwin–Mikkego zebrała sporo głosów również w naszym regionie.
Jak już mówiłem, prowadzimy precyzyjne badania i spodziewaliśmy
się tutaj niespodzianki w postaci pewnej puli euromandatów dla
przedstawicieli KNP w skali całego państwa. Mieliśmy rację. Zresztą podczas spotkania z Januszem
Korwin–Mikke, w ramach projektu WSB–NLU „Sądecka Agora”,
przyszło masę młodzieży. To byli
ludzie w wieku od 16 do 26 lat.
Mówi się już powszechnie w naszej publicystyce o gim–prawicy
(przyp. red. od słowa gimnazjum).
Socjolodzy zauważają, że bierze się
to stąd, że jeśli już młodzi wchodzą
do polityki, to z pewnym „kopem”,
z radykalizmem. Młodzież głosuje
na to co może powodować totalne
rozbicie obecnego establishmentu,
jednocześnie wprowadzając świeżość ideałów i nowość klasy politycznej. Dla nich Korwin–Mikke jest
tego urzeczywistnieniem. Wynik
Kongresu Nowej Prawicy jest przejawem niezadowolenia polityką wiodących partii. Według mojej opinii,
jest to również efekt bardzo słabej
kampanii, najgorszej z dotychczasowych. Skupiła się ona na promowaniu liderów, zabrakło zupełnie merytoryki. To również przygotowało
grunt pod sukces ugrupowania Janusza Korwin–Mikkego.
Rozmawiał (BOG)
Całą rozmowę czytaj na dts24.pl

W Y N I K I . Nie pomogły billboardy, plakaty a nawet bezpośrednie
spotkania z wyborcami. Sądecczyzna nie ma swojego przedstawiciela
w Parlamencie Europejskim.
W wyborach do europarlamentu
z naszego regionu startowali Arkadiusz Mularczyk, Ludomir Handzel, Barbara Bartuś, Jan Puchała,
Szymon Jamro oraz Łukasz Kluska
i Bronisław Dutka. Żadnej z wyżej wymienionych osób nie udało
się jednak osiągnąć wyniku, który
zagwarantowałby „przeprowadzkę” do Brukseli. Pomimo tego,
kandydaci są zadowoleni ze startu w wyborach.
– Drugie miejsce na liście Platformy Obywatelskiej pod względem wyniku w Nowym Sączu,
tuż za liderką Różą Thun jest dla
mnie – nie ukrywam tego – dużą
satysfakcją. Nie spodziewałem
się tak dobrej lokaty, tym bardziej że w kampanii właściwie
musiałem zaczynać od zera, bez
nazwiska, które w powszechnym odbiorze kojarzyło się z polityką – przekonuje nas Ludomir
Handzel, który do Parlamentu Europejskiego startował z list
Platformy Obywatelskiej i zdobył w sumie 2321 głosów. Dobrym wynikiem (6066 głosów)
może pochwalić się także Arkadiusz Mularczyk, poseł Solidarnej Polski.
Uradowany z osiągniętego
przez siebie wyniku jest także
Szymon Jamro – Patrząc na region gorlicki z którego startowałem, to przegrałem tutaj tylko
ze znanymi kandydatami, telewizyjnymi twarzami, więc swój
wynik oceniam jako bardzo dobry – przekonuje przedstawiciel
Nowej Prawicy i dodaje, że teraz czas na wytężoną pracę i start
w wyborach samorządowych.
– Na pewno jako ugrupowanie

będziemy chcieli wystawić swoje listy do sejmiku województwa
małopolskiego. Nie wykluczamy
także, że nasi kandydaci wezmą
udział w wyborach do rad poszczególnych gmin.
Swoich politycznych planów na przyszłość nie chcą natomiast zdradzić Arkadiusz Mularczyk oraz Ludomir Handzel.
Na nasze pytanie, czy będą startować w wyborach na prezydenta Nowego Sącza, odpowiadają
wymijająco.
– 12 procent poparcia w Nowym Sączu to dobry wynik, zważywszy, że w tych wyborach
mieszkańcy głosowali bardziej
na szyldy polityczne, a nie osoby.
Inaczej jest w przypadku wyborów samorządowych, do których
już zaczynamy przygotowania.
Nigdy nie oświadczyłem, że będę
startować w wyborach na prezydenta miasta… Ale też nie wykluczam takiej możliwości. Wybory
dopiero za pięć miesięcy – mówi
poseł Solidarnej Polski.
Ludomir Handzel również
przekonuje, że na razie jest za
wcześnie, by mówić o jakimkolwiek starcie w następnych
wyborach.
– Myślę raczej o zbudowaniu
szerszej inicjatywy wokół działania na rzecz rozwoju Nowego
Sącza. Nie chcę ograniczać się
do jednego ugrupowania. Najpierw trzeba zdiagnozować sytuację – mówi Handzel.
W Nowym Sączu wybory
do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość (36
% poparcia, 7133 głosy), ale pozostałe 3 najlepsze komitety (PO,
SP, NP) łącznie zdobyły 46 % głosów wyborców), co pozostaje nie
bez znaczenia w kontekście jesiennego starcia wyborczego o fotel prezydencki.
(ROSS)
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Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl
Tel. 18 44 69 201, 509 469 948
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Barbara Bartuś (PiS)

Arkadiusz Mularczyk (SP) Jan Puchała (PR)

14 019 głosów 6066 głosów

4672 głosów
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Bronisław Dutka (PSL)

Szymon Jamro (NP.)

Ludomir Handzel (PO)

Łukasz Kluska (RN)

2974 głosów

2825 głosów

2321 głosów

1039 głosów

Wyniki wyborów do PE w regionie: (w nawiasie liczba głosów)
NOWY SĄCZ

Demokracja Bezpośrednia - 0,3 % (65)
Ruch Narodowy - 1,6 % (308)

Prawo
i Sprawiedliwość
- 36,5 % (7133)

PSL - 1,8 % (361)

POWIAT
Demokracja Bezpośrednia - 0,3% (145)
NOWOSĄDECKI
Europa - Twój Ruch - 1,1 % (435)
Ruch Narodowy - 1,4 % (565)

Europa - Twój Ruch - 2,3 % (441)

SLD-UP - 2,5 % (1038)

Polska Razem - 5,2 % (1011)

PSL - 4,5 % (1860)

SLD-UP - 6,2 % (1203)

Polska Razem - 4,9 % (2020)

Nowa Prawica - 7,9 % (1546)

Nowa Prawica - 4,9 % (2020)

Platforma
Obywatelska
- 25,2 % (4916)

Solidarna Polska - 13,0 % (2535)

POWIAT
GORLICKI

Prawo
i Sprawiedliwość
- 46,5 % (19 157)

Demokracja Bezpośrednia - 0,4 % (82)
Ruch Narodowy - 1,8% (348)

Prawo
i Sprawiedliwość
- 44,5 % (8 786)

Europa - Twój Ruch – 1,6% (320)

Platforma Obywatelska
- 11,8 % (4 870)

POWIAT
LIMANOWSKI: Demokracja Bezpośrednia - 0,3 % (73)

Imię i Nazwisko

Ilość głosów:

Róża Thun (PO)

Solidarna
Polska
- 19,9 % (8 195)
Prawo
i Sprawiedliwość
- 43,0 % (10 574)

Europa - Twój Ruch - 0,9 % (216)

Polska Razem - 4,3 % (843)

Europosłowie z okręgu
małopolsko-świętokrzyskiego:

125 738

Andrzej Duda (PiS)

97 996

Ryszard Legutko (PiS)

81 201

Beata Gosiewska (PiS)

50 332

Bogdan Wenta (PO)

38 960

Stanisław Żółtek (NP)

27 995

Czesław Siekierski (PSL)

27 843

Ruch Narodowy - 1,2 % (300)

PSL - 4,8 % (944)

SLD-UP - 2 % (492)

SLD-UP - 6,0 % (1188)

Osiągnęli dobry wynik,
ale nie zdobyli mandatów:

PSL - 5,7 % (1412)

Nowa Prawica - 6,7 % (1322)

Platforma Obywatelska
- 9,4 % (2314)
Platforma
Obywatelska
- 16,0 % (3162)

Solidarna Polska - 16,0 % (3162)

Solidarna Polska - 12, 4 % (3060)

Polska Razem
- 18.7 % (4603)

Zbigniew Ziobro

60 763

Jarosław Gowin

40 669

Joanna Senyszyn

34 588
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OGŁOSZENIA DROBNE

„Samorz¦dowe Centrum
Przedsi¸biorczoäci i Rozwoju” 

www.farbol.pl
• FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,

Fundusz PoĂyczkowy „ODBUDOWA”
Ȉ  ǡ Ï   ä  ¸ ×ǡ ¦   ¸  
Ïä ×ÏǤ
Ȉ   ¸ ĂÏ     Ñ   
  Ï Ï Ă (np. powódĀ, poĂar, grad, änieĂyce, uderzenie
pioruna, huragany, itp.)ǡ×ää  
Ïä  Ǥ
Ȉ¸ ×ǡ × ¦¦      Ă ¸  ×Ā Ă ͳʹ
¸    ¦   ¦   ¦ 
¦ǡ¦ Ȁ ¦ ä©ä  Ǥ
ȈĂ Ă©ǣinwestycyjnyǤ
Ȉä©Ă 5 000 zÏ.Ǥ250.000 zÏ.
Ȉ Ă Ïwynosi 4,00%ǡ
Ȉ¦ĂadneÏ¦Ă ǡ
SzczegóÏowe informacje dost¸pne s¦:
ȈǤ Ǧ Ǥ
Ȉ×ǣ(33) 874 11 03, 506 254 030
Ȉǣul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

PROGRAM REGIONALNY

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?!
WEJDŹ: www.daiglob.pl;
Zakładka daiglob a–count.

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

„Projekt wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ w ramach Maųopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 -2013 wspóųĮnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.

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

SZYBKA POŻYCZKA
do 1500zł od ręki.
Zadzwoń 18 334 80 37.
KUPIĘ STARY MOTOCYKL, stan
obojętny. Tel. 507 187 349
ZATRUDNIĘ kelnera/kę i pomoc
kuchenną. N. Sącz,
503 080 192.
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI
I FIZYKI na wszystkich
szczeblach edukacji.
Tel. 504 699 482
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Agroturystyka pozostaje w szarej strefie
Żeby nie być na bakier z prawem,
wystarczy zgłosić działalność
w samorządzie.
– Ubolewam, że jest coraz więcej gospodarstw działających w szarej strefie. Ludzie
boją się formalności, boją się podatków – mówi Andrzej Zarych,
dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Tym, co może odstraszać od rejestrowania gospodarstw, mogą
być wymagania związane z budynkiem przeznaczonym do podejmowania gości.
– Chodzi o podstawowe standardy. Budynek musi być oddany
do użytku i odpowiednio wyposażony. Musi też mieć odpowiednie parametry. Jeśli na przykład budynek był przystosowany
z gospodarczego na mieszkalny,
to musi mieć zmianę przeznaczenia na działalność agroturystyczną. Ustawodawca chce, żeby były

FOT. (KS)

B I Z N E S I G O S P O DA R K A . Agroturystyka na Sądecczyźnie wciąż nie
może wyjść z szarej strefy. Właściciele gospodarstw nie rejestrują
swojej działalności, mimo że, mając
maksymalnie pięć pokojów do wynajęcia, nie muszą obawiać się
podatków.

Zdaniem Andrzeja Zarycha, gospodarstwa powinny zaproponować coś poza
wiejskimi krajobrazami i porcją „ruskich” na obiad. Ci, którzy to zrozumieli,
dziś liczą zyski…
zachowane minimalne wymagania – dodaje Jacenty Musiał, prezes
Stowarzyszenia Agroturystycznego
Powiatu Limanowskiego.
Agroturystyka nie rozwija się
w naszym regionie tak, jakby mogła, bo właściciele gospodarstw
agroturystycznych nie wybierają klienta docelowego. W praktyce, po prostu wynajmują kwatery.

Większość osób prowadzących
agrobiznes nie szuka sposobów
na promocję, za nic ma nowoczesne posunięcia marketingowe – klientów zdobywa na własną
rękę. A tymczasem turysta robi się
coraz bardziej wymagający, ma coraz większy wybór i oczekuje gotowych produktów, a nie tylko
noclegu na wsi. Dlatego, zdaniem

Andrzeja Zarycha, gospodarstwa
powinny zaproponować coś poza
wiejskimi krajobrazami i porcją „ruskich” na obiad. Ci, którzy to zrozumieli, dziś liczą zyski.
– Można skupić się na ziołach, turystyce rodzinnej albo dla
osób starszych. Na Sądecczyźnie mamy takie gospodarstwa,
które odnoszą sukcesy, bo mają
przygotowaną ofertę dla rodziny
z małymi dziećmi. Okazuje się,
że jest bardzo mało takich miejsc,
w których dzieci mogą się bezpiecznie bawić – mówi.
Gospodarstwa agroturystyczne na Sądecczyźnie trudno policzyć właśnie ze względu na stosowany powszechnie przez ich
właścicieli marketing szeptany.
Tylko nieliczni zdecydowali się
na współpracę z sądeckim starostwem. Szacuje się jednak, że takie gospodarstwa można liczyć
w dziesiątkach. – Matecznikiem
agroturystyki na Sądecczyźnie
jest Gródek nad Dunajcem. Tam
od dawien dawna powstały takie gospodarstwa i to na dobrym
poziomie. Oczywiście mówię
tu o gospodarstwach z II połowy XX wieku – zaznacza Andrzej
Zarych. – Dziś mamy też okolice Muszyny, Krynicy Piwnicznej,
ale też Starego Sącza. Jeżeli będą
powstawać nowe atrakcje, takie

jak na przykład starosądeckie stawy, to w pobliżu będą się pojawiać
agroturystyczne gospodarstwa.
Maria Królikowska, emerytka, która prowadzi gospodarstwo
w Tyliczu, mówi, że agroturystyka jest dla niej formą podreperowania budżetu domowego.
– Mamy pasiekę, która jest
atrakcją dla turystów. Mogą się
przebrać w strój pszczelarski i nam
pomagać. Zobaczyć, jak wygląda praca w pasiece. Zimą obłożenie jest duże, ale latem bardzo marne. To dodatkowy grosz
dla nas, na emeryturze, ale żeby
były z tego jakieś kokosy, żebym
ja mogła z tego żyć –mowy nie ma
– podkreśla.
W powiecie limanowskim zarejestrowanych jest ponad 100 gospodarstw. Jacenty Musiał, prezes
Stowarzyszenia Agroturystycznego Powiatu Limanowskiego uważa, że ten biznes ma się na Limanowszczyźnie dość dobrze.
Przyznaje jednak, że agroturystyką w powiecie limanowskim
zajmują się głównie osoby, które
mają stabilną sytuację finansową.
– Agroturystyką w dużej mierze
parają się ludzie, którzy mają duże
gospodarstwo czy inny biznes.
Traktują to hobbystycznie albo jako
dodatkowe źródło utrzymania.
KRYSTYNA PASEK

Miasto liczy na skuteczną egzekucję
R O Z M OWA . Zainteresowanie Czytelników sprawą „PGP” Magiera kontra Nowy Sącz nie cichnie.
Pojawiają się kolejne wątpliwości
na ten temat. Wyjaśniamy je w rozmowie z Dominikiem Bońkowskim, prawnikiem reprezentującym
miasto w sprawie przeciwko byłemu gospodarzowi stref płatnego
parkowania.
– Spółka praktycznie od początku
nie wywiązywała się ze zobowiązań

finansowych wobec miasta, a mimo
to Urząd prolongował z nią umowę.
Dlaczego?
– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23 kwietnia 2013
dotyczyło zamówień uzupełniających, których udzielenie było
przewidziane w warunkach przetargowych na zarządzanie Strefą
Płatnego Parkowania w Nowym
Sączu. Powyższe zamówienie zostało udzielone w związku z wszczęciem nowego postępowania

na zarządzanie i miało być wykonywane do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu w celu zapewnienia
funkcjonowania Strefy.
– Miasto zajęło nieruchomość spółki
w Bieczu. Jak to się ma do wystawienia jej na sprzedaż na kilku portalach, w tym międzynarodowych?
– Ewentualna sprzedaż nieruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, nie przeszkadza w prowadzeniu tego

postępowania. Nabywca będzie
wówczas uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika.
W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku
do nabywcy. Poza tym nieruchomości zabezpieczone zostały hipoteką przymusową, co oznacza,
że Miejski Zarząd Dróg będzie miał
możliwość prowadzenia z nich egzekucji niezależnie od tego, kto
jest ich właścicielem.

– Nieruchomości, do których ksiąg
wieczystych wpisany jest Nowy Sącz,
jest pięć. Ale w żadnym przypadku
nie jest jedynym podmiotem, wobec
którego spółka PGP Magiera ma zobowiązania. W księgach jest po prostu kolejka wierzycieli.
– Tak, ale zobowiązania wobec
tych podmiotów są często w rzeczywistości dużo niższe niż można to wywnioskować z ksiąg. Część długów
spółki została już po prostu spłacona.

Rozmawiała: (TISS)
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WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
PRODUCENT:
SKILLEDBIKE Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie
784 010 088
18 447 95 86
SKLEPY PATRONACKIE
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz
tel. 18 446 24 06
SKLEP „AGAT”
ul. Paderewskiego 40
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 4414718
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Co się stało z pionierami?
Jerzy Wideł
Z kapelusza

C

óż znaczyć mogą 24 lata
w ciągu 722 lat miasta.
W zwyczajnych czasach,
spokojnych, bez wojen
– właściwie niewiele. Ale minione 24 lata od pierwszych, demokratycznych wyborów samorządowych w wolnej Polsce to lata
przełomowe, wręcz rewolucyjne.
27 maja roku 1990 odbyły się
w Nowym Sączu, podobnie jak
w całej Polsce, wspomniane wybory samorzadowe, które wyprowadziły kraj i miasto z czasów
PRL–u. Oczywiście stało się to za
sprawą "Solidarności" i było pokłosiem obrad Okrągłego Stołu.
24 lata... Pionierskie lata budowania samorządowości, to z lepszym,
to z gorszym skutkiem, w zależności, jak ktoś chce je oceniać i z jakiej pozycji życiowej komentuje te wydarzenia. Jak to zwykle
w życiu bywa. Jedni powiedzą,
że to lata niezwykłe, drudzy, że samorządowość nadal jest ułomna,
że nie wszyscy z wolności skorzystali sprawiedliwie. Jednym powiosło się nadzwyczaj dobrze, innym nieszczególnie. Co słychać

u tych, którzy zasiedli w pierwszej demokratycznie wybranej Radzie Miasta?
Kto żyje? Kto pożegnał się z tym światem? Jak potoczyły się losy tych ludzi?
Kto wypadł z samorządowego obiegu,
kto zaś wytrwale od blisko ćwierć wieku trwa w samorządzie z woli i wyboru mieszkańców Królewskiego Grodu? Na świętowanie ćwiartki musimy
poczekać do przyszłego roku, ale teraz
w 24. rocznicę tych wyborów, przypomnijmy nieco faktów z tamtego okresu.
30 kwietnia 1990 roku odbyła się
ostatnia sesja Miejskiej Rady Narodowej.
Jej przewodniczącym był w latach 1988
– 1990 Kazimierz Sas, zaś ówczesnych
prezydentem miesta Marian Cycoń. Pełnomocnikiem urzędu ds. samorządu terytorialnego była Zofia Pieczkowska.
Jej zadaniem było bezkolizyjne przejęcie władzy przez samorządy, a na czas
wyborów pełniła rolę obserwatora rządowego, gotowego w każdej chwili do podjęcia się roli mediatora, gdyby
miały wystąpić jakieś komplikacje. Jako
pierwsza z sił politycznych – Komitet
Obywatelski Miasta Nowego Sącza przeprowadził prawybory i wskazał swoich
36 kandydatów na radnych oraz Jerzego
Gwiżdża jako kandydata na prezydenta
miasta. Gwiżdż w prawyborach wygrał
z Henrykiem Pawłowskim.
Pierwsza Rada Miasta liczyła 36
radnych. Na 36 mandatów zgłoszono aż 29 list zawierających 120 kandydatur. Do głosowania uprawnionych
było ponad 52 tys. mieszkańców. Teraz

tyle ponoć żyje w mieście, co ma wynikać ze zgłoszonych deklaracji śmieciowych. 27 maja 1990 r. wyborcy postawili na przedstawicieli "Solidarności",
skupionych w Komitecie Obywatelskim. Wygrali bezapelacyjnie, zdobywając 29 mandatów. Po jednym mandacie
uzyskało Stronnictwo Demokratyczne (Stanisław Długopolski), Konfederacja Polski Niepodległej (Wojciech Lippa),
2 mandaty Lista Samorządowa Komitetów Osiedlowych (Anna Bocheńska i Józef Szymański), po jednym Osiedlowe
Porozumienie Wyborcze (Leszek Korzeniowski), Współdzielnia Mieszkańców
Osiedli (Andrzej Kita). Osiedlowa Alternatywa Wyborcza Demokratyczna (Kazimierz Sas). Reszta radnych to kandydaci KO "S" – Jerzy Gwiżdż, Maria
Bulzak, Wojciech Śliwiński, Władysław
Mikulec, Wojciech Merklejn, Zbigniew
Nowak, Bożena Jawor, Barbara Godfreyos, Krzysztof Niewiara, Andrzej Muzyk,
Andrzej Kulig, Jerzy Ślazyk, Andrzej
Czerwiński, Ludomir Krawiński, Teresa Krzak, Jerzy Rasiński, Adam Leśniak,
Piotr Pawlik, Henryk Ferenc, Henryk Janusz, Józef Wójcik, Wiesław Czeladka,
Henryk Pawłowski, Leszek Zegzda, Józef Stanek, Marek Paperz, Marcin Rzemiński, Adam Grzesiak, Anna Lipińska–Zwolińska. Przewodniczącym Rady
zostął 29–letni wówczas Ludomir Krawiński. Wiceprzewodniczącymi Bożena
Jawor i Terasa Krzak. Prezydentem rada
wybrała 36–letniego Jerzego Gwiżdża.
Takie to były czasy.

Nie zlecałem podpisania umowy
Z L I S TÓW D O R E DA KC J I. W związku z opublikowaniem przez Państwa
informacji w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” w artykule „Kowal zawinił, cygana nie powieszą” o poniższej treści:

„Szanowny Panie, problem,
którego Pan dotyka jest bardzo
istotny i ważny dla właścicieli mieszkań w budynku przy ul.
Korzeniowskiego 10 w Nowym
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Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
– Nowy Sącz ul. 29 Listopada 10
zamierza sprzedać następujące pojazdy:
1. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72017 – rok prod. 2011
cena wyw. 18.000zł
2. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72007 – rok prod. 2011
cena wyw. 18.000zł
3. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72008 – rok prod. 2011
cena wyw. 18.000zł
4. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72020 – rok.prod. 2011
cena wyw. 17.910zł
5. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72023 – rok prod. 2011
cena wyw. 17.910zł
6. Motocykl YAMAHA YBR 250 – KN 1300 – rok prod. 2009
cena wyw. 3.960zł
7. Motocykl YAMAHA YBR 250 – KN 0960 – rok prod. 2008
cena wyw. 5.490zł
8. Motocykl YAMAHA SR 250 – KN 0148 – rok. prod. 1999
cena wyw. 1.530zł
Szczegóły oferty na stronie Internetowej www.mord.pl
lub na tablicy ogłoszeń na parterze budynku MORD
Pojazdy można oglądać na terenie parkingu przy placu
manewrowym MORD przy ul. 29 Listopada 10
w dniach od 2 do 18 czerwca 2014r. w godz. 9.00 – 11.00.

Sączu, dlatego też nie wolno sobie z niego
kpić, pisać opowiadań satyrycznych niczym nieuzasadnionych opowiastek. Wyciąga Pan „z kapelusza” jakieś niedorzeczności, a nie fakty, o których nie ma Pan, lub
nie chce mieć pojęcia. To czy Prezes Jarosław Iwaniec podpisał umowę, czy też zlecił
jej podpisanie komuś innemu nie ma znaczenia, ponieważ to Prezes Spółdzielni jest
ostatecznym decydentem w każdej sprawie.”, oświadczam, że nikomu nie zlecałem
podpisania umowy dotyczącej docieplania
stropodachu budynku przy ulicy Korzeniowskiego 10 (z dnia 27 lipca 2011 roku),
ani też nie jestem i nie byłem ostatecznym
ani też innym decydentem w tej sprawie.
Zgodnie bowiem z paragrafem 143 Statutu GSM pkt 1 „Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu
i pełnomocnik”.
W sprawie będącej przedmiotem sporu
w imieniu Spółdzielni działał członek Zarządu i pełnomocnik, które to osoby podpisały
umowę z dnia 27 lipca 2011 roku. W związku z powyższym nie brałem w żaden sposób w procesie decyzyjnym, ani też nie zlecałem podpisania przedmiotowej umowy
osobom trzecim. Pomimo faktu, iż osobiście uważam, że przedmiotowe prace zostały zakontraktowane i wykonane prawidłowo, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi
w Spółdzielni regulaminami.
Prokuratura zarzucając mi, że podpisałem
27 lipca 2011 r. umowę z firmą docieplającą
budynek lub w jakikolwiek sposób uczestniczyłem w procesie decyzyjnym mija się
z prawdą co prawidłowo zostało wykazane
w artykule Jerzego Widła.
JAROSŁAW IWANIEC
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Grand Anderson

„G

rand Budapest
Hotel”
Wesa Andersona to drugi film, który
można było obejrzeć w Kinie Konesera pod skrzydłami
Ewa Satchura
Kina Helios w Nowym Sączu.
Jak z obrazka
U Andersona grają najlepsi, choć wiedzą, że jego filmy
nie zarabiają fortuny. Po obejrzeniu „Grand Budapest Hotel” będziecie Państwo już doskonale wiedzieli dlaczego.
Jeśli kiedykolwiek miałabym możliwość przenieść się
do jakiegoś innego świata, zdecydowanie byłby to świat
wykreowany, wyczarowany, namalowany przez Wesa Andersona. To były moje pierwsze odczucia po obejrzeniu
„Kochanków z Księżyca”. Tak się złożyło, że to był pierwszy tytuł tego reżysera, po który sięgnęłam. I to był bardzo dobry wybór. To film o miłości, lojalności, samotności, kryteriach szczęścia i zaangażowaniu. Rzecz się
dzieje na wyspie, na pierwszy rzut oka sielskiej i oderwanej od otaczającego świata. Ale to tylko pozory. Dwoje zagubionych Dzieciaków, chłopak, który stracił rodziców
w wypadku, trafiający pod coraz kolejne dachy rodzin zastępczych, niechciany i dziewczyna, córka neurotycznych
prawników, którzy chyba nie są już nawet pewni, czy rodzina była rzeczywiście ich powołaniem, chcą być Razem.
Razem przez duże „R”, na śmierć i życie. Taktownie nie
zdradzę nic więcej, bo sama osobiście nie przepadam, gdy
ktoś, kto zachęca do obejrzenia filmu, automatycznie zdradza całą fabułę. Dodam jedynie, że Anderson tym obrazem
przekona nawet największego cynika, że na miłość zawsze
jest pora. Nigdy nie jest na nią ani za późno, ani za wcześnie. Podobnie rzecz się ma z lojalnością.
Drugi film Andersona, jaki obejrzałam, to „Trzech facetów z Texasu”. Po nim byłam już pewna, że ta miłość nie
zardzewieje.Potem pochłonęłam kolejne tytuły Andersona. „Rushmore”, „Genialny klan”, „Fantastyczny Pan
Lis”…. Z młodymi genialnymi jest często tak, że wypalają się po dwóch, trzech dziełach. Tracą wenę? Przerastają ich oczekiwania krytyków i publiczności? Trudno określić. Anderson robi się coraz lepszy. A łatwo mu na pewno
to nie przychodzi, bo już po dwóch pierwszych filmach
Martin Scorsese nazwał go swoim następcą, wychwalając
jego empatię wobec bohaterów, a humanizm przyrównując
do tego, który bije z obrazów Renoira. Wysoka poprzeczka, nieprawdaż? Notabene, z impresjonizmem Andersonowi jest też po drodze kolorystycznie.
Po tym, może przydługim, ale mam nadzieję, że owocnym dla miłośników kina wstępie, pora przejść do clou,
czyli do „Grand Budapest Hotel”. Są tacy, którzy twierdzą,
że ten obraz to przerost formy nad treścią. Rzeczywiście
Anderson wysyca nas detalami fabuły i scenerii. Ale czy
w nadmiarze? Tak pewnie powiedzą ci, którzy nie oglądali
poprzednich jego filmów. Ja osobiście ubawiłam się setnie,
bo buduarowy dowcip z energią jak z Tarantino, okraszony soczystą francuszczyzną, osobistym urokiem i niekłamaną autoironią plejady aktorów tworzy soczystą sałatkę, którą z równą przyjemnością zjemy w upalny wieczór
i szarobury dzień. Mamy intrygę, morderstwo, diaboliczne
i komiksowe czarne charaktery, męską przyjaźń. Jest konsjerż , który widząc świat, takim jaki jest, obdarza miłością
i szczęściem, niezależnie od płci, wszystkich swoich przyjaciół i klientów hotelu. Przy czym „klienci” i „przyjaciele” to słowa, które możemy stosować zamiennie w dowolnej kolejności bowiem monsieur Gustav H. (Ralph Fiennes)
stawia między nimi znak równości. Jest podstarzała milionerka madame D (Tilda Swinton) , nie taka naiwna jakby
się wydawało, która wynagradza tę miłość bajeczną fortuną. Willem Dafoe jako J.G. Joplin opisu wymaga szczególnego. Dafoe to aktor, którego natura obdarzyła twarzą tak
szczególną, że zazwyczaj obsadza się go w rolach trudnych,
twardych mężczyzn.
Wracając do „Hotelu”. Temu, kto wybiera filmy po obsadzie, podam kilka kolejnych nazwisk: Harvey Keitel,
Edward Norton, Adrien Brody, Jude Law, Tony Revolori,
Jeff Goldblum, Saoirse Ronan.
Na zakończenie dodam, że film ten jest też dla mnie
ważny z innego powodu. Otóż miałam zaszczyt i przyjemność zadebiutować przy tym tytule w roli gospodarza
Kina Konesera. Z tremą, która jeszcze mnie nie opuściła,
zapraszam Państwa gorąco na następne spotkanie, podczas którego obejrzymy razem obraz „Nebraska” Aleksandra Peyn’a.

REKLAMA

Piękno płynie z duszy
R O Z M OWA z DOMINIKĄ NĘDZĄ, Miss Polonia Ziemi Sądeckiej
Znak zodiaku - lew
Waga - 54 kg
Wzrost - 175 cm
Biodra - 90 cm
Talia - 62 cm
Biust - 88 cm

FOT. KRZYSZTOF STACHURA

– W niedzielę (25 maja) emocje sięgały zenitu, zostałaś Miss, a w poniedziałek poszłaś do szkoły. Gdzie się uczysz?
Jaka była reakcja nauczycieli i kolegów
na Twój sukces?
– Obecnie jestem na pierwszym
roku i studiuję zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Przyznam szczerze, że powrót
do rzeczywistości nie był łatwy.
Tym bardziej, że przede mną zaliczenie semestru, sesja, nauki coraz więcej, a myśli ciągle biegną
do pamiętnego wieczoru. Znajomi z uczelni przywitali mnie bardzo serdecznie, gratulowali i życzyli powodzenia w dalszym etapie
konkursu.
– Jak na Twoją decyzję o udziale w wyborach zareagowali najbliżsi?
– To właśnie oni zmotywowali mnie do tego, aby wziąć
udział w wyborach. Byli dla mnie
ogromnym wsparciem przez cały
okres przygotowań. Nic nie dzieje
się bez przyczyny – jak to mówią:
po prostu znalazłam się w odpowiednim miejscu i odpowiednim
czasie.
– Brałaś już udział w wielu sesjach
zdjęciowych. Pamiętasz pierwszą,
prawdziwą sesję?
– Zawsze marzyłam o tym, aby
zostać profesjonalną fotomodelką i modelką. Myślę, że to marzenie było na tyle silne, że zaczęłam
się tym interesować i brać to na poważnie. Chciałam spróbować swoich sił. Na pierwszą prawdziwą sesję
wybrałam się z koleżanką. Z każdym kolejnym zdjęciem czułam się
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Tak zmieniała się Miss Polonia Ziemi Sądeckiej
swobodniej, a pozowanie sprawiało mi ogromną radość. Wielu myśli,
że to bardzo łatwe zajęcie, a wbrew
pozorom jest to ciężka praca, przy
której trzeba się solidnie napracować, żeby wszystko wypadło tak,

jak należy, i przyniosło zamierzone efekty.
– Wszystkie dziewczynki chcą zostać królewnami, Tobie się to marzenie
spełnia. Co dalej? O czym marzy najpiękniejsza kobieta Ziemi Sądeckiej?

Co tytuł zmieni, a może już zmienił
w Twoim życiu?
– Będę starała się wykorzystać szansę, która została mi dana.
Oczywiście nie będzie to najłatwiejsze zadanie, ale będę ciężko

pracować i postaram się nie zawieźć
ludzi, od których tę szansę otrzymałam. Jak wiadomo, każda kobieta w głębi duszy marzy o tym, aby
zostać tą najpiękniejszą i przyznam
że jest to niesamowite uczucie! Jestem zdania, że marzeń nie powinno się zdradzać, więc pozostanie
to moją małą tajemnicą (śmiech).
Tytuł Miss Polonia Ziemi Sądeckiej
sprawił, że moje życie nabrało rozpędu, zaczęłam bardziej wierzyć
w swoje możliwości.
– Czy uroda ułatwia życie?
– Uroda jest dopełnieniem kobiecego piękna, bo tak naprawdę
piękno płynie z duszy.
– A teraz rzecz, która zawsze intryguje
kobiety – jak Miss dba o siebie, o figurę, cerę, włosy?
– Mój sekret? Sen, optymizm,
zdrowe odżywianie.
Rozmawiała: (TISS)
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Tytuł dla Pazgana to policzek Newag z umową na sześć Impulsów
dla Solidarności
P O L I T Y K A / B I Z N E S . Miesiąc
po podjęciu uchwały przez Radę Miasta o przyznaniu tytułu Honorowego
Obywatela Nowego Sącza Kazimierzowi
Pazganowi, swój sprzeciw i oburzenie
wobec tej decyzji wyrazili „więźniowie
sumienia stanu wojennego”. Sugerują, że założyciel Konspolu był współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa
o pseudonimie „Docent”.
O liście otwartym z 15 maja do prezydenta Nowego Sącza, przewodniczącego Rady oraz radnych Prawa
i Sprawiedliwości i Klubu „Dla Miasta” poinformował we wtorek (27
maja) na konferencji prasowej Andrzej Szkaradek, szef sądeckiej „Solidarności”, członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „S”.
„My, wywodzący się z Sądecczyzny więźniowie polityczni w latach
80. zeszłego stulecia, więźniowie sumienia stanu wojennego wprowadzonego przez komunistów, wyrażamy głębokie oburzenie z powodu
nadania Panu Kazimierzowi Pazganowi przez Radnych tytułu Honorowego Obywatela Nowego Sącza.
[…] Wyróżnienie TW „Docent” najwyższym odznaczeniem sądeckim w przededniu kanonizacji Jana
Pawła II, naszego rodaka, przededniu 25.rocznicy pierwszych po wojnie, częściowo wolnych wyborów

do Sejmu odbieramy jako policzek
wymierzony ludziom „Solidarności” – czytamy w piśmie podpisanym
przez 20 osób, m.in. Andrzeja Szkaradka, Henryka Najducha, Ryszarda
Pawłowskiego, Józefa Jareckiego, Tadeusza Nitki i Ewy Andrzejewskiej.
Szef sądeckiej „Solidarności” poinformował również, że przyznanie Kazimierzowi Pazganowi tytułu
Honorowego Obywatela przyczyniło się do podjęcia decyzji o wycofaniu
się z obchodów 25. rocznicy wyborów 1989 roku, zaplanowanych na 7
czerwca. Szkaradek stwierdził, że nie
chce brać udziału w przedsięwzięciu
razem z osobami, które sprzeniewierzyły się wartościom „Solidarności”.
– Prędzej spodziewałbym się piątego zawału, niż tego wyróżnienia
– mówił tydzień temu w rozmowie
z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim”
Kazimierz Pazgan. W wywiadzie zaznaczył również: – Byłem pod oficjalną i stałą obserwacją SB, czego
zresztą nikt nie zamierzał ukrywać.
Ciągle przychodził ktoś z SB, przedstawiał się i interesował tym, co robimy jako hodowcy. Nigdy jednak
nie dostałem propozycji współpracy ani tajnej, ani jawnej. Jak mogli
mi to zaproponować, skoro uważali, że rozwalam socjalizm.
(GM)
Więcej na dts24.pl

G O S P O DA R K A . Przedstawiciele Kolei Dolnośląskich i spółki Newag
SA z Nowego Sącza podpisali umowę
na dostawę sześciu nowoczesnych
elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Umowa opiewa na ponad 80 mln zł
i w części (ponad 56 mln zł) jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nowoczesne Impulsy, które wyjadą
na tory w barwach Kolei Dolnośląskich,
to trzyczłonowe elektryczne zespoły
trakcyjne o wysokim standardzie wykończenia wnętrz. Zamówione składy będą miały 165 miejsc siedzących.
Każdy z pojazdów wyposażony będzie
w klimatyzację, wi–fi, indywidualne

gniazdka elektryczne, system informacji pasażerskiej na zewnątrz i wewnątrz składu oraz intercom. Dla każdego z pasażerów przewidziano szereg
udogodnień. Duży nacisk położono
na wygodę podróżowania osób niepełnosprawnych. Oprócz specjalnie
przystosowanych miejsc dla pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich, do dyspozycji będą urządzenia ułatwiające wjazd do pociągu,
wysuwane stopnie zakrywające szczelinę między pojazdem a peronem, oraz
specjalnie przystosowane toalety. Dla
osób podróżujących z małymi dziećmi
dostępny będzie przewijak.
– Cieszymy się, że to nasza oferta wybrana została jako

najkorzystniejsza. Do pięciu czteroczłonowych Impulsów będących
już w posiadaniu Kolei Dolnośląskich dołączy kolejne sześć sztuk,
zapewniając pasażerom komfortową podróż po Dolnym Śląsku
– mówi Zbigniew Konieczek, prezes Newag SA.
Pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 160 km/h. Na tory Dolnego
Śląska wyjadą w grudniu bieżącego
roku i zostaną włączone do obsługi
pasażerów na liniach: Wrocław – Wałbrzych, Wrocław – Jelenia Góra oraz
Szklarska Poręba Górna – Wrocław,
Wałbrzych, Jelenia Góra. Łącznie będą
obsługiwały 26 połączeń dziennie.
(G) Źródło: Newag

Sądecka firma filarem polskiej gospodarki
S U KC E S . Firma Fakro otrzymała tytuł laureata rankingu „Filary Polskiej
Gospodarki 2013” i zajęła pierwsze
miejsce w województwie małopolskim w dziewiątym wydaniu plebiscytu magazynu „Puls Biznesu”.
Laureatów rankingu wybierali samorządowcy z poszczególnych województw, wyróżniając firmy, które
w sposób znaczący wpływają na rozwój regionu, są ważnymi pracodawcami oraz angażują się w rozwój lokalnej społeczności. Zajęcie przez

firmę FAKRO pierwszego miejsca
w województwie małopolskim jest
szczególnym wyróżnieniem, tym
bardziej, że wśród laureatów rankingu w województwie małopolskim znalazły się takie firmy jak Stalprodukt, Tankpol, Zakłady Azotowe
w Tarnowie–Mościcach oraz Zakłady
Przetwórni Owoców i Warzyw Tymbark. W tym roku wśród nagrodzonych firm w innych regionach znalazły się m.in. KGHM Polska Miedź
(woj. dolnośląskie), Ceramika Paradyż (woj. łódzkie), Asseco (woj.

podkarpackie) czy Kolporter SA (woj.
świętokrzyskie).
– Firmy te stanowią ogromną
wartość dla budowania dobrobytu
w Polsce. Ten z kolei zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim
od efektywności naszej wspólnoty ekonomicznej. To rodzime firmy
tworzą miejsca pracy, płacą podatki, sponsorują lokalne wydarzenia,
konsolidują lokalną społeczność czy
współpracują z innymi lokalnymi firmami – mówi Ryszard Florek, prezes
Fakro.
(G), Źródło: Fakro
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Dziękuję.
Ludomir Handzel
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U-10

W STARYM SĄCZU
AMBASADOR
TURNIEJU
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Piłka nożna, lody, soki i park linowy
7 i 8 czerwca w Starym Sączu odbędzie się IV edycja Międzynarodowego Turnieju Sokolika w piłce
nożnej dzieci w kategorii wiekowej
U–10. Głównym celem tej – można już użyć tego określenia – prestiżowej imprezy, jest sprawdzenie
się drużyn piłkarskich na poziomie
międzynarodowym. Dla najmłodszych sportowców ważne są również atrakcje jakie czekają na nich
poza boiskiem. A tych nie zabraknie.
W turnieju Sokolika wystąpią
najlepsze drużyny z Polski w tej

kategorii wiekowej jak: Escola Varsovia Barcelona (słynna szkółka FC
Barcelona), Akademia Legii Warszawa, Korona Kielce, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków, Arka Gdynia, Jagiellonia Białystok, Zagłębie
Sosnowiec, Beniaminek Krosno,
FC Wrocław Academy. Wśród zagranicznych: z Czech Banik Ostrawa ze Słowacji Slovan Bratislava
i MFK Vranov nad Toplou, ukraińskie DjuSSZ Odessa i DJUFK Czarnomorec Odessa. Z miejscowych
ekip zobaczymy Sandecję, Dunajec

Nowy Sącz oraz gospodarzy Sokoliki Stary Sącz. Wszystko wskazuje na to, że kibice będą mieli prawdziwa ucztę piłkarską. Starosądecki
turniej Sokolika jest już tak rozpoznawalny w kraju i za granicą,
że na trzy miesiące przed imprezą
organizatorzy mieli już pięćdziesiąt zgłoszeń.
IV edycja turnieju będzie przebiegała na najwyższym poziomie organizacyjnym. Jedną z kilku atrakcji będzie m.in. wielki
ekran LED, na którym to będzie

można śledzić obraz „na żywo”
z trzech rozlokowanych wokół boisk kamer. Ponadto tradycyjnie już
na przywitanie wszystkich ekip
zostaną odegrane hymny narodowe przez Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Barcic. Producent naturalnych soków owocowych ,,Słoneczna Tłocznia’’ zapewni wszystkim
uczestniczącym w turnieju dzieciom swoje pyszne produkty. Rodzima firma ,,Koral’’ obdaruje
wszystkie dzieci lodami. Zawodników czeka również cały szereg

atrakcji przygotowywanych przez
organizatorów wspólnie z różnymi
sponsorami, m.in.: wizyta w Parku Linowym w Rytrze ufundowana przez firmę ABlandia z Nowego
Sącza, konkursy piłkarskie z nagrodami, a główną nagrodą dla
zwycięskiej drużyny będzie weekendowy pobyt w Hotelu ,,Perła Południa’’ w Rytrze, z możliwością
skorzystania z basenu, sauny i groty solnej. Nagrodę główną ponownie ufunduje nasz partner, Hotel
,,Perła Południa’’.

Jestem dumny
z tego turnieju
JACEK LELEK, burmistrz Starego Sącza:
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To już pewna wiadomość! W drugim dniu Turnieju Sokolika, do Starego Sącza przyjedzie jeden z najlepszych polskich zawodników
młodego pokolenia, reprezentant
naszego kraju Mateusz Klich.
Mateusz swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Tarnovii, by
następnie karierę kontynuować
w Cracovii. W 2011 roku jego dobra gra została zauważona przez
działaczy klubu Bundesligi VFL
Wolfsburg, którzy podpisali z Mateuszem 3–letni kontrakt. W sezonie 2012/13 został on wypożyczony do holenderskiego klubu
PEC Zwolle. Pomysł ten okazał się
strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Na holenderskich boiskach Mateusz pokazał pełnię swoich możliwości. W barwach PEC Zwolle
rozegrał 38 spotkań strzelając 5
bramek i notując 11 asyst. Jednak
największym sukcesem było zdobycie Pucharu Holandii. W tegorocznym finale jego zespół pokonał miejscowego giganta Ajax
Amsterdam 5:1! Jest już niemal
pewne, że Mateusz wraca do VFL
Wolfsburg, gdzie miejmy nadzieję swoją dobrą grą dołączy do polskich gwiazd Bundesligi: Lewandowskiego, Błaszczykowskiego
i Piszczka. W kadrze Polski Mateusz do chwili obecnej rozegrał 7
spotkań strzelając 1 bramkę.

REKLAMA



Mateusz
Klich
gościem
specjalnym

– Kolejna edycja tego turnieju to efekt pasji organizatorów, ich
miłości do piłki nożnej i Starego Sącza. Impreza stanowi świetną promocję naszego miasta, a dla najmłodszych piłkarzy starosądeckiego Sokolika staje się okazją do spotkań i kontaktów z kolegami ze znakomitych klubów piłkarskich z Polski i z zagranicy.
Taka niezapomniana przygoda z pewnością jest także motywacją
do pracy i doskonalenia piłkarskich umiejętności. Gratuluję organizatorom świetnego pomysłu, i tego, że z każdym rokiem impreza
się rozrasta i stoi na najwyższym poziomie. Jestem dumny, że taka
inicjatywa zrodziła się w Starym Sączu. Prawdziwą przyjemnością
jest wspieranie z mojej strony organizatorów tego przedsięwzięcia, które przynosi miastu splendor, a najmłodszym zawodnikom
turnieju radość z uczestniczenia w nim.
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Oddani ludzie, ciężka
praca i wielka pasja
R O Z M OWA z TOMASZEM POPIELĄ, jednym z pomysłodawców i współorganizatorem Międzynarodowego Turnieju Sokolika.
finansowej, ale również logistycznej. Władze miasta wyremontowały budynek, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, uprzątnęły teren
wokół stadionu. Ich wsparcie jest
wręcz codziennie odczuwalne.

– IV Międzynarodowy Turniej Sokolika
jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym i sportowym. Jak się udaje w niedużym Starym Sączu zorganizować
wielkie wydarzenie sportowe?
– Przede wszystkim czujemy
wielką radość, że już po raz czwarty udaje się nam zaprosić do Starego
Sącza tak liczne grono młodych zespołów, z silnych ośrodków, gdzie
modelowo pracuje się z piłkarską
młodzieżą. Nie byłoby tego turnieju, gdyby nie grono oddanych ludzi, firm i instytucji. Pomysłodawcami turnieju sokolika są osoby,
które na co dzień zajmują się pracą z młodzieżą w Miejskim Klubie Sportowym Sokół Stary Sącz
oraz Uczniowskim Klubie Sportowym Sokoliki działającym również w Starym Sączu. Są to Maciej
Mamak –trener koordynator grup
młodzieżowych, Krzysztof Szewczyk oraz Robert Mysior założyciele UKS Sokoliki, Szymon Stolarski prezes MKS Sokół, Konstanty
Tkacz menadżer działający na rynku ukraińskim, no i oczywiście
moja skromna osoba.
– Jaka jest recepta na zorganizowanie międzynarodowego turnieju
piłkarskiego?
– Oddani ludzie, ciężka praca
i wielka pasja. Zorganizowanie takiego turnieju jak ten w Starym
Sączu jest wielkim wydarzeniem
organizacyjnym. Przygotowania do niego rozpoczęliśmy na pół
roku przed imprezą. Aby zrealizować to przedsięwzięcie potrzebowaliśmy sztabu ludzi, którym
przydzieliliśmy zadania do zrealizowania. Oczywiście turniej ten
nie odbyłby się gdyby nie zielone
światło, jakie dostaliśmy od władz
miasta Starego Sącza na czele z burmistrzami Jackiem Lelkiem oraz
Kazimierzem Gizickim. Istotną
sprawą było pozyskanie sponsorów, którzy wspomogli organizację turnieju. I tu muszę przyznać,
że odzew firm ze Starego Sącza i nie
tylko, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Wszyscy chcą się
identyfikować ze sportowym trybem życia, a szczególnie, gdy w grę
wchodzą dzieci i młodzież. W dzisiejszych czasach, aby przekonać
przyszłego darczyńcę do swojego
pomysłu trzeba być profesjonalnie
przygotowanym. Osoba prywatna
czy firma, którą prosi się o wsparcie musi być przekonana, że jej
pomoc idzie na szczytny cel. Następną istotną sprawą jest zakwaterowanie drużyn przyjezdnych.
I tu zaoferowaliśmy gościom naprawdę komfortowe warunki. Za

– A jak udało wam się namówić
do przyjazdu tak uznane firmy jak Wisła Kraków, Legia Warszawa, Escola Barcelona , Banik Ostrawa czy Slovan Bratysława?
– Aby zaprosić do turnieju drużyny pokroju Slovan Bratislava czy
Legia Warszawa, trzeba to zrobić
na około pół roku przed turniejem,
gdyż drużyny te z racji swojej pozycji, mogą przebierać w ofertach.
Trzeba przygotować szczegółowy
harmonogram turnieju. Na ogół
w akademiach piłkarskich decydujący głos mają ich dyrektorzy,
którzy chcą znać obsadę turnieju (im mocniejsza tym lepiej), warunki zakwaterowania i wyżywienia, czas gry (im więcej grania tym
lepiej), pozaboiskowe atrakcje dla
dzieci itp.

bardzo przystępną cenę umieściliśmy drużyny i rodziców w najlepszych ośrodkach w rejonie. Część
drużyn chwile wolne od grania spędzi w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania „Opoka” w Starym
Sączu, gdzie pod nadzorem dyrektora tego ośrodka ks. dr Marcina
Kokoszki mogli wypoczywać w warunkach trzygwiazdkowego hotelu. Kolejne ekipy będą korzystały
z zakwaterowania w Ośrodku Wypoczynkowym „Las Vegas” w Barcicach oraz Pensjonacie „Sportowiec” z Zawadzie. Jako, że turniej
odbywa się na boiskach trawiastych
znaczącym jest przygotowanie odpowiedniej jakości murawy. Jej renowację już na trzy miesiące przez
zawodami przeprowadziła starosądecka firma ParkM specjalizująca
się m.in. w zakładaniu i pielęgnowaniu trawników.

– Skąd wziął się pomysł na międzynarodową imprezę?
– Głównym celem jaki przyświeca Turniejowi Sokolika jest promocja sportu, w szczególności piłki
nożnej, wśród młodzieży i dzieci.
Zachęcenie ich do uprawiania tej
dyscypliny sportu. Promocja miasta Starego Sącza, aby na sportowej mapie Polski, starosądecki turniej był wymieniany, jako jeden
z najlepiej zorganizowanych. Prestiżu imprezie dodaje też były piłkarz Sandecji, a obecnie poseł Andrzej Czerwiński, który objął go
honorowym patronatem. Jednym
z partnerów jest OZPN Nowy Sącz
na czele z Prezesem Panem Antonim Ogórkiem. OZPN zabezpiecza
podczas trwania turnieju profesjonalną obsługę sędziowską. Turniej
posiada rangę międzynarodowego,

a więc celem jest również integracja dzieci pochodzących z różnych
części Europy, porównanie umiejętności piłkarskich zawodników,
wymiana doświadczeń.
– Trudno namówić lokalne władze
do zaangażowania się w tego typu
imprezę?
– Jesteśmy Miejskim Klubem
Sportowym, więc naturalną rzeczą jest, że opiekę nad nami sprawuje urząd miasta. Niemniej, nie
zawsze było tak różowo. Sytuacja
diametralnie zmieniła się odkąd
burmistrzem Starego Sącza został
Jacek Lelek. Od około dwóch trzech
lat czuć, kolokwialnie mówiąc, tzw.
chemię pomiędzy starosądeckim
ratuszem, a nami. Gdyby nie pomoc miasta turniej zapewne by się
nie odbył. Miasto wspiera organizację imprezy nie tylko od strony

– Na czym polega piłkarski fenomen
Starego Sącza? U was naprawdę dużo
się dzieje. Działacie bardzo prężnie, organizujecie turnieje, odwiedza was
mnóstwo drużyn. Skąd to wszystko się
bierze?
– O fenomenie jeszcze za wcześnie mówić. Zebrała się grupa ludzi podobnie myślących i mająca
wspólne cele. Dzisiaj nie ma miejsca dla prezesów, działaczy, trenerów, którzy siedzą z założonymi rękoma i czekają, aż wszystko
podstawi się pod nos. Dzisiaj prezes klubu, kierownik, trener musi
być dobrym menadżerem i organizatorem. Czasy są ciężkie, ale
trzeba próbować i wytrwale dążyć do celu. Parę lat wstecz postawiliśmy sobie za cel szkolenie dzieci i młodzieży. Dzisiaj pod
okiem trenerów działa siedem grup
wiekowych skupiających dzieci
od piątego roku życia po seniorów.
Jest to zawrotna liczba zawodników jak na tak małe miasto. Nasi
najlepsi zawodnicy z roku na rok
podnoszą swoje kwalifikacje piłkarskie w największych sadeckich
akademiach: Sandecji oraz Dunajcu, niejednokrotnie będąc tam
wyróżniającymi się zawodnikami.
Za przykład wspaniałej współpracy z miastem niech świadczy fakt,
że mimo ogólnego kryzysu, jako jedyni otrzymaliśmy większą dotacje
z budżetu miasta. U nas każda złotówka jest wydawana w racjonalny sposób. Wokół klubu jest kilka
firm, które stale nas wspomagają.
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ARKA GDYNIA

DUNAJEC NOWY SĄCZ

BANIK OSTRAWA

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

BENIAMINEK KROSNO

KORONA KIELCE

CZARNOMORIEC ODESSA
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ŚLĄSK WROCŁAW

MFK VRANOV

ESCOLA BARCELONA

SANDECJA NOWY SĄCZ

WISŁA KRAKÓW

SLOVAN BRATYSŁAWA

ZAGŁĘBIE SOSONOWIEC

SOKOLIKI STARY SĄCZ

FC WROCŁAW ACADEMY
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Nowy Sącz miastem
przyjaznym sportowcom
R O Z M OWA z JÓZEFEM KANTOREM, dyrektorem Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta.
– Panie dyrektorze, czy Nowy
Sącz jest miastem przyjaznym
sportowcom?
– Jak najbardziej. Tu zawsze
był klimat dla sportu. Władze
miasta (w kierownictwie ratusza
nie brakuje zagorzałych kibiców)
popierają każdą możliwą pomoc
(projekty) na rzecz sportowych
zachowań młodzieży, zdając sobie
sprawę, że sport odciąga młodzież
od patologii, od alkoholu i przestępczości, kształci charaktery i umysły. W rejestrze Wydziału Kultury i Sportu posiadamy
ok. 60 stowarzyszeń sportowych
i ponad 40 uczniowskich klubów
sportowych. Budżet Nowego Sącza przeznaczony łącznie na kulturę fizyczną i sport wynosi prawie 10 mln zł. Kwota ta obejmuje
również utrzymanie obiektów
sportowych, czyli funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Jak na miasto liczące 85 tys. mieszkańców mamy
się czym pochwalić. W sezonie
2013/2014 w najwyższej klasie
rozgrywkowej, czyli w Superlidze występowały piłkarki ręczne
Beskidu–Olimpii. W I lidze grali
piłkarze Sandecji i piłkarki ręczne UKS Dwójka. Wiele klubów
(Dunajec – piłka nożna i siatkówka, Sandecja – piłka nożna, UKS
Żak –koszykówka, UKS Dwójka – piłka ręczna, STS Sandecja
– siatkówka dziewcząt) przoduje
w Małopolsce we współzawodnictwie zespołów w młodzieżowych
kategoriach wiekowych. Nadal
tytuły mistrzowskie w zawodach
najwyższej rangi (ostatnio na mistrzostwach świata w Australii) zdobywają kajakarze Startu.
Ten klub wychowuje reprezentantów kraju uczestniczących
w mistrzostwach świata, Europy
i igrzyskach olimpijskich. Miasto wspiera także zawody i turnieje rangi ogólnopolskiej organizowane w Nowym Sączu: mecze
i turnieje międzypaństwowe, gale
i zawody okazjonalne transmitowane przez stacje telewizyjne.
Urząd wypłaca stypendia sportowe i nagrody dla zawodników
uzyskujących wysokie wyniki
sportowe.
– Sport wyczynowy skupia najlepszych – czyli nielicznych, nas bardziej interesuje wsparcie dla sportu
masowego, dzieci w szkołach i osiedlach, zwykłych zjadaczy chleba…
– Niezależnie od strony sportowej organizowane są także liczne imprezy masowe o charakterze

W rejestrze Wydziału
Kultury i Sportu
posiadamy ok.
60 stowarzyszeń
sportowych i ponad
40 uczniowskich
klubów sportowych.
Budżet Nowego
Sącza przeznaczony
łącznie na kulturę
fizyczną i sport
wynosi prawie
10 mln zł

rekreacyjnym. Niektóre, organizowane cyklicznie od wielu lat,
posiadają grono wypróbowanych
społeczników. To dzięki nim odbywają się festyny rekreacyjne dla
dzieci i dorosłych, turnieje dzikich drużyn, wyścigi i spływy,
wycieczki piesze i rowerowe, zawody oldbojów, szkolne i osiedlowe, turnieje siatkówki plażowej etc.
– Piękne hasła, prosimy jednak
o konkrety…
– Przykład: hala sportowa
wraz z zapleczem technicznym

na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 przy
ul. Szkolnej na „Piekle”, służąca nie tylko dzieciom i młodzieży
z tych dwóch szkół, ale wszystkim mieszkańcom, którzy chcą
uprawiać sport. Nie ma praktycznie roku, aby w budżecie miasta nie uwzględniano poważnych
inwestycji sportowych (w ostatnich latach np. montaż sztucznego
oświetlenia na stadionie Sandecji)
czy też przedsięwzięć modernizacyjnych. Na zmodernizowanym
z funduszy UE stadionie międzyszkolnym im. Romana Stramki

powstały urządzenia lekkoatletyczne z prawdziwego zdarzenia,
gdzie mogą ćwiczyć młodzi zawodnicy. Bez nieodpłatnego przekazania terenów klubów Startu i Dunajec Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa nie wybudowałaby Instytutu Kultury Fizycznej.
Najnowszym projektem jest „Wenecja” (wraz z Parkiem Strzeleckim) – ośrodek sportów wodnych
i wypoczynku nad Dunajcem,
co oznacza stworzenie przestrzeni o wysokim standardzie użytkowym i estetycznym, przyciągającej nie tylko mieszkańców.

– Wiele klubów i stowarzyszeń narzeka na brak środków finansowych
na swą działalność…
– Tu reguły są bardzo proste:
dotacje z Urzędu Miasta przyznawane są w ramach konkursów realizację zadań z zakresu kultury
fizycznej i sportu kwalifikowanego. Większość klubów i stowarzyszeń otrzymuje wystarczającą
ilość pieniędzy na zakup niezbędnego sprzętu, udział w rozgrywkach ligowych. Wszystko dzieje
się przy otwartej kurtynie, w obliczu złożonych wniosków, z odpowiednią argumentacją. Umowy
o dotacje są precyzyjnie rozliczane. Od kilku lat Urząd Miasta
przekazuje w ramach konkursów
corocznie ok. 3 mln zł.
– Nie jest tajemnicą, że największa dotacja trafia do futbolistów MKS
Sandecja…
– Niemniej jednak dla każdego podmiotu sportowego, a ściślej
mówiąc dla większości zgłoszonych zadań publicznych znajduje się wsparcie w budżecie miasta. Sandecja ma priorytet, to fakt,
z uwagi na ogromne tradycje,
to przecież jeden z najstarszych
klubów sportowych w Polsce, będący synonimem miasta, jego wizytówką. Nie oznacza to jednak
bynajmniej poniechania wsparcia
dla innych mniejszych nowosądeckich klubów. Pragnę również
zwrócić uwagę na fakt, że administratorem większości obiektów sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jednostka
utrzymywana z pieniędzy sądeckich podatników. MOSiR administruje takimi obiektami jak: hala
sportowa, kryta pływalnia przy
ul. Nadbrzeżnej, zespół kortów
tenisowych i ślizgawka sztucznie
mrożona przy ul. Nadbrzeżnej,
stadion miejski im. o. Władysława Augustynka przy ul. Kilińskiego, stadion sportowy z halą
sportową, budynkami zaplecza,
boiskami do piłki nożnej w Zawadzie, stadion z dwoma płytami
piłkarskimi i budynkiem zaplecza w osiedlu Piątkowa, sala gimnastyczna przy ul. Grybowskiej,
hala sportowa na „Piekle”. Jeżeli coś można tu poprawić to lepiej
wykorzystywać możliwości stwarzane przez istniejącą bazę sportową w obiektach oświatowych.
Chodzi np. o to, żeby dyrektorzy
szkół nie zamykali na klucz podczas wakacji i weekendów boisk
i sal sportowych.
– Dziękuję za rozmowę.
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Wieści ze Starego Sącza
Honory dla Mariana Cyconia

Samorządowcy z Małopolski u swojej patronki

W 2004 r. Święta Kinga została patronką samorządowców w Diecezji Tarnowskiej, zaś
w 2008 r. Watykan wyraził zgodę aby patronowała wszystkim samorządom w Polsce. Dlatego Marek Sowa, Maszałek Województwa Małopolskiego, nie mógł odmówić Jackowi Lelkowi,
burmistrzowi Starego Sącza, który zaproponował by tegoroczne obchody Małopolskiego
Dnia Samorządowca odbyły się właśnie w Starym Sączu 27 maja – dokładnie w 24.rocznicę
pierwszych wolnych, demokratycznych wyborów w III Rzeczypospolitej. Do grodu św. Kingi przyjechało kilkudziesięciu wójtów, burmistrzów, wiceprezydentów miast, starostów
powiatów na czele z Janem Golonką, nowosądeckim starostą. Byli obecni posłowie (Marian
Cycoń, Arkadiusz Mularczyk, Andrzej Romanek), delegaci do sejmiku i starosądeccy radni.
Podhale i Podtatrze reprezentowali m.in.
Janusz Majcher, burmistrz Zakopanego, Marek Fryżlewicz, burmistrz Nowego Targu Z powiatu limanowskiego przyjechali m.in. Władysław Pazdan, wójt Limanowej i Bolesław Żaba,
wójt Mszany Dolnej. Z powiatu gorlickiego

Zgodnie z przepisami o samorządzie
komisja rewizyjna Rady Miejskiej
zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wydanie opinii na temat realizacji budżetu Miasta i Gminy w minionym roku.
Opinia ta ze wszechmiar pozytywna
zostanie przedłożona radnym, którzy za tydzień będą dyskutować nad
udzieleniem absolutorium burmistrzowi. Burmistrz Jacek Lelek złoży
też radnym sprawozdanie z wykonania budżetu na 2013 rok.
Wspomniana Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożone jej sprawozdanie
z budżet i podobnie pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia
gminy. Co warto podkreślić w opiniach RIO, to przede wszystkim to,
że łączna kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wyniosła na koniec 2013 roku blisko
3,3 mln złotych, co stanowi 4,78 proc.
wykonanych dochodów. A więc można powiedzieć, że skala zadłużenia
gminy jest bardzo niewielka. Warto
porównać ją z kwotami ubiegłorocznych dochodów gminy – ponad 68,8
mln złotych i wydatków – ponad 71,7

dostrzegliśmy Jana Morańdę, wójta Ropy i Małgorzatę Małuch, wójcinę Sękowej. Najliczniej reprezentowany był powiat nowosądecki.
Prym wiedli Stanisław Golonka (wójt Łososiny Dolnej), Małgorzata Gromala (wójcina Podegrodzia), Piotr Krok (wójt Grybowa), Leszek
Skowron (wójt Korzennej), Edward Bogaczyk
(burmistrz Piwnicznej – Zdroju), Jan Golba
(burmistrz Muszyny), Stanisław Piksa (sekretarz UG w Łącku). Nowy Sącz reprezentowali
wiceprezydenci Bożena Jawor i Jerzy Gwiżdż.
Po mszy św. w kościele Świętej Trójcy
w klasztorze Klarysek, odprawionej pod przewodnictwem ks. bpa ordynariusza Andrzeja Jeża, uczestnicy Małopolskiego Dnia Samorządowca spotkali sięw Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari Sokół. Zaproszonych gości
serdecznie powitał burmistrz Jacek Lelek wyrażając satysfakcjęi dumę z faktu, że Stary Sącz
stał się stolicą małopolskich samorządowców.
Marszałek Marek Sowa podjął się próby bilansu tych minionych prawie 25 lat działalności
samorządów w wolnej Polsce, które zaczynały
od zera swoją historyczną misję i wypełniły ją

dobrze, wyprowadzając Polskę na tory rozwoju.
Podsumował też 10–lecie naszej unijnej obecności dodając, że do Brukseli przesłany już zostął do akceptacji Progam Regionalny Małopolski, który jego zdaniem jest bardzo rozwojowy.
– Nie od rzeczy będzie wspomnieć o tym,
że swoje 15 lecie obchodzą w tym roku samorządy powiatowe i wojewódzkie – dodał marszałek Sowa. – Z tej okazji Sejmik Województwa
Małopolskiego ustalił odznaczenie honorowe
Krzyż Małopolski, który będzie przyznawany
osobom szczególnie zasłużonym w samorządowej służbie Małopolsce. Jako pierwszy w Małopolsce owe odznaczenie otrzymał przedwczoraj poseł Marian Cycoń, b. burmistrz Starego
Sącza. Krzyż w swojej postaci przypomina
krzyż na Giewoncie, pod którym 6 czerwca
1997 r. św. Jan Paweł II wygłosił pamiętne słowa – na was zawsze można liczyć. Marian Cycoń nie krył wwzruszenia z otrzymanego wyróżnienia, i dziękując za odznaczenie krzyżem,
zacytował Oskara Kolberga – lokalny patriotyzm jest czymś takim jak rodzinny dom, z którego wychodzi się w świat.

Leszek Zegzda, delegat do Sejmiku Małopolski poprowadził następnie panel dyskusyjny pod hasłem „Samorząd Terytorialny na tle
25 lat przemian w Polsce. Doświadczenie i Wyzwanie.” To była bardzo interesująca dyskusja
o trudnych pocżątkach samorządności za czasów rządów Tadeusza Mazowieckiego, którego wielu ministrów na czele z wicepremierem
Leszkiem Balcerowiczem było przeciwnych
tworzeniu struktur samorządowych. Ciekawie i barwnie opowiedziął o tym senator Janusz Sepioł i Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku.
O współczesnych wyzwaniach stojących
przed samorządami mówili także w dyskusji m.in. Jan Golba, Andrzej Trzęsiak z Miniserstwa Administracji i Cyfryzacji a także prof.
Mirosław Stec, kierownik katedry prawa samorządowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Spotkanie samorządowców w Sokole uświetnił recital fortepianowy Alicji Kanik, uczennicy Joanny Ustarbowskiej – Dutki w starosądeckiej szkole muzycznej.
(KAN)

Budżet pod ścisłą kontrolą
mln złotych. Wydatki majątkowe (inwestycje zrealizowane, bądź w trakcie realizacji) wyniosły blisko 19,9
mln złotych.
– Zadłużenie gminy zmniejszyło się w porównaniu z 2012 rokiem
o ponad milion złotych – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Muszę tutaj
mocno podkreślić, że od lat w ogóle
nie braliśmy kredytów długoterminowych, a zadłużenie blisko 3,3 mln
złotych to pożyczki, które umorzone będą nawet w 45 procentach. Pożyczki te były nam niezbędne, jak
wkład własny do inwestycji współfinansowanych przez fundusze europejskie, czy Urząd Marszałkowski w ramach różnych programów
pomocowych. W 2013 roku władze samorządowe zawarły umowy
na realizację programów finansowych wkładem pieniężnym z funduszy unijnych. Te umowy opiewają
na kwotę 7,6 mln złotych i część programów (projektów) już zrealizowano, jak np. zagospodarowanie placu

targowego w Starym Sączu czy zagospodarowanie akwenu wodnego
Stawy, a inne są w realizacji, jak np.
projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Miasta i Gminy Stary Sącz”. Tak więc
na wartość projektów za 7,6 mln zł
składają się pieniądze Unijne – ponad 5,5 mln złotych i 2,1 mln wkładu własnego Starego Sącza.
Stare porzekadło mówi o tym,
że tak krawiec kraje, jak mu materiału staje… Jedno koniecznie należy
sobie uzmysłowić analizując budżet
miasta i gminy. Nie należy on do najbogatszych nie tylko w kraju, ale także w Małopolsce. Dochód zeszłoroczny ponad 68,8 mln złotych stworzyła
głównie subwencja rządowa (ponad
31,1 mln zł). Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące wyniosły 11,8
mln złotych. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
– 8,5 mln złotych. A dochód własny gminy to ponad 10,4 mln złotych. Zatem niewiele, jeśli choćby

porównać to z dotacjami celowymi na zadania inwestycyjne w ramach programów unijnych, które wyniosły ponad 2,7 mln złotych,
czy dotacjami i środkami finansowymi na zadania inwestycyjne – ponad
3,2 mln złotych. Stary Sącz nie ma
na swoim terenie większego przemysłu, ba, nawet kopalni węgla brunatnego, jak to ma miejsce w Kleszczewie w województwie łódzkim.
Kleszczów jest najbogatszą gminą
w Polsce, dzięki podatkom od nieruchomości od wspomnianej kopalni i elektrowni Bełchatów. Kleszczów
liczy 4,5 tys. mieszkańców.
Niedawno Ministerstwo Finansów
opublikowało sprawozdanie wpływów z podatków na jednego mieszkańca. W rankingu w Kleszczowie
na mieszkańca przypadło blisko 33,5
tys. złotych rocznie. Najbiedniejsza
w kraju jest gmina Łukowica – 343,59
złotych i zajmuje pozycję nr 2479.
Stary Sącz z kwotą 637,95 zł zajmuje
jest na pozycji nr 2200. – Szybko nie

zmienimy tego stanu rzeczy, bo podatki od nieruchomości, czy podatki rolne także są jakie są – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Więc abyśmy
mogli się rozwijać, prowadzić inwestycje niezbędne mieszańcom, cały
czas zabiegamy o pieniądze wspomagające nasz budżet – pieniądze
z różnych źródeł w formie współfinansowania , ale unikamy kredytów
bankowych, zwłaszcza długoterminowych. Budżet musi być pod ścisłą kontrolą.
Na koniec dodatkowa ciekawa informacja świadcząca o prawdziwości
słów burmistrza Lelka o tym, że pieniądze pozabudżetowe mają duży
wpływ na dochody gminy. Otóż dochód budżetowy na jednego mieszkańca w ciągu roku 2013 wyniósł
2,930 złotych. W 2012 r. – 2,718 zł,
a więc zdecydowanie wzrósł. Wartość wykonanych inwestycji na jednego mieszkańca w 2013 roku wyniosła 802 złote, rok wcześniej – 586.
Po pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej dotyczącej wykonania budżetu teraz kolej na ocenę
stanu finansów Miasta i Gminy przez
Radę Miejską.
(KAN)
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Prezenty
z okazji
Dnia
Dziecka
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Chcesz otrzymać prezent
z okazji Dnia Dziecka?

JUNIOR NA MEDAL

Wystarczy, że odpowiesz
na jedno pytanie:

Nie ma
przeszkód, by
realizować
marzenia

O Karolu Tomasiaku pewnie słyszeliście niejeden raz. Był finalistą Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w 2010 roku, zdobył Grand
Prix w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Religijnej w Łodzi
w 2009. Był jedynym reprezentantem Polski na festiwalu w Bułgarii
w 2009 r., gdzie wystąpił z osobnym recitalem.
Śpiewał już w przedszkolu.
Potem nad jego głosem czuwała Małgorzata Kaczanowska, która przygotowywała go na festiwale. Obecnie jego nauczycielką
jest Sylwia Tomaszewska, ale pani
Małgorzata też służy mu pomocą
i dobrą radą.

FOT. MCK SOKÓŁ

Chodzi do drugiej klasy Gimnazjum nr
11 w Nowym Sączu. Lubi przedmioty humanistyczne – język polski, historię, religię. Uwielbia śpiewać i tańczyć. Ma na swoim koncie niejeden
znaczący sukces. Do tego udowadnia,
że rozszczep kręgosłupa wcale nie
jest przeszkodą, by realizować swoje marzenia.

FOT. FUNDACJA MIMO WSZYSTKO

Kiedy obchodzony
jest Międzynarodowy
Dzień Dziecka?

Dzięki udziałowi w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Karol poznał
dużo sławnych osób, w tym Andrzeja Zaryckiego, który organizuje koncerty w Radiu Kraków.
W tym roku reprezentant Nowego Sącza dostał kolejne zaproszenie na koncert, który odbędzie się
5 lipca. Po dłuższej przerwie związanej z mutacją, zaczął też śpiewać
w Sądeckim Chórze Gospel.
Muzyczne sukcesy Karola, tych
którzy wcześniej o nim słyszeli,
pewnie nie dziwią. Ale nie każdy wie, że ten wspaniały wokalista
także tańczy! Karol wywija na swoim wózku takie piruety, że publiczności zamiera z zachwytu. Jak zaczęła się ta przygoda?

REKLAMA

PODARUJ DZIECKU LEKCJĘ PŁYWANIA
Z okazji Dnia Dziecka DTS Junior wraz ze szkołą
pływania Tomasza Baliczka, ma dwa bezpłatne
zaproszenia dla dzieci, na pięć lekcji pływania.
Aby je zdobyć, wystarczy w sobotę (31 maja) o godz. 18
zadzwonić pod nr 606 454 948.
UWAGA - liczy się kolejność zgłoszeń.

Partnerka musiała
się nauczyć
tańczyć z osobą
niepełnosprawną
i odwrotnie, ja
musiałem się
nauczyć, jak się
tańczy z osobą
sprawną.
– Mój brat Wiktor tańczy już 5
lat. Podczas jednego z treningów
brata moja mama z trenerką weszły na temat tańca integracyjnego, bo tak się ten taniec nazywa.
Wpadły na pomysł, żeby stworzyć
chociaż jedną taką parę w Nowym Sączu, bo nigdy wcześniej
takiej w naszym mieście nie było
– opowiada Karol Tomasiak. – Pomysł, choć spontaniczny, został
przyjęty pozytywnie. Na początku

trzeba było znaleźć partnerkę na tyle odważną, żeby spróbowała sprostać temu zadaniu,
bo osobiście uważam, że to jednak musi być odwaga. Początki
były trudne, bo partnerka musiała się nauczyć tańczyć z osobą niepełnosprawną i odwrotnie,
ja musiałem się nauczyć, jak się
tańczy z osobą sprawną. Ciężkie
treningi trwały około roku. Myślę, że się opłacało, wysiłek nie
poszedł na marne. Niestety moja
partnerka dostała się na studia
do Krakowa i chwilowo nie tańczę. Za to tańcem zainspirowałem swoją koleżankę z klasy – Kamilę, która też ćwiczyła taniec
integracyjny.
Karol jest pogodnym, otwartym
młodym człowiekiem. Wprawdzie
bywa czasem roztrzepany, ale artyści muszą mieć jakieś wady. Dla
wszystkich maruderów jest przykładem na to, że jeśli ktoś chce realizować swoje marzenia, to nic nie
jest mu w stanie stanąć na przeszkodzie. To prawdziwy junior
na medal!
(JOMB)

Odpowiedź

przyślij

na adres: dts.junior@op.pl.
Uwaga! Kto szybszy, ten
wygrywa! Na odpowiedzi czekamy w czwartek
29 maja do godz. 24. Listę laureatów zamieścimy
na stronie www.dts24.pl
i na Facebooku. Już w piątek 30 maja i w poniedziałek 2 czerwca w siedzibie redakcji będzie można
odbierać nagrody. Czekają
na Was do wyboru: książki, plecaki, pluszaki, kubki i zestawy kibica.

junior
Dodatek specjalny dla najmłodszych
Czytelników „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego”
Redaktor prowadząca:
Jolanta Bugajska
adres e–mail: dts.junior@op.pl
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Spraw prezent swojemu dziecku!!!
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Na Wasze Pociechy czekajċ super atrakcje:

j Balonikowe zoo, j Malowanie buzi j Mnóstwo sâodyczy!!
Kaİdy bilet bierze udziaâ w losowaniu atrakcyjnych nagród!!!
Szczegóây w naszych oddziaâach!!!

Jesteśmy znaną w Nowym Sączu siecią sal zabaw dla dzieci,
w której przenosimy maluchy do świata magii i niezapomnianych przygód.
Nasze oddziały
Galeria Trzy Korony, tel. 733 030 229
C.H. Europa II Plaza, tel. 608 411 154

Galeria Sandecja, tel. 784 670 728
Bajkoland, ul. Krakowska 80,
tel. 18/443 09 93

www.bajkoland.com

dołącz do nas na F
FB
B
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DOBRZE BYĆ DZIECKIEM
Nie ma to, jak bycie dzieckiem. Można czasem nabroić,
bo rodzice wszystko wybaczą. Można robić wygibasy, tulić
przytulankę, a przede wszystkim się bawić, bawić, bawić...
Nie trzeba borykać się z problemami dorosłych, a jeśli coś
idzie nie tak, zawsze można przenieść się w świat wyobraźni. Tak przynajmniej twierdzą autorzy wypowiedzi, które wpłynęły na nasz konkurs ogłoszony w poprzednim numerze „DTS Junior”. Temat brzmiał: dlaczego dobrze być
dzieckiem. Dziś prezentujemy nagrodzone prace.

Można się bawić

Wszystko wyda

je się proste

Można się przytulić
ę tulić moją muDobrze jest być dzieckiem, bo mog
wek, uwielbiam
zaba
o
duż
Mam
.
cię–przytulankę
Mama robi mi waroglądać bajki i zajadać smakołyki.
ciastka i czyta mi
je
koczyki, specjalnie dla mnie gotu
Miki.
zce
Mys
i
u
książki o Kubusiu Puchatk
5
lat
ek,
Karolina Kościół

Dzieciństwo pow
inno być najpięk
niejszym okrese
każdego z nas. To
m w życiu
właśnie wtedy te
n mały człowiec
wija się i wychow
zek rozuje w gronie najb
liższych mu osób
domość, że w po
, a świabliżu jest ktoś bl
iski, daje mu og
czucie bezpiecze
romne poństwa. Dziecko m
a swój świat pełen
świat, w którym
marzeń,
wszystko wydaje
się bardzo proste
twi się, co przyni
.
Ni
e maresie jutro, nie ma
żadnych trosk i kł
Dziecko nie mus
opotów.
i być za nic odpo
wiedzialne, robi
i to, co mu się na
to, co chce
jbardziej podoba
. Wszyscy wokół
go mili i zrobią w
są dla nieszystko, aby było
szczęśliwe.
Julia Grochmal,
lat 12

Dobrze, być dzieckiem, bo lubię przyjeżdżać
do dziadków. Lubię bawić się z siostrą i z koleżankami. Można chodzić na spacery, biegać
i skakać na skakance, chodzić na plac zabaw.
Karolina Majerska, lat 8

Autorów opublikowanych wypowiedzi zapraszamy do siedziby redakcji „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (Nowy Sącz, ul.
Żywiecka 25) po odbiór nagród
książkowych.

Dobrze jest być dzieckiem,
bo ja to bardzo lubię.

Zawiera się przyjaźnie
Dzieckiem dobrze być, ponieważ
można poznawać
wiele nowych rzeczy i odkrywać
różne dziedziny
życia. Jest się bardziej sprawnym
fizycznie i można
uprawiać różne dyscypliny sportu.
Można też rozwijać swoje talenty np. śpiewanie,
malowanie, gotowanie, fotografowanie itp. Dzie
ciństwo to beztroska zabaw, można bawić się
do woli i niczym
się nie przejmować. W przedszk
olu i w szkole poznaje się wiele nowych osób, z któr
ymi można się
przyjaźnić przez wiele lat. Dziecińs
two to najpiękniejszy okres w życiu każdego czło
wieka.
Ania Stokłosa, lat 12

Rodzice na wiele
pozwalają
Dziecko może się miło bawić, rodzice na wiele pozwalają i nie denerwują się na niegrzeczne dziecko
zbyt długo. Dziecko to rodzina i miło się pomaga rodzicom przy pieczeniu ciasta i pizzy, i przy roślinkach. Dziecko nie musi dużo sprzątać i pracować.
Można się bawić zabawkami z rodzicami, nie tylko
z kolegami. Dzieci często się uśmiechają i opowiadają sobie ciekawe historie. Dobrze jest być dzieckiem, bo ja to bardzo lubię. Siostra już nie jest takim
dzieckiem jak ja i bardzo mi jej żal.
Amadeusz Trojanowski, lat 6

Żyje się marzeniami
Dzieciństwo to najpiękniejszy
i najbardziej
beztroski okres w życiu każdego
człowieka.
Będąc dzieckiem, nie trzeba prze
jmować się
wieloma trudnymi sprawami, z
którymi dorośli borykają się na co dzień. Myś
lę, że nie bez
powodu zwykło się mówić: „pa
trzeć na świat
oczami dziecka". W czasie dziecińs
twa żyje się
marzeniami, nie martwi się o jutr
o, beztrosko
patrzy się na świat. Dlatego myś
lę, że jednak
warto być dzieckiem.
Marcela Banach, lat 12
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Nie mam pojęcia, dlaczego dobrze być dzieckiem… Może dlatego, że jak rodzice zakazują mi
oglądać Violettę, to oglądam
po kryjomu z babcią. Tata mnie
może podnosić i mogę robić wygibasy, których dorośli robić nie
mogą. Mogę chodzić do przedszkola, a nie do szkoły. I mogę
się bawić, bawić, bawić. Mam
dużo czasu na bajki, na muzykę, a rodzice tego czasu nie mają,
bo muszą pracować. Fajnie jest
być dzieckiem, bo zawsze mogę
powiedzieć: „Nie chce mi się”!
Milena Joniec, lat 6

Podróżuje
się do krainy
fantazji
Dobrze być dzieckiem, bo nie ma
się zbyt wiele obowiązków, za
to jest dużo czasu na zabawę. Rodzice płacą za wszystkie zabawki i zachcianki, jest czas na figle,
bieganie po łące i zabawy z kotem. Dziecku wiele sie wybacza,
a jeśli jest w czymś dobre, każdy
się tym zachwyca – jak pięknie
tańczy, jak cudnie śpiewa, rysuje, gra. Ważnym elementem bycia
dzieckiem są marzenia, bo można
sobie wymyślić przyszłość i być
kim się chce. Dorośli nie mają takiej wyobraźni i mogą nam tylko zazdrościć podróży do krainy fantazji.
Ola Trojanowska, lat 13

Dziecko ma swój świat pełen marzeń, świat,
w którym wszystko wydaje się bardzo
proste. Nie martwi się, co przyniesie jutro,
nie ma żadnych trosk i kłopotów.

Jest się jak
Piotruś Pan
Lubimy się bawić i gra
ć,
a czasem późno chod
zimy spać.
Rodzice powinni zrozum
ieć to
i przepędzić od nas cał
e zło.
Jako dzieci czasem się
boimy
i dorosłych często się
radzimy.
W piłkę kopać idziem
y cały czas
i chcemy, żeby nikt nie
krzyczał
na nas.
Chcemy żyć jak Piotru
ś Pan
i żeby słońce świeciło
nam.
Dzieci mają swój mały
świat.
I nie dodawajcie nam,
proszę, lat.
Kacper Golonka, lat 11

Wiecie, co to są furtok, wrzutka i bacik? Dla juniorów, którzy
uczestniczyli w warsztatch rękodzieła ludowego w MCK „Sokół”, nie
są to pojęcia obce.
Warsztaty rękodzieła ludowego „Pory roku u babci i dziadka”
odbywają się w ramach projektu
„Bon kultury”. W zajęciach weekendowych biorą udział dzieci z rodzicami, babciami, dziadkami. Natomiast w tygodniu organizowane

Następne weekendowe warsztaty odbędą się 14 i 21 czerwca.
Natomiast w ciągu tygodnia
– w maju i w czerwcu odbywają się warsztaty dla grup zorganizowanych – głównie dla dzieci ze szkół podstawowych.
Zapisy na warsztaty przyjmuje: Monika Kurzeja, tel. 18 448
26 46, m.kurzeja@mcksokol.pl
(pon. – pt., godz. 8.00–16.00).

są warsztaty dla szkół. Dzieci pod
okiem etnografa Marii Brylak–Załuskiej zgłębiają tajniki ludowego
rękodzieła. W maju i czerwcu tematem przewodnim są dawne zabawki i narzędzia dźwiękowe.
Podczas weekendowych zajęć
– 10 maja – dzieci dowiedziały się,
czym bawili się nasi dziadkowie.
Ciekawa opowieść Marii Brylak–
Załuskiej wprowadziła uczestników warsztatów w zagadnienia
dawnej obyczajowości wiejskiej
i miejsca dziecka w tej kulturze.
Następnie dzieci w towarzystwie
babć i rodziców wykonały tradycyjne lalki szmacianki i koniki. Radości z własnoręcznie wykonanych zabawek nie było końca.
12 maja w warsztatach dla grup
zorganizowanych uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kiczni. Podczas gdy dziewczynki tworzyły szmaciane lalki, chłopcy pod nadzorem Tadeusza Kucharskiego poznawali
tajniki wykonywania bacików

FOT. Z ARCH. MCK SOKÓŁ

Można mówić:
Nie chce mi się

Baciki z lalkami–szmaciankami

oraz prostych narzędzi dźwiękowych. Dowiedzieli się, jak zrobić
instrument z wierzbowych gałązek, co to jest „dusa” i jaki okres
jest najlepszy do wykonywania
tego rodzaju ludowego instrumentarium. Wyposażeni w wiedzę samodzielnie stworzyli pokaźną kolekcję różnorako brzmiących
trąbek z kory wierzbowej.
(MK)

CZYTAM, BO LUBIĘ
Stephan Pastis

DZIAŁO SIĘ, SIĘ DZIAŁO
Rozśpiewani finaliści

FOT. Z ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU
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Mnóstwo uzdolnionych wokalistów ma Sądecczyzna. Do finału XIX Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów ze 197
uczestników zakwalifikowało się
aż 81 piosenkarzy w czterech kategoriach wiekowych. Wielu z nich
zostało nagrodzonych. Na szczególne uznanie jurorów zasłużył
występ Anny Tobiasz, która zdobyła nagrodę Grand Prix.

Mały jo se
Płyta „Mały jo se mały” Zespołu Regionalnego Małe Podegrodzie wzbogaciła fonotekę powiatu
nowosądeckiego. To już 120 płyta
w tym zbiorze.

Zdolna pianistka
33 instrumentalistów zostało nagrodzonych w czasie koncertu laureatów XIX Powiatowego Konkursu Młodych Muzyków

Instrumentalistów w Gminnym
Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Nagrodę Grand Prix zdobyła Roksana Florczyk z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Nowym Sączu. Roksana gra
na fortepianie.
(J)

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
Podaruj książkę
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Piątka”
w Krynicy–Zdroju prowadzi akcję
zbiórki książek dla najmłodszych
pacjentów szpitala w Krynicy.
Książki mają pomóc najmłodszym, by zapomnieli o cierpieniu
i tęsknocie za domem. Jeśli macie
książki, którymi chcielibyście się
podzielić z małymi pacjentami,
dołączcie do akcji!

Finał Pióra Splotu
Dziś (w czwartek 29 maja)
o godz. 16. w sądeckim Ratuszu rozstrzygnięty zostanie XIII
Małopolski Konkurs Literacki.

FOT. PRZEDSZKOLE „PIĄTKA”

29 maja 2014

Na konkurs wpłynęło 109 prac
młodych twórców.
(J)

KACPER NIEWYPAŁ.
O!BŁĘDNE NOTATKI
Nazywam
się Niewypał.
Kacper Niewypał. Nasza
rodzina nosiła
kiedyś nazwisko Newpall
– po którymś
z brytyjskich
przodków. Ale
ktoś je błędnie zapisał i brzmi
teraz tak, jak słyszycie. Bardzo
proszę, żebyście dali już spokój
z dowcipami na ten temat.
Książka, to nie!zwykły dziennik
detektywa. Po prostu… O!błędne
notatki!
Wyd. ZNAK

Stephan Pastis

KACPER NIEWYPAŁ.
CO?DZIENNIKA POMYŁEK
Drugi tom
przygód niesamowitego
detektywa.
Ze wszystkiego na świecie, co może
zatkać rury,
najgorszy jest
przerośnięty ssak rodem z Arktyki. Dobry hydraulik potrafi wydobyć z rur na przykład łyżkę,
kłąb kłaków czy kostkę mydła, ale tym razem to nie zatkana kanalizacja, tylko najszybsza
zjeżdżalnia wodna na świecie,
a zatyka ją niedźwiedź polarny.
Wielki zad polarnego niedźwiedzia działa jak wielki czop. Woda
nie może dalej płynąć, tylko cofa
się rurą w górę.
I tam jestem właśnie ja. Uwięziony pod wodą. I niezbyt z tego
powodu szczęśliwy. Kacper Niewypał.
Wyd. ZNAK
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KONKURS DLA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

Koniec i bomba, kto czytał,
ten… wygrywa!
Podaj tytuł książki,
która kończy się słowami:
„– A w kim się kocha Zielonooka? – zapytała Basia.
– W jakimś Szkocie, bo świetnie grał Mazepę – odrzekł chór. – Ale powiedziała, że zje
kredę, sześć ołówków i popije butelką octu,
aby umrzeć, bo on się żeni.
– Oj, bo skonam! – krzyknęła Basia trzymając się za brzuch ze śmiechu.
I zaczęła pytlować z siłą stu koni
parowych.
Radość, radość, niech wszędzie będzie
radość!”
Odpowiedź przyślij na adres: dts.junior@
op.pl. W temacie wiadomości wpisz: „książka”, a w treści wiadomości koniecznie podaj
swoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób,
które do 5 czerwca nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody książkowe.
Listę laureatów opublikujemy na stronie
www.dts24.pl i na Facebooku.

Rozwiązanie zadania
z poprzedniego numeru
Koniec i bomba, kto czytał, ten zwycięża
Tytuł książki: „Wyspa skarbów”

CDN.

Forum Obywatelskiego Rozwoju

MAŁA POEZJA

Miłość
Czy miłość, która się kończy
Wydaje jakieś dźwięki?
To szelest liści na wietrze
Muzyka w oddali…
To mijać się, ale nie spotykać.
To mijać się, ale już się nie
widzieć…
Jaki dźwięk wydaje miłość, która umiera?
Jakie dźwięki wydaje serce
w rozterce?

ŁAMIGŁÓWKI MAŁEJ GŁÓWKI
Pewien król kazał swym
dwóm synom ścigać się
na wielbłądach do odległego
miasta. Zapowiedział, że ten,
którego wielbłąd przegra wyścig, odziedziczy całe królestwo. Książęta błąkali się
po pustyni w nadziei, że to ten
drugi jako pierwszy dotrze
do mety. W końcu poprosili
o radę mędrca. Po wysłuchaniu rady, czym prędzej dosiedli wielbłądów i popędzili
do odległego miasta. Jak sądzisz, co im poradził mędrzec?

Jednak czas mija i nie robi hałasu.
Jakie dźwięki wydaje miłość,
która powraca?
Jakie dźwięki wydaje miłość,
która trwa?
To delikatny dźwięk, który jest
ledwie słyszalny…
Dźwięk słodkiego szeptu
Dźwięk uczucia
Melodii uśmiechów.
RENATA SŁOWIAK, UCZENNICA KL.VI
REKLAMA

Pogłówkuj i przyślij odpowiedzi na nasz adres: dts.junior@op.pl, w temacie wpisując: „Łamigłówka”. W treści
wiadomości koniecznie podaj
swoje imię, nazwisko i wiek.
Wśród tych, którzy do 5 czerwca nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody.
Listę laureatów opublikujemy na stronie www.dts24.pl
i na Facebooku.

REKLAMA

Nagrody książkowe otrzymują: Dorotka Gargas, Karolina Kościółek, Krzysztof Kudłacz,
Maria Szyputa.
Po odbiór nagród zapraszamy do 16 czerwca do siedziby redakcji „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” przy ul. Żywieckiej 25 w Nowym Sączu.
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Wieści z gminy Podegrodzie

Absolutorium w imponującym stylu
Dariusz Kowalczyk od 16 lat jest
radnym, a od 4 przewodniczącym
rady gminy, Jak sam mówi, dawno
nie było takiej sesji absolutoryjnej,
by radni jednomyślnie zagłosowali
za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok
i udzieleniem absolutorium wójt
Małgorzacie Gromali. Stąd były
kwiaty na jej ręce i podziękowania za sprawne kierowanie gminą.
– Zadłużeniu gminy w porównaniu z poprzednimi laty jest bardzo niewielkie, biorąc pod uwagę rozmach inwestycyjny – mówi
przewodniczący rady Kowalczyk.
– Kredyty, jeśli nawet są brane,
nie służą bieżącej konsumpcji, ale
jako wkład włąsny gminy do projektowanych inwestycji tak potrzebnych mieszkańcom, jak choćby budowa kanalizacji czy dróg.
W swoim sprawozdaniu z wykonania budżetu pani wójt mocno podreśliła, że zeszłoroczne dochody wyniosły ponad 37.7 mln
złotych, co dało nadwyżkę budżetową ponad 1,3 mln złotych. W poprzednich latach 2010–2012 gmina odnotowywała deficyt. Zeszły
rok był zatem pierwszym od lat
z nadwyżką. Stąd, kiedy porównamy wskaźnik zadłużenia gminy,
to na przestrzeni ostatnich czterech lat zmalał on w bardzo widoczny sposób. W 2011 r. wynosił
15,15 procent, a w roku ubiegłym
raptem 8,37 procent. Próżno szukać gminy w powiecie nowosądeckim o tak niskiej skali zadłużenia. Dodać należy, że wartość

zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła w 2013 roku blisko
3,3 mln złotych i jest zdecydowanie niższa niż w poprzednich latach. Wynika to z tego, że władze
gminy mocno zabiegając o różnego rodzaju zewnętrzne wsparcie
finansowe, z sukcesem nie były

zmuszane do zaciągania kredytów
bankowych.
W wykazie zaciągniętych kredytów i pożyczek owszem, widnieje pozycja 1,5 mln złotych kredytu
komercyjnego, ale był on przeznaczony na wkład własny do realizacji projektów finansowanych

Dzieci i młodzież kochają folklor
Pod koniec czerwca odbędą się uroczystości związane z 60–leciem istnienia zespołu regionalnego „Małe Podegrodzie”. Jest
to również wkład członków tego zespołu
i jego opiekunów w tegoroczne obchody
1000–lecia Podegrodzia. Co więcej, „Małe
Podegrodzie” będzie w tym roku gościło
u siebie jeden z zagranicznych zespołów,
który weźmie udział w tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu „Święto
Dzieci Gór”, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
„Małe Podegrodzie” działa przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych im.
Błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu. Należy do niego
70 uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej
i gimnazjum. – Nasze dzieci i młodzież gimnazjalna kochają folklor – mówi Krystyna Dąbrowska, dyrektorka Zespołu Szkół
Podstawowo–Gimnazjalnych. – w klasach
1–3 przygotowujemy uczniów do udziału
w zespole. Następnie spośród nich komisja
wybiera najlepiej uzdolnionych muzycznie i tanecznie. Wybór jest często bardzo
trudny, bo więcej jest chętnych do zespołu aniżeli pozwalają nasze możliwości organizacyjne. Chodzi tutaj głównie o zestawy

ubiorów, możliwości podróżowania. Jeśli chodzi o wyposażenie młodych folklorystów, to pani dyrektor Dąbrowska odnotowała wielki sukces. Napisała projekt
doposażenia zespołu i z funduszy unijnych
w ramach Lokalnej Grupy Działania „Brama
Beskidów” pozyskała 35 tys. złotych. Dzięki temu zespół wzbogacił się o nowe koszule, kamizelki, spodnie wyhaftowane przez
słynne podegrodzkie hafciarki. Wykonano
też ręcznie kilkanaście par butów skórzanych szytych według miary.
Kierownikiem i choreografem „Małego Podegrodzia” jest nauczycielka Zespołu
Szkół Małgorzata Liber. Opracowuje układy
taneczne, odtwarza historię i tradycje śpiewacze Lachów Sądeckich. Zespół z tak piękną oprawą chętnie zapraszany jest na występy zagraniczne. Byli ostatnio w Macedonii,
wcześniej m.in. w Turcji, Grecji, Chorwacji, Serbii, a nawet w Chinach. Do Indonezji
w zeszłym roku nie pojechali, bo... za daleko i za drogo. Ostatnio „Młode Podegrodzie”
nagrało swoją jubileuszową płytę. Pięknie
na niej pogrywa kapela złożona z uczniów
wspomnianego zespołu szkół, jego absolwentów i uczniów szkółki muzycznej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury
w Podegrodziu.
(KAN)

z udziałem środków zewnętrznych, głównie funduszy unijnych.
A ponadto reszta kredytów i pożyczek dotyczyła częściowego sfinansowania takich przedsięwzięć jak
– remont i przebudowa budynku
Gminnego Ośrodka Zdrowia, przebudowy dróg gminnych, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Brzeznej, budowa kompleksu
Sportowego Orlik 2012 w Brzeznej,
moernizacja i remont szkoły podstawowej w Olszanie na potrzeby
stworzenia centrum kulturalno–
sportowo–rekreacyjnego, rozbudowa kanalizacji w Stadłach i części
miejscowości Brzeznej, Gostwicy
i Podegrodzia.
– Gmina jest w bardzo dobrej
kondycji finansowej – mówi wójt
Małgorzata Gromala. – Taki stan
finansów daje nam możliwości
dalszego rozwoju i duże możliwości pozyskiwania pieniędzy spoza

budżetu w nowym unijnym rozdaniu na lata 2014–2020. Dlatego
tak ważnym dla mnie i dla mieszkańców gminy było zeszłoroczne
uzyskanie nadwyżki budżetowej
niespotykanej od lat. Sporo też zaoszczędziliśmy, bo ponad 2,8 mln
złotych, co pozwoliło na zaniechanie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2,47 mln złotych.
Skoro mowa jest o pozyskiwaniu pieniędzy spoza budżetu gminy, to w swoim sprawozdaniu wójt
gminy wymieniła punkt po punkcie inicjatywy inwestycyjne, społeczne, kulturalne, które udało się
do końca zrealizować przy wsparciu tych funduszy. W zeszłym roku
wydano na te projekty ponad 13
mln złotych, a dofinansowanie
wyniosło ponad 8,8 mln złotych.
Stąd nie dziwi fakt, że radni byli
tak jednomyślni przy udzielaniu
absolutorium.
(KAN)

Stolica Sądeckiej Kultury Ludowej
Przez trzy dni (15–
18 maja) w Gminnym
Ośrodku Kultury trwała prezentacja uczestników 32. Konkursu Muzyki, Instrumentalistów,
Śpiewaków Ludowych,
Drużbów Weselnych
„Druzbacka”. Przez
scenę GOK przewinęło się ponad 150 wykonawców, którzy przyjechali tutaj, do Stolicy
Lachów, z kilku województw Polski południowej. Oczywiście
większość z nich pochodziła z powiatów limanowskiego i nowosądeckiego.
– Konkurs stał na wysokim poziomie,
świadczy też o tym że kultura ludowa ma
się dobrze i jest dzięki między innymi takim
konkursom podtrzymywana i propagowana
– mówi Krzysztof Bodziony, dyrektor GOK,
współorganizator imprezy wspólnie z Małopolskim Centrum Kultury Sokół i Stowarzyszeniem Lachów Podegrodzkich. – „Druzbacka”
świadczy o prawdziwym zainteresowaniu
folklorem muzycznym, zwłaszcza wśród młodych wykonawców. Cieszy mnie, że wśród

laureatów są również muzycy z Podegrodzia,
dorośli i młodzi w kategorii muzyk ludowy,
podobnie też było w konkursie instrumentalistów, gdzie w kategorii młodzieżowej 2 miejsce zajął Jakub Burdacki z Brzeznej i Natalia
Stachoń z Podegrodzia. W konkursie grup
śpiewaczych w kategorii dorosłych 1 miejsce (równorzędne) zajęli Podegrodzcy Chłopcy, a 2 miejsce (równorzędne) Podegrodzkie
Dziopy. W konkursie drużbów weselnych
1 miejsce (równorzędne) zdobył Dawid Ciągło z Podegrodzia. To była bardzo udana i jakże pożyteczna impreza kulturalna.
(KAN)
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OKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

Charakterystyka
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia
najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania

PROMOCJA

• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

• dostępny w 19 standardowych kolorach
• Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK
• Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS
• Cienki zgrzew

• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata
• listwa podparapetowa pięciokomorowa

P R O M O C J E

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech
z automatem.

2490 zł brutto VAT 8%
z montażem

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

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

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

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

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

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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P O D PA R AG R A F E M . Policja zatrzymała 32–letniego mężczyznę, który
najpierw oszukał dwóch mężczyzn rzekomo zatrudniając ich jako celników,
a potem za ich pomocą zarekwirował
13 automatów do gier z kilku salonów.
Wartość strat oszacowano na 80 tys. zł.
„W toku realizowanych działań sądeccy policjanci, współpracując
z przedstawicielami Urzędu Celnego w Nowym Sączu, ustalili, że 6
maja 32–letni mężczyzna, podając
się za funkcjonariusza Urzędu Celnego w Krakowie, który odpowiada za rekrutację do nowo tworzonej komórki operacyjnej, fikcyjnie
przyjął do pracy dwóch mężczyzn
na stanowisko aplikantów celnych,
dostarczając im fałszywe legitymacje, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i umowy o pracę”
– czytamy w oficjalnym komunikacie sądeckiej policji. Mężczyznę zatrzymano 20 maja. Grozi mu osiem
lat za zajęcie automatów i dodatkowa kara za fałszowanie dokumentów. – Mężczyzna przyznał się
do zarzucanych mu przez policjantów czynów i dobrowolnie poddał
się karze – informuje Iwona Grzebyk–Dulak, oficer prasowy KMP
w Nowym Sączu.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że mężczyźni byli tak skutecznie zmanipulowani, że gdy nazajutrz
po „pierwszej akcji” nie mogli się
skontaktować bezpośrednio ze swoim pracodawcą, przyszli do Urzędu
Celnego w Nowym Sączu z meldunkiem o gotowości do podjęcia kolejnych działań. Ponoć naczelnik UC był
równie zaskoczony jak zdezorientowany. Jednak szybko zweryfikowano dokumenty świeżo upieczonych
O G ŁO S Z E N I E

celników i o zajściu poinformowano
policję. Na początku o udział w sprawie podejrzewano kilku właścicieli… salonów gier właśnie, którzy
chcieli wyeliminować albo zastraszyć swoją konkurencję. Pojawiła
się nawet plotka, że jeden z nich pochodzi ze Starego, a drugi z Nowego
Sącza. Według naszego źródła, dwaj
fikcyjni celnicy nawet przez chwilę nie podejrzewali, że padli ofiarą
oszustwa. Dopiero po jakimś czasie
stwierdzili, że trochę niepokoił ich
brak jakiegokolwiek przeszkolenia.
O czym to może świadczyć? O desperacji, z jaką ludzie poszukują zajęcia,
pracy. Ponoć w środowisku celników wszyscy im po prostu współczują, bo niewykluczone, że i oni zostaną
pociągnięci do odpowiedzialności za
przestępstwo nieumyślne.
Naczelnik Jan Czajka dyplomatycznie odsyła nas do rzecznika Izby
Celnej do Krakowa, przyznaje jednak, że : – Jeden z tych panów był
u mnie osobiście i pytał, czy jest
u nas zatrudniony. Od razu powiadomiłem policję w Nowym Sączu i Limanowej. Początkowo byłem
przekonany, że ktoś po prostu chciał
pieniędzy za zatrudnienie, że oszust
brał pieniądze za rzekome załatwienie u nas pracy. Mieliśmy sygnały,
że pojawiają się podobne ogłoszenia.
Nawet nie pomyślałem, że chodzi
o tak niecny cel. Dotarło to do mnie
dopiero po chwili. Oszust musiał być
bardzo przekonujący. Bardzo nam
szkoda tych ludzi.
Przy okazji należy podkreślić,
że jedynym organem, który jest upoważniony do zatrudnienia pracowników celnych jest Dyrektor Izby Celnej w Krakowie.
(TISS)

Niedźwiedź chciał wejść do szkoły
A TO C I E K AW E . Młody niedźwiadek postanowił wejść w dorosłe życie i opuścił swoją mamę. Na dobry
początek chciał pójść do szkoły. I to wcale nie jest żart. Zwierzę opuściło las i główną drogą zawędrowało do szkoły w Gołkowicach
Górnych.
Młody miś zrobił swojej mamie
niemiłą niespodziankę, bo opuścił dom dokładnie w Dniu Matki.
26 maja wędrował drogą powiatową w kierunku Przehyby, później wtargnął za ogrodzenie szkoły
w Gołkowicach, dziś widziany był
też na ul. Witosa w Starym Sączu.
– Do tej pory nie obserwowaliśmy, aby w paśmie Radziejowej
na zboczach Przehyby niedźwiedzie występowały ciągle, czyli
miały gawrę – mówi Paweł Szczygieł, nadleśniczy Nadleśnictwa
Stary Sącz. – Najprawdopodobniej jest to niedźwiadek przechodni, który zapuścił się w te tereny
z Pienin. W lasach pojawiły się
grzyby, ludzie ruszyli na ich poszukiwanie i być może to spowodowało, że zwierzę zostało przepłoszone. Gołkowice leżą blisko
dużych kompleksów leśnych, stąd
mógł się tam pojawić.
Zwierzę ma dwa, może trzy lata.
Trudno precyzyjnie określić jego
wiek, bo leśnicy opierają się tylko na filmie, który nakręcił przypadkowy świadek niedźwiedziej

FOT. PRINTSCREEN Z NAGRANIA ANDRZEJA DARY

Fałszywy pracodawca, fałszywi celnicy

ucieczki. Odpowiednie służby zostały już poinformowane o zdarzeniu. Monitoring prowadzą zarówno
leśnicy, jak i policjanci. O ucieczce niedźwiedzia wie też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
i burmistrz Starego Sącza.
Jeśli spotkamy misia na swojej drodze trzeba, tak jak w przypadku każdego dzikiego zwierzęcia, zachować spokój. Najlepiej
się zatrzymać, opanować emocje,
w żadnym wypadku nie należy
krzyczeć. Ucieczka nie jest wskazana. Dzika zwierzyna może potraktować takie zachowanie jak
ucieczkę ofiary. Jeśli już doszłoby
do bliskiego spotkania zwierzęcia z człowiekiem, należy położyć

się na ziemi, zakryć szyję i głowę, co zniechęci niedźwiedzia,
a w najgorszym przypadku skończy się tylko podrapaniem. – Najważniejsza rzecz, to nie szukać
niedźwiadka na siłę. Normalnie
nie stanowi on zagrożenia dla ludzi. Próba nawiązania kontaktu z dziką zwierzyną może się zakończyć fatalnie. Dokarmianie
też nie wchodzi w grę tym bardziej, że do dziś nie wiemy, skąd
miś się tu pojawił – dodaje Szczygieł. – Mamy nadzieję, że wróci
do lasu, czyli tam, gdzie znajdują
się tereny jego bytowania, gdzie
zwierzę czuje się najlepiej.
(MAT)
Zobacz nagranie na dts24.pl

Studentki PWSZ mistrzyniami Polski
SPORT
Zawodniczki AZS PWSZ Nowy
Sącz zdobyły złoty medal
Akademickich Mistrzostw
Polski w Piłce Ręcznej Kobiet.
Jest to najwyższe osiągnięcie
w grach zespołowych
w historii sądeckiego sportu
akademickiego. W meczu
finałowym akademiczki
z Nowego Sącza pod wodzą
trenera Szczepana Małka
pokonały 30:22 zawodniczki
AZS AWF Katowice.
Szczegółowe wyniki na dts24.pl
REKLAMA

FOT. AZS PWSZ NOWY SĄCZ
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Wieści z Nowego Sącza
Lengyel, Magyar… Polak, Węgier… Honory dla kresowiaka
Gospodarze Kiskunhalas
zaprosili delegację z Nowego Sącza – prezydenta Ryszarda Nowaka i wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża,
na wspólne obchody imienin zaprzyjaźnionego z naszym grodem węgierskiego miasta.
Głównym wydarzeniem pierwszego dnia kilkudniowego cyklu imprez
był dzień nowosądecki. Węgrzy w ten sposób uhonorowali sądeczan za 20 lat partnerstwa obu miast.
W miejskim domu kultury gospodarze Kiskunhalas
przygotowali bardzo bogatą
i uroczystą oprawę nostryfikacji podpisanych umów
o partnerstwie miast.
Wystąpiły zespoły gospodarzy: chór miejski,
zespół folklorystyczny,
a Nowy Sącz reprezentował Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy”.
Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i burmistrz Kiskunhalas István
Gyovai, podsumowując 20
lat współpracy podkreślali historyczne i współczesne
więzi obu zaprzyjaźnionych
miast. Przypomnieli, że początek współpracy zaczął
się od setek sądeczan, którzy przyjeżdżali do Kiskunhalas na miesięczne praktyki do pracy w kombinacie rolnym, głównie
w zakładzie wytwarzającym wina.
Po kombinacie dziś już zostały wspomnienia, ale od tamtego czasu zaczęły się kontakty prywatne, które zdaniem obu gospodarzy są najtrwalszym
i najwartościowszym fundamentem,
na którym warto budować tego typu
relacje.
László Várnai – burmistrz Kiskunhalas przed dwudziestu laty – inicjator porozumienia i współpracy obu
miast dopowiadał, iż zainicjował kontakty z ówczesnym prezydentem Nowego Sącza Jerzym Gwiżdżem, by
po zaprzestaniu przyjazdów sądeczan
na praktyki w gospodarstwie rolnym,
podtrzymać relacje między mieszkańcami obu wiekowych grodów.
Jerzy Gwiżdż zdradził anegdotę związaną z początkami kontaktów. Z propozycją ich nawiązania
przyszedł do sądeckiego ratusza właśnie László Várnai… Choć panowie
nie znali języka swojego partnera,

to po niezbyt długim czasie uzgodnili, na piśmie wstępny projekt porozumienia…, bo Lengyel, Magyar – két
jó barát, együtt harcol, s issza borát,
czyli: Polak, Węgier…
W dokumencie ratyfikującym dotychczasowe umowy, który podpisali
obecni gospodarze obu zaprzyjaźnionych miast oraz inicjatorzy współpracy, zapisano:
„My, w imieniu mieszczan Nowego Sącza (Polska) Prezydent Miasta
Ryszard Nowak, a w imieniu mieszkańców miasta Kiskunhalas (Węgry) Burmistrz István Gyovai – w 20.
rocznicę oficjalnej braterskiej współpracy obu miejscowości, ponownie
potwierdzamy zamiar dalszego pogłębiania międzymiastowych kontaktów partnerskich.
Niechaj przyjaźń miedzy obywatelami obydwu miast w duchu wzajemnego poszanowania przyczynia
się do wzbogacenia intelektualnego
zjednoczonej Europy i połączy nasze
kraje jak trwały most.

Spisano w Kiskunhalas, 1 dnia miesiąca maja
2014 roku.
Przy kontrasygnacie inicjatorów kontaktów miast
partnerskich: Jerzego Gwiżdża i dr. László Várnaia.
Furorę wśród Węgrów
zrobił Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Lachy”. Węgrom podobały się sądeckie,
dynamiczne tańce.
Zaskoczeniem i towarzyskim wydarzeniem
były… lachowskie oświadczyny. Juliusz Horowski
tańczący w zespole od 20
lat poprosił o rękę Klaudię
Leśniak, również członkinię zespołu. Wtajemniczony w sympatyczny spisek
zespół wystąpił w swoich
reprezentacyjnych strojach.
Oświadczyny zostały przyjęte! Juliusz Horowski wybrał wyjazd zagraniczny,
by świętować to wydarzenie w lachowskiej atmosferze z koleżankami i kolegami z zespołu.
„Wisienką na torcie”
polsko–węgierskich spotkań jubileuszowych była
wystawa malarstwa sądeckiego artysty plastyka Wacława Jagielskiego, przyjęta ciepło i z ogromnym
zainteresowaniem.
Wśród gości uroczystości
w Kiskunhalas były również delegacje dwóch zaprzyjaźnionych z Węgrami miasta: z Subotnicy w Serbii
i Kronah w Niemczech.
Węgierscy gospodarze umożliwili sądeczanom zwiedzenie skansenu
historycznego w Ópusztaszer, który jest dla nich narodowym sanktuarium, dokumentującym ich korzenie, z pomnikowym pocztem
władców. Dumą Węgrów jest panorama przedstawiająca wejście na tereny Wielkiej Równiny Węgierskiej
i objecie jej we władanie plemion węgierskich pod wodzą Arpada.
Panorama powstała dla uczczenia tysiąclecia państwa węgierskiego w 1896 r. Wystawiona była w Budapeszcie. Poważnie uszkodzona
w 1945 r. podczas działań wojennych, została przeniesiona właśnie
do Ópusztaszer, gdzie jej renowacji
i rekonstrukcji dokonali polscy konserwatorzy, a udostępniono ją ponownie w roku 1100–lecia Węgier.
TEKST, ZDJĘCIA (ABCD)

SPRZĘT AGD DLA RODZINY
Za pozytywną energię wniesioną w rozświetlanie Świąt
Bożego Narodzenia, wysiłek włożony w kultywowanie pięknej polskiej tradycji i walory estetyczne przygotowanej dekoracji… Nowy Sącz zajął I miejsce w województwie małopolskim w piątej edycji organizowanego
przez Grupę ENERGA ogólnopolskiego plebiscytu miast
na najpiękniejsze iluminacje w Polsce ph. „Świeć się”.
Nasze miasto znalazło się w finałowej szesnastce miast

(spośród 130 startujących) najpiękniej oświetlonych
w kraju, niemniej na tym etapie głosujący internauci widzieli innych liderów.
Za pierwsze miejsce w województwie Nowy Sącz uhonorowany został nagrodą wartości 10 tys. zł. Był to energooszczędny sprzęt AGD, który zgodnie z regulaminem
konkursu został przekazany jednej z sądeckich rodzin
wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Bolesława Biłowusa
W krakowskim Urzędzie Wojewódzkim podczas obchodów święta 3 Maja
lwowiak, repatriant i prezes nowosądeckiego oddziału Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich – Bolesław Biłowus, uhonorowany został Złotym
Krzyżem Zasługi, który wręczył mu
wojewoda małopolski Jerzy Miller.
– Odznaczenie jest dla mnie wielkim wyróżnieniem – mówił Bolesław
Biłowus. – To docenienie mojej pracy w Nowym Sączu, w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo–Wschodnich, jak również we Lwowie.
Biłowusowie – lwowiacy, przyjechali do Nowego Sącza w grudniu
2000 roku w ramach akcji repatriacyjnej. We Lwowie pan Bolesław był
inżynierem w biurze projektowym,
żona – Zofia pracowała w konserwatorium muzycznym.
Po przyjeździe do Nowego Sącza
włączyli się w działalność stowarzyszenia, którym kierował wówczas dr med. Jerzy Masior.

Bolesław Biłowus współpracuje
z Akademickim Gimnazjum i Liceum im. Króla Chrobrego. Pomaga dyrektorowi Bogusławowi
Kołczowi w organizacji wycieczek
uczniów na Kresy i urządzaniu Izby
Lwowskiej. Organizuje uroczystości i spotkania sądeckich lwowiaków, upowszechnia dziedzictwo
historyczne i kulturowe oraz dzieje Lwowa i Kresów.
Prezydent Ryszard Nowak wystosował do Bolesława Biłowusa
list gratulacyjny, w którym czytamy m.in.: To zasłużone wyróżnienie, na które pracował
Pan od momentu przeprowadzki do Nowego Sącza. Pana działania w ramach nowosądeckiego
oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich są zauważane
i doceniane. Jest Pan prawdziwym i niestrudzonym ambasadorem Nowego Sącza we Lwowie
i Kresów w mieście nad Dunajcem i Kamienicą.

Nowy Sącz wśród
najlepszych
„Władze samorządowe Nowego Sącza od lat propagują i tworzą rodzinne formy opieki zastępczej jako
alternatywę dla pieczy instytucjonalnej. Rodzice zawodowi mają doświadczenie rodzicielskie wychowując biologiczne dzieci.
Tworzą dużą rodzinę wielodzietną, dając to co najważniejsze – ciepło, miłość, akceptację…” To fragment uzasadnienia, jakie podała
kapituła konkursu „Dobry klimat
dla rodziny”, nominując Nowy Sącz
do nagrody Pary Prezydenckiej
w kategorii: „Rodziny wielodzietne
wartością dla wspólnoty lokalnej”.
Ta szlachetna rywalizacja przeprowadzona była w ramach programu polityki rodzinnej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Nominację odebrał prezydent Ryszard Nowak podczas gali
w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i małżonki – Anny
Komorowskiej.
Celem konkursu było wyróżnienie i upowszechnienie najlepszych lokalnych rozwiązań, sprzyjających rodzinie i rodzicielstwu.
W tegorocznej edycji zgłoszono 253
inicjatywy.
Prezydent Ryszard Nowak podkreśla, iż w Nowym Sączu narodziła się idea, a potem powstało pierwsze w Polsce pogotowie rodzinne.
– W naszym mieście ma siedzibę Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”, powstał Dom Obrony Życia dla Kobiet,

prowadzone są warsztaty dla małżonków „Dialog małżeński” oraz
spotkania dla rodziców zawodowych i niezawodowych. Z pomocy korzysta 85 rodzin zastępczych,
w których wychowuje się 151 wychowanków. Stworzyliśmy dobrze
funkcjonujący system pomocy rodzinie, który z jednej strony służy wzmacnianiu więzi, a z drugiej przychodzi ze wsparciem tam,
gdzie rodzina niedomaga. Polityka
prorodzinna jest jednym z najważniejszych działań podejmowanych
przez UM, w tym przez MOPS oraz
Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin. Rozwijanie rodzinnych form
opieki zastępczej, także zawodowych i specjalistycznych od wielu
lat jest priorytetem w podejmowanych przedsięwzięciach ze strony
miasta. Także rodziny zastępcze
objęte zostały programem w ramach Nowosądeckiej Karty Rodziny. W ostatnich latach, jako jedyny
samorząd w Małopolsce, realizujemy poprzez projekty unijne, nowatorskie i uzupełniające programy
dla rodzin zastępczych. Ich wartość
w roku sięga setek tysięcy złotych.
Prezydent Bronisław Komorowski podziękował samorządom za
działania, które zmierzają do wypracowania systemu wsparcia dużych rodzin.
Anna Komorowska, gratulując
laureatom i nominowanym powiedziała m.in.: – Zaczynamy tworzyć
rodzinę samorządów, które dbają
właśnie o rodzinę.
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