NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

www.dts24.pl

MAGDALENA PIS
z Nowego Sącza, może
stać się jedną z twarzy kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze nie
wiadomo, czy dołączy
do słynnych aniołków
Jarosława Kaczyńskiego, ale lider sądeckich
struktur partii, senator
Stanisław Kogut, już
zapowiada, że Magda
Pis trafi na listy wyborcze PiS.
Czytaj L str. 3
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• głębokość zabudowy 103 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności Uf=0,68 W/m2K
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni
przed wilgocią i chłodem
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka
i trwałość na długie lata
• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego
Okna 7-komorowe to ekskluzywne połączenie doskonałych parametrów
termicznych z eleganckim klasycznym wzornictwem oraz nowatorską
technologią. Zaprojektowany z troską o środowisko, komfort użytkowania
i bezpieczeństwo, przy zastosowaniu najlepszych rozwiązań obniżających
zużycie energii.
GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67

Centrala Paszyn 478, 33-236 Nowy Sącz, tel/fax 18 440 20 14

w w w. t o m e x o k n a . p l

Senator Kogut ostrzega,
że w sądeckim PKP Cargo pracę
może stracić nawet 500 osób.
Związkowcy zapowiadają strajk
L str. 8
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JAKOŚĆ W NISKICH CENACH
DELIKATESY

L str. 5

Nasze śmieci odbiorą jednak
L str. 16
sądeckie firmy! Czy władze
miasta mogą nam zadawać tyle
pytań w deklaracjach? L str. 6

A

Salon sprzedaży
33–300 Nowy Sącz
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 27 tel/fax 18 444 11 01

Wyroki za prawa jazdy

sprawdź nas!

24h
ul. Tarnowska 180
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

L U D Z I E . Najpierw „Wprost” groził mu procesem i żądał 25 tys. zł
zadośćuczynienia za opublikowanie na Twitterze okładek tygodnika,
zanim wydanie trafiło do sprzedaży, teraz sądeczanin Michał Olech,
student dziennikarstwa Colegium
Civitas w Warszawie, jest… dziennikarzem „Wprost”. Odpowiada
za analizy polityczne publikowane
na stronie Wprost.pl.
– Spodziewałeś się takiego obrotu sprawy?
– Trudno powiedzieć. Byłem
może lekko zaskoczony, ale z drugiej strony poświęcam na szeroko
pojęte życie polityczne znaczą część
mojego czasu. Miałem jeszcze jedną
ofertę od dużego tytułu prasowego,
ale ostatecznie dogadałem się z Sylwestrem Latkowskim, redaktorem
naczelnym „Wprost”.
– Wcześniej współpracowałeś z serwisem NaTemat.pl Tomasza Lisa, redaktora naczelnego konkurencyjnego tygodnika „Newsweek”. Byłeś
związany również z portalem Tomasza Machały Kampania na żywo,
a dziś redaktora naczelnego NaTemat.pl. Nie miałeś oporów z przyjęciem propozycji „Wprost”?
– Z NaTemat luźno współpracowałem. Miałem chyba przepustkę sejmową wystawioną
na tę redakcję. Nie jest tajemnicą,
że ten serwis nie stawia na politykę. Natomiast Kampania na żywo

nie istnieje od półtora roku. Poza
tym piszę też na 300polityka.pl,
branżowym portalu czytanym
przez najbardziej wpływowych
polityków, dziennikarzy, osób
związanych z mediami.
– Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta – skomentowałam Twoją sprawę w DTS, wówczas zastanawiałeś się, czy przeprosisz
„Wprost” i jego wydawcę. Dziś nasuwa się mi inne powiedzenie „Pokorne ciele dwie matki ssie”… Dlaczego
przeprosiłeś?
– Sprawa publikowania okładek na Twitterze jest dla mnie
zamknięta. Nie chcę wracać
do tematu.
– Bloger i autor serwisu Hotmoney.
pl Paweł Rybicki napisał w serwisie:
„We »Wprost« @MichalOlech będzie pracować, póki nie odpracuje 25
tys. zł grzywny”…
– Nie chcę tego komentować.
Z całą sympatią do Pawła Rybickiego, ale słynie on, delikatnie mówiąc, z kontrowersyjnych
wypowiedzi.
– Jak zostałeś przyjęty przez nowy
dla Ciebie zespół?
– Dobrze. Część dziennikarzy
„Wprost” znałem wcześniej. Mam
dużą swobodę w pisaniu. Często
chodzę na konferencje, spotkania, a także do Sejmu i na praktycznie każdą konferencję premiera Tuska.
Rozmawiała (KG)
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Rośnie
młody las
Przybywa lasów na Sądecczyźnie. Tylko w nadleśnictwie Nawojowa zasadzono w tym roku
60 tysięcy drzewek.
– W całym województwie małopolskim zalesiono
ponad 800 hektarów gruntów. Najczęściej sadzi się jodły, buki czy sosny. Do posadzenia 1 ha lasu potrzeba
od 7 do 10 tysięcy sadzonek
– wylicza nadleśniczy Zbigniew Gryzło z Nadleśnictwa
Nawojowa, tłumacząc, że lasy
są wodo i glebochronne. Gdyby nie było ich, szczególnie
na terenach górskich, groziłyby nam jeszcze poważniejsze
kataklizmy niż te, z którymi
już mamy do czynienia. – Las
filtruje też większość zanieczyszczeń. Możemy również
chronić zwierzęta, których już
praktycznie nie ma w Europie: wilki, rysie, niedźwiedzie
– mówi nadleśniczy.
Zalesiane są nie tylko tereny
państwowe, ale również prywatne. W całym kraju posadzono w tym roku około 500
milionów sadzonek. W okresie powojennym lesistość Polski wynosiła 21 procent, obecnie – 29 procent.
(MCH)

Codziennie poświęcam na telewizję,
internet, czytanie: zbyt wiele czasu. Później dochodzę do wniosku,
że mogłam w tym momencie robić
wiele ciekawszych rzeczy.
Na kolację do domu zaprosiłabym:
Ewę Chodakowską – ulubioną trenerkę fitness.
Sabina Zygadło, ur. 18.05.1992 r.
w Gorlicach, studentka Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, w sobotę zdobyła tytuł
Miss Polonia Ziemi Sądeckiej.

TV
FOT. MALOPOLSKIE.

„Wprost” chciał go pozwać,
a dał mu pracę

Imię i nazwisko: Sabina Zygadło
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: odpoczywam, słuchając muzyki.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: „Kolejny dzień przed tobą.
Wstawaj i rób swoje!”.
Boję się: że życie odbierze mi kiedyś
to, co najważniejsze.
Najbardziej w życiu żałuję: sytuacji,
w których się poddałam.
Gdybym nie była tym, kim jestem,
to najchętniej byłabym: tancerką.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych,
to wydasz je na: sprzęt sportowy.
Chciałaś komuś o czymś powiedzieć, ale nie miałaś okazji: Dziękuję wszystkim, którzy we mnie
wierzą i szczerze mnie wspierają.
Mój największy talent: to nieświadome przewidywanie zdarzeń.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: niczego tak perfekcyjnie jak
moja mama.
W bezsenne noce rozmyślam o:
tym, co mogę jeszcze zrobić, aby
być bliżej celu.
Do końca życia zapamiętam: miejsca, które przywołują cudowne
wspomnienia.

WA R TO W I E D Z I E Ć

Telefon bezpieczeństwa
1 czerwca ruszył Telefon Bezpieczeństwa dla turystów, zintegrowany z Polskim Systemem Informacji Turystycznej. W godzinach
8–18, a od 1 czerwca do 30 września w godzinach 8–22 turyści zagraniczni będą mogli uzyskać potrzebne informacje oraz pomoc
w sytuacjach wymagających specjalistycznej porady pod nr infolinii:
+48 608 599 999 i + 48 22 278 77 77,
płatne zgodnie z taryfą operatora.
– Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych jest elementem sprzyjającym poprawie bezpieczeństwa nie tylko cudzoziemców,
ale i Polaków. Podczas zeszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej Telefon Bezpieczeństwa został
dokładnie przetestowany przez naszych gości z zagranicy. Jako policja,

chcemy zapewnić bezpieczeństwo
nie tylko obywatelom Polski, ale także osobom odwiedzającym nasz kraj.
Dzięki tej inicjatywie policja może
kompleksowo rozwiązywać problemy cudzoziemców. Po załatwieniu
sprawy merytorycznie, nie zostawiamy ich samym sobie, tylko przekazujemy w opiekuńcze ręce Polskiej
Organizacji Turystycznej i operatorów, którzy są w stanie udzielić tym
ludziom wielu cennych informacji
– mówi komendant główny policji,
nadinsp. Marek Działoszyński.
W tym roku po raz pierwszy Telefon Bezpieczeństwa został przyłączony do Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Dzięki temu
turysta będzie mógł też uzyskać bardzo szybko informację o najbliższych
atrakcjach turystycznych.
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Oto nowa twarz Pis
powątpiewa w skuteczność takiego ruchu:
– To trochę tak, jakby twierdzić,
że wysokie poparcie dla PO w Wielkopolsce wynika z tego, że samochody w Poznaniu mają rejestracje
PO – uważa Czerwiński. – Osobiście
nie grałbym nazwiskiem w wyborach, bo to tylko gadżet. Podobną
metodę zastosował w Nowym Są-

Magdalena Pis z Nowego Sącza, może
stać się jedną z twarzy kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze nie wiadomo, czy dołączy do słynnych aniołków Jarosława Kaczyńskiego,
ale lider sądeckich struktur partii, senator Stanisław Kogut, już zapowiada,
że Magda Pis trafi na listy wyborcze PiS.
Z wykształcenia jest absolwentką inżynierii chemicznej i procesowej Politechniki Krakowskiej, do niedawna prowadziła własny biznes, teraz
– być może czeka ją kariera polityczna. Co Magda Pis miała dotychczas
wspólnego z PiS?
– Niewiele – przyznaje. – No może
tylko tyle, że głosowałam na PiS. Nie
dlatego, że noszę nazwisko identyczne jak nazwa partii, ale dlatego,
że jej program mnie przekonywał.
Czy takie nazwisko daje jego posiadaczce jakieś szczególne względy
w mieście, gdzie poparcie dla PiS jest
rekordowe w skali kraju?
– Czasami tylko przynosi zabawne sytuacje – przyznaje Magda Pis.
– Szczególnie podczas rozmów telefonicznych, kiedy się przedstawiam.
Rozmówcy zazwyczaj proszą o powtórzenie nazwiska i dopytują: „Pis?
Jak partia polityczna?”
– Wyśmienity pomysł, świetna informacja – ucieszył się lider sądeckich struktur Prawa
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– Zabawny pomysł, choć trochę
ryzykowny – przyznaje Mularczyk.
– Najważniejsze jest jednak przygotowanie merytoryczne kandydata, jego dorobek, wykształcenie i doświadczenie, a nie samo nazwisko.
Nie wykluczam, że pani Magdalena
Pis posiada wszystkie te cechy, dlatego chętnie się z nią spotkam.
PO, SD i SLD raczej nie znajdą

Czy takie nazwisko może okazać się trampoliną
do kariery politycznej? Konkurencja polityczna
sceptycznie ocenia pomysł wykorzystania
nazwisk do promocji partii.

i Sprawiedliwości, senator Stanisław
Kogut, kiedy zadzwoniliśmy do niego z pytaniem, czy chciałby umieścić Magdę Pis, na listach PiS? – Jeśli
ta pani jest porządnym człowiekiem,
to chętnie zaprosiłbym ją na listy
wyborcze. Poproszę DTS o numer telefonu do pani Pis.
Na razie senator Kogut nie potrafił jeszcze powiedzieć, czy Magda Pis
mogłaby wystartować do parlamentu

E

czy do samorządu. – Musimy ją bliżej
poznać, coś więcej się o niej dowiedzieć, to oczywiście wymaga dyskusji – przyznaje Kogut.
Czy takie nazwisko może okazać
się trampoliną do kariery politycznej? Konkurencja polityczna sceptycznie ocenia pomysł wykorzystania nazwisk do promocji partii.
Lider Platformy Obywatelskiej w Nowym Sączu, poseł Andrzej Czerwiński
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czu przed laty Jerzy Gwiżdż, który
dla popsucia szyków wyborczych
Bożenie Jawor, wystawił dwie inne
Bożeny Jawor. Ludzie nie są głupi,
kiepsko się to skończyło.
Szef klubu parlamentarnego Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk
już zapowiedział, że chętnie spotka
się z Magdaleną Pis, by podziękować
za dotychczasowe poparcie wyborcze i próbować przekonywać, że nadal warto na niego głosować. Czy zaprosiłby ją na listy wyborcze SP, aby
część wyborców mogła nadal powiedzieć o sobie, że konsekwentnie głosowali na PiS?

A
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Potrzebna gotówka na już?

Rafaáowi Rynduchowi
i Jego Rodzinie
Wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia i sáowa otuchy
z powodu Ğmierci

TATY
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO

Teraz w

specjalna oferta dla Ciebie
Ekspresowa pożyczka od ręki rozwiąże Twoje
wszystkie chwilowe problemy ﬁnansowe.
Szybka decyzja i pieniądze z dostawą do domu!

Jesteś emerytem, rencistą
odwiedź nasz oddział i pożyczkę do 1500 PLN
otrzymasz w 15 minut!
Weż ze sobą:
– dowód osobisty
– odcinek emerytury lub renty
– rachunek za telefon

NOWY SĄCZ
ul. Sobieskiego 14a/3
tel. 183 348 037, 504 747 244
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w porozumieniu przepisów k.c. Dane z dnia 22.10.2012 r.

ZADZWOŃ

525 225 525

w Nowym Sączu ewentualnych kandydatów z nazwą partii w nazwisku,
ale Kazimierz Sas, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był chyba trochę zazdrosny, że PiS może mieć taką
kandydatkę w wyborach.
– Oczywiście, że to dobry pomysł,
ciekawy zabieg psychologiczny, powinien być skuteczny i dać dobry
efekt – ocenia Sas. Czy sam zaprosiłby
ją do grona kandydatów SLD? – Gdyby mówiła głośno o pryncypiach lewicy, sprawiedliwości społecznej,
walce z wykluczeniem, równości,
to kandydatka SLD Magdalena Pis,
brzmiałoby nieźle.
(MICZ)

Polski hokeista i Miss Polski z Krynicy
Podczas gdy kolejne dziewczęta z regionu walczą o tytuł najpiękniejszej, kryniczanka Katarzyna Krzeszowska, która
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POŻYCZKI 30’tki

PRZEDWYPŁATOWE
· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
· emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

668 930 302

już została uznana w konkursie Miss Polski za najpiękniejszą
Polkę w 2012 r. niebawem w Indonezji będzie walczyć o koronę
Miss Świata. Jak donosi babol.pl
wspiera ją i dopinguje jej chłopak, Artur Zieliński, hokeista
Comarch Cracovii. „Jak sądziecie, czy jej się uda? – pyta babol.
pl. w tekście „Polski hokeista
mężem Miss Świata?! – Artur
swoje zadanie wykonał świetnie, wraz z Cracovią zdobył tytuł mistrza Polski”.
Źródło babol.pl

www.daiglob-ﬁnance.pl
R

U nas zjesz

jak u Babci!

Szczegóųy: www.gosciniecryterski.pl
Rytro 302, tel. 18 414 35 00
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Weekendowe zestawy obiadowe 14zų/os
(zupa, drugie danie, kompot)

Zestaw rodzinny dla 4 osób 49zų
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Koniec bezpłatnego
parkowania

FOT. MALOPOLSKIE.TV

W centrum Nowego Sącza kierowcy znów muszą płacić za postój. Opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku w godz. 8–16. Za
darmo korzystać z parkingu można w weekendy i święta państwowe. Przewiduje się, że strefa płatnego parkowania zasili miesięcznie
budżet Nowego Sącza kwotą ok. 45
tys. zł. Zarządzająca nią firma Stemax przez trzy lata będzie odprowadzać do kasy miasta 58 proc.
wpływów.

Pracownicy prokuratur
walczą o podwyżki
Prokuratury okręgu nowosądeckiego (Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, Muszyna, Nowy Targ
i Zakopane) włączyły się do akcji protestacyjnej Rady Głównej
Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. O wyższe wynagrodzenia
walczą pracownicy administracyjni
i obsługa. W okręgu nowosądeckim
ich płace wynoszą średnio 1,1 – 1,6
tys. zł netto.

Skradli kwiaty,
zniszczyli piłkę
Po raz trzeci wandale zniszczyli
podest pod „kwiatową piłkę” przy
stadionie Sandecji w Nowym Sączu – donosi biuro prasowe Urzędu
Miasta. W miniony weekend nieznani sprawcy zdewastowali również i skradli kwiaty z miejskich
kwietników przy ul. Szwedzkiej
i Wałowej oraz Matejki, Kościuszki
i Pl. Kazimierza. – Zniszczono również dywan kwiatowy na Plantach,
parasole kwiatowe na płycie Rynku, gazony przy wejściu do Parku Strzeleckiego od ul. Ogrodowej
i w Lasku Szwerteńskim. Wskutek
kradzieży powstały straty w wysokości dwóch tysięcy złotych – informuje Małgorzata Grybel, rzeczniczka prasowa UM w Nowym
Sączu. Koszt naprawy kwietnika
„piłki” to kolejne 2 tys. zł.

– Amanda Surma (SP nr 3 w Nowym Sączu). Organizatorem konkursu i wystawy jest Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Nadzieje Olimpijskie (k)
Pod takim hasłem, 2 czerwca,
na krynickim Deptaku odbyła się
impreza dla rodzin, której organizatorem było Cogito, Ergo Sum.
W jej ramach odbył się także bieg
na Górę Parkową, a także Międzynarodowy Turniej Unihokeja. Zawodnicy rywalizowali w rozgrywkach szachowych i innych licznych
grach i zabawach.

Rowerem po puchar
93 osoby wzięły udział w 48. Rajdzie Rowerowym o Puchar Ziemi
Sądeckiej, organizowanym przez
Komisję Turystyki Rowerowej PTTK
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. W kategorii „zespoły” zwyciężyła SP w Nawojowej, wśród
gimnazjów najlepsze było Gimnazjum w Chomranicach, a wśród
szkół średnich – Liceum Akademickie w Nowym Sączu. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:
Dominik Szczurek (SP w Klęczanach), Krzysztof Marmol (Gimnazjum w Piątkowej), Aleksandra
Kożuch (VI LO w Nowym Sączu).

Rodzinnie Puchar Ziemi Sądeckiej
zdobyli natomiast Krzysztof Kos,
Adam Kos i Dawid Kos. Najmłodszy
uczestnik rajdu – Szymon Wcześny
– ma 4 lata.
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Urząd Miasta Nowego Sącza organizuje program profilaktyki chorób skóry dla mieszkańców Nowego
Sącza w różnym wieku. Nieodpłatnie dermatolodzy w przychodni NZOZ Diagmed w Nowym Sączu
przeprowadzą dermatoskopowe
badanie znamion. Jest ono całko-

Sukcesem zakończył się udział
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej w eliminacjach centralnych
XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych, która
odbyła się w dniach 7–8 czerwca
2013 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Anna Klimczak, uczennica klasy maturalnej, została laureatką
w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe. Natomiast
Bartłomiej Chronowski uzyskał
tytuł finalisty w bloku produkcja roślinna. Nagrodą są indeksy
na uczelnie wyższe w całej Polsce.
Uczniowie zostali także zwolnieni
w swojej szkole z części pisemnej
egzaminu zawodowego. Uczest-

wicie nieinwazyjne i bezbolesne.
Zapisy na badania przyjmowane
są 13–14 czerwca w godz. od 10.30
– 16. w siedzibie przychodni Diagmed, bądź telefonicznie pod nr : 18
443 – 78 –94.

ników olimpiady przygotowały
nauczycielki: w bloku żywienie
człowieka i gospodarstwo domowe – Teresa Sendecka, a w bloku produkcja roślinna– Maria
Kiełbasa.

Zbadaj swoje znamiona

9 czerwca odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości
w Nowym Sączu, podczas którego wyłoniono delegatów na Kongres PiS, który zaplanowano na 29
czerwca. W Zjeździe uczestniczyło 249 delegatów, spośród których wybrano 30 reprezentantów.
W sumie wraz z parlamentarzystami w Kongresie weźmie udział 38
osób z regionu sądeckiego.

Odpowiedzialny
obywatel (j)
Ruszył projekt „Młody, wrażliwy i odpowiedzialny obywatel XXI
wieku”, realizowany przez Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu w Nowym Sączu. Jego celem
jest wzmocnienie wśród uczestników – uczniów klas drugich
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat nowosądecki – wiedzy, aktywności i postaw obywatelskich. Pokazanie,
jak w praktyce mogą realizować
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CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Centrum Odnowy Biologicznej GIONE
33-380 Krynica Zdrój, ul. M. Reja 5
tel. 18 534 91 83 www.gione.pl

ZAPRASZA NA:

Do 17 czerwca w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej
w Nowym Sączu można oglądać
pokonkursową wystawę prac dzieci
i młodzieży, które malowały miejsca związane z Nowym Sączem.
Wybrane obrazki znajdą się w kolorowance, która ma promować
miasto wśród najmłodszych turystów. Na konkurs „Kolorowanka dla Krysi i Janka” wpłynęło 69
prac. I nagrodę w grupie wiekowej
7–10 l. zdobyła Sandra Samodulska
(SP nr 3 w Nowym Sączu), 11–15 l.
E

Indeks za umiejętności
rolnicze

PiS wybrało delegatów
na Kongres

Kolorowanka
dla Krysi i Janka (j)

R

swoje marzenia, gdzie zdobywać
środki na ciekawe inicjatywy, jak
wykorzystać narzędzia demokracji
do zaangażowania się w sprawy publiczne. Część teoretyczną spotkań
prowadzi Tomasz Zacłona, wykładowca PWSZ w Nowym Sączu, a za
część artystyczną odpowiada Mirosław Witkowski, muzyk i wokalista,
znany młodzieży z udziału w telewizyjnych show X–Factor czy The
Voice of Poland.

HYDROKOLONOTERAPIĘ
- głębokie płukanie jelita grubego
ONDAMED - diagnostyka i leczenie zaburzeń organizmu,
terapie przeciwbólowe, antynikotynowe, odchudzanie

FOT. ARCH. CIT

BODY - DETOX - oczyszczanie organizmu z toksyn
MASAŻE - klasyczny, relaksacyjny, limfatyczny,
stemple ziołowe

ZDROWIE JEST DLA CZŁOWIEKA NAJWAŻNIEJSZE!
ZADBAJ O NIE, A MY CI W TYM POMOŻEMY!

A

LATO 2013

Biuro Podróży LAVISTA Spółka Jawna
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 32,
tel/fax (18) 444-44-45, kom. 608761109
www.lavista.pl, biuro@lavista.pl
NIP: 734-319-66-21

WYCIECZKI AUTOKAROWE

WYJAZDY Z NOWEGO SĄCZA!

1. EGER – jednodniowy wyjazd na baseny termalne, degustacja wina. Cena: 105 zł (dzieci do lat 16 zniżka 10 zł)
2. LWÓW – wycieczka weekendowa. Cena: 265 zł
3. PRAGA – wycieczka weekendowa. Cena: 365 zł
4. BUDAPESZT – wycieczka weekendowa, baseny termalne w Egerze. Cena: 315 zł
5. WIEDEŃ – wycieczka weekendowa. Cena: 365 zł
6. WIEDEŃ - BUDAPESZT – czterodniowa wycieczka do dwóch naddunajskich stolic. Cena: 725 zł
7. WŁOCHY 1 – wycieczka do Wenecji, wypoczynek nad Adriatykiem, fakultatywnie Asyż i San Marino. Cena: 825 zł
8. WŁOCHY 2 – tygodniowa wycieczka objazdowa: Wenecja, Asyż, Rzym, San Marino. Cena: 1070 zł
Szczegółowe programy wycieczek oraz świadczenia zawarte w cenach dostępne są w naszym biurze oraz na stronie www.lavista.pl

PONADTO OFERUJEMY WYCIECZKI
I WCZASY RENOMOWANYCH
ORGANIZATORÓW DO:
Grecji, Hiszpanii, Turcji, Egiptu, Tunezji,
Włoch, Francji, Chorwacji, Czech,
Słowacji, na Węgry
i wiele innych kierunków
Codziennie atrakcyjne promocje
i oferty last minute!
Prowadzimy rezerwację hoteli na całym
świecie, sprzedaż biletów lotnicznych,
autokarowych i promowych oraz
ubezpieczeń turystycznych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Niemcy, Szwajcarzy, Arabowie w naszych sanatoriach
G O S P O DA R K A . Kontrakty sądeckich sanatoriów z niemieckimi kasami chorych? To możliwe. Standaryzacja usług hotelowych i leczniczych ma
pomóc w rozwoju naszych uzdrowisk.
O tym rozmawiamy z JANEM GOLBĄ,
burmistrzem Muszyny i prezesem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
w Polsce.
– Polskie uzdrowiska zaczynają uzyskiwać coraz większy prestiż na rynku europejskim. Pana zastępca w Stowarzyszeniu, Wojciech Fułek, został wybrany
wiceprezesem Europejskiego Zarządu Uzdrowisk. Jest pierwszym Polakiem
w historii działalności EZU, który objął tak wysokie stanowisko. To otwiera
nam nowe perspektywy?
– To duże wyróżnienie dla naszego kraju. Mamy otwartą drogę do szerokiej promocji i unijnych
środków finansowych. Wojciech Fułek będzie bezpośrednio uczestniczył
w posiedzeniach zarządu, podczas
których będą rozpatrywane sprawy, które dotyczą europejskich

N A WO K A N D Z I E . Są pierwsze wyroki w sprawie tzw. afery łapówkarskiej w Małopolskim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu. Dwaj instruktorzy z jednej z prywatnych sądeckich szkół nauki jazdy, oskarżeni
o pośrednictwo w załatwianiu prawa
jazdy, zostali skazani na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok
jest nieprawomocny.
65–letniemu Ryszardowi O. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu wymierzył karę roku więzienia na dwuletni
okres próby. Jego synowi, 38–letniemu Arkadiuszowi O., rok i cztery
miesiące w zawieszeniu na dwa lata.
– Jeden ze skazanych, Arkadiusz
O. został oskarżony o pośrednictwo
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uzdrowisk, w tym również oczywiście polskich. W dłuższej
perspektywie przyniesie to wymierne
korzyści również
dla kuracjuszy. Poprzez, między innymi wymianę doświadczeń, pozwoli
to na poprawę standardu usług, dostępności do leczenia, które jest już praktykowane
w innych uzdrowiskach w Europie,
ale jeszcze niedostępne u nas.
– Jednym z ważnych aspektów działalności EZU jest standaryzacja poziomu usług w obiektach uzdrowiskowych
pod kątem hotelowym i leczniczym.
Czy na gruncie polskim są również takie plany?
– Tak. Już zaczęliśmy pierwsze
prace w tym kierunku. Będziemy się
wzorować na standardach, którymi
się posługują Niemcy. Certyfikowanych obiektów w Niemczech jest
około 20 procent. W Stowarzyszeniu

mamy już kilka osób wyłonionych do szkoleń
w zakresie certyfikowania obiektu sanatoryjnego, który będzie spełniał
określone wymogi
lecznicze.
– Na czym w praktyce
polegałoby to ujednolicenie poziomu usług w polskich sanatoriach?
– Sanatorium, które podda się procesowi certyfikacji, będzie sprawdzane pod względem
infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej. Ważny będzie komfort
wypoczynku i zaopatrzenie w specjalistyczny sprzęt medyczny do rehabilitacji, profilaktyki czy diagnostyki. Najważniejszy jednak element
to poziom usług leczniczych: czy kuracjusz jest szybko przebadany przez
lekarza, czy sprawnie są ustalane zabiegi. Obiekt spełniający wszystkie
wymogi będzie mógł starać się o certyfikat. Dążymy do tego, abyśmy

mieli takie same standardy, jakie
funkcjonują za granicą.
– To sposób na przyciągnięcie zagranicznych kuracjuszy do naszych obiektów uzdrowiskowych?
– Tak. Jeśli będziemy mieć zestandaryzowane obiekty, to da
to możliwość na przykład kontraktowania przez niemieckie kasy chorych na terenie Polski. Wiele obiektów uzdrowiskowych, które przejdą
pozytywnie proces certyfikacji, będzie mogło pozyskać klientów z Niemiec, Szwajcarii i innych krajów
europejskich. To otwiera również
możliwości, jeśli chodzi o klientów
spoza Europy. Wiem, że wiele osób
z krajów arabskich chętnie korzysta
z certyfikowanych obiektów na terenie Czech, na przykład w Karlowych Warach. Liczymy, że standaryzacja poziomu usług leczniczych
w polskich sanatoriach przyczyni się
do dalszego, dynamicznego rozwoju naszych uzdrowisk.
Rozmawiała MONIKA CHROBAK
FOT. MALOPOLSKIE.TV

Cztery tysiące za zdany egzamin
w załatwianiu prawa jazdy w zamian za łapówki oraz poświadczenie faktu odbycia dodatkowego
szkolenia praktycznego na prawo
jazdy, które nie nastąpiło – mówi
sędzia Bogdan Kijak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Nowym
Sączu.
Skazany 38–latek między innymi przyjął od jednego z kursantów
4 tys. zł, od drugiego 2,5 tys. zł
w zamian za „załatwienie” pozytywnego wyniku podczas egzaminu na prawo jazdy. Część tych pieniędzy trafiało za pośrednictwem

Ryszarda O. na biurko byłego dyrektora ośrodka, Józefa P. Były jeszcze dwie próby wyłudzenia łapówki. Tym razem w zamian za pomoc
w zdaniu egzaminu Arkadiusz O.
od jednej z kursantek zażądał 300
zł, natomiast jego ojciec od innej
– tysiąc złotych. Do transakcji jednak nie doszło, gdyż kobiety odmówiły zapłaty.
Ojciec i syn podczas przesłuchań
szczegółowo opisali cały proceder
i dobrowolnie poddali się karze.
– Sąd Rejonowy w tej sprawie nie prowadził rozprawy.
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Oskarżeni przyznali się do winy.
Złożyli wnioski o wymierzenie
kar, uzgodnione w toku postępowania przygotowawczego z prokuratorami – podsumowuje Bogdan Kijak.
W sprawie tzw. afery łapówkarskiej w MORD w Nowym Sączu zatrzymano już ponad 20 osób, którzy
oskarżeni są o przestępstwa korupcyjne. Część z nich tymczasowo
aresztowano. 21 zarzutów korupcyjnych usłyszał już były dyrektor
ośrodka Józef P.
MONIKA CHROBAK

WA R TO W I E D Z I E Ć

Duża rodzina
– duża radość
Skończyłeś 18 lat i mieszkasz w Nowym Sączu? Fotografia to twoja pasja?
Chciałbyś pokazać na zdjęciach radość
rodziny wielodzietnej? A może chciałbyś się pochwalić swoją rodziną? Prezydent miasta Nowego Sącza organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem
„Duża Rodzina – Duża Radość”.
– Zachęcamy do pokazania więzi rodzinnych. Ogromną frajdą może
być wspólne robienie, wybieranie oraz
przesyłanie do nas fotografii, które
mogą stać się także wspaniałą rodzinną pamiątką. Główną ideą konkursu
jest promowanie rodzin wielodzietnych
zamieszkałych w Nowym Sączu, zwrócenie uwagi na te rodziny i ich rolę
w kształtowaniu społeczeństwa lokalnego. Konkurs jest także działaniem
promującym wdrażany w Nowym Sączu program Nowosądecka Karta Rodzin
– wyjaśnia Małgorzata Grybel, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Nowym Sączu.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie trzech fotografii przedstawiających rodzinę wielodzietną, przy czym
co najmniej jedna z nich musi przedstawiać całą rodzinę. Liczy się kreatywność, promocja wartości rodzinnych, estetyka. Dodatkowym walorem
fotografii będzie promocja miejsc charakterystycznych dla Nowego Sącza.
W konkursie przewidziane są nagrody dla rodzin wielodzietnych przedstawionych na fotografiach. Zgłoszone
prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej zorganizowanej w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Termin nadsyłania prac
upływa 31 lipca 2013r.
Prace można przesłać na adres
nkr@nowysacz.pl lub złożyć osobiście
w biurze Wydziału ds. Przedsiębiorczości
Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30).
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Grzebanie w koszu, czy w prywatności

Sądeczanin Jacek Żelasko, specjalista ds. ochrony i przetwarzania danych osobowych, wystosował już
do władz miasta pismo, w którym
zwraca uwagę na – jego zdaniem
– rażące nadużycie ze strony Urzędu Miasta. W przedłożonej do wypełnienia przez mieszkańców deklaracji, wynika, że mają oni podać
powody, dlaczego zmienia się liczba
osób zamieszkujących dany lokal.
– Nie ma prawnych przesłanek,
które pozwalałyby na zbieranie
i przetwarzanie tego typu informacji przez Urząd Miasta – mówi
Żelasko. – Ustawa o zachowaniu
czystości w gminach zezwala jedynie na zbieranie informacji o ilości osób zamieszkujących dany
lokal, albo zużycia wody, albo powierzchni lokalu. Na podstawie
tych danych jest wyliczana wysokość opłaty. Nie ma powodów,
by mieszkańcy podawali, gdzie

FOT. (KG)

KO N T R OW E R S J E . Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(GIODO) na swojej stronie internetowej przypomina, że gminy na potrzeby gospodarki odpadami nie mają
prawa zbierać zbyt wielu danych
osobowych. Do wojewodów apeluje, by uchylali niezgodne z prawem
uchwały. W Nowym Sączu wątpliwości budzi kilka zapisów zawartych
w deklaracji, jakie Urząd Miasta wysłał do wypełnienia mieszkańcom.

JACEK ŻELASKO: – Jeśli urząd ma uzasadnioną obawę, że ktoś podaje
nieprawdziwe dane, ma narzędzia do tego, by sprawdzić to i ewentualnie
wyciągnąć konsekwencje, ale nie może przyjmować, że każdy obywatel
jest oszustem.

wyjeżdżają, czy ich dzieci studiują
itp. To inwigilacja. Jeśli urząd ma
uzasadnioną obawę, że ktoś podaje
nieprawdziwe dane, ma narzędzia
do tego, by sprawdzić to i ewentualnie wyciągnąć konsekwencje,
ale nie może przyjmować, że każdy obywatel jest oszustem – dodaje i zaznacza, że po spotkaniu wojewodów z Głównym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych Wojciechem Wiewiórowskim, na którym poruszane były te kwestie,
w niektórych miastach już rozpoczęto procedury związane z unieważnieniem uchwał rad miasta,
które wyciągały niepotrzebne dane
od mieszkańców.
W deklaracji dotyczącej opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi sądecki Urząd Miasta
w pouczeniu informuje, że wypełniający go mieszkaniec, wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w deklaracji. Zdaniem Żelaski taki zapis
nie ma żadnego sensu, bo ustawa
o ochronie danych osobowych zezwala urzędowi na przetwarzanie
tych danych na podstawie innego artykułu.
– Zgodnie z ustawą, zgoda na przetwarzanie danych nie
może być domniemana, tymczasem w deklaracji taka jest, bo nie
ma możliwości zaznaczenia: „tak”
lub „nie”. Ponadto jeśli jest zgoda,

to musi być pojęcie jej odwołania.
A to oznacza, że kiedy wypełniający deklarację odwoła zgodę, jego
dane nie mogą być już przetwarzane. Urząd sam siebie zmusza
do tego, by przestać nam naliczać
opłaty – wnioskuje Żelasko.
Pismo złożył na początku ubiegłego tygodnia. Odpowiedzi na nie
jeszcze nie uzyskał. Wiceprezydent
Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż w rozmowie z DTS stwierdza jednak,
że Urząd Miasta zachował wszelkie
procedury i nie ma sobie w tej kwestii nic do zarzucenia.
– Nad nami jest wojewoda,
jego nadzór nie zgłaszał zastrzeżeń, że uchwała podjęta przez Radę
Miasta jest niezgodna z ustawą
– mówi Gwiżdż.
Jacek Żelasko nie wyklucza,
że w takiej sytuacji następne pismo
skieruje do wojewody, by wyjaśnić
sporne zapisy zawarte w deklaracji.
Swoje zarzuty konsultował z urzędnikami GIODO, uzyskując potwierdzenie, iż gminy nie mogą posłużyć
się tzw. ustawą śmieciową w celu
inwigilacji obywateli. – Zachęcam
wszystkich mieszkańców do zapoznania się z artykułem: „Gospodarka odpadami nie może prowadzić do inwigilacji obywateli”,
zamieszczonym na stronie GIODO:
www.giodo.gov.pl/1520162/id_art/6528/j/pl – mówi Żelasko.
(PEK)

Za wywóz śmieci zapłacimy mniej
sprawy za odbiór śmieci będą odpowiedzialne firmy, które do tej
pory się tym zajmowały.

Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła wynik przetargu, który miał wyłonić firmę, mającą zająć się wywozem
odpadów komunalnych w Nowym Sączu. Wiele wskazuje na to, że zadanie
to będzie należeć do konsorcjum sądeckich firm Sita, Nova i Empol. Wiele, ale nie wszystko, bo od decyzji KIO
zwycięska w przetargu włoska firma
AVR może odwołać się do sądu. Jedno przynajmniej jest pewne, za wywóz
śmieci sądeczanie zapłacą mniej.
Od wyniku przetargu rozstrzygniętego na korzyść krakowsko–włoskiego
konsorcjum AVR odwołało się do KIO
sądeckie konsorcjum, zwracając uwagę, że Spółka AVR nie posiadała wpisu
do rejestru działalności regulowanej,
który mówi o tym, co firma posiada
i oferuje. Opinie prawne mają wskazywać, że taki wpis powinien być
dokonany już w momencie składania ofert. Kwestia ta, jak się okazuje,
jest różnie interpretowana. Niemniej
KIO orzekła, że to wyklucza w przetargu wykonawcę, który takiego wpisu nie posiadał, stąd jego ofertę należy
odrzucić i wybrać następnego wykonawcę, który spełnia warunki specyfikacji przetargowej.
– KIO nie zakwestionowała działań naszych pracowników,

***

którzy opracowali dobrą specyfikację – zaznacza w rozmowie z Regionalną Telewizją Kablową wiceprezydent Jerzy Gwiżdż.
Informuje przy tym, że od decyzji KIO miasto mogłoby się odwołać do sądu, ale to wiąże się z wpisem sądowym, który stanowi pięć
procent wartości sporu, czyli w tym
wypadku ok. 650 tys. zł.* Urząd

takiej kwoty nie wyłoży, więc zdecydował o uznaniu orzeczenia KIO.
Przetarg został więc rozstrzygnięty
na korzyść sądeckiego konsorcjum.
– Problem w tym, że od tego
przysługuje odwołanie – zauważa Gwiżdż. – AVR może wpłacić
650 tys. zł i pójść na drogę sądową, skarżąc rozstrzygnięcie, albo
odwołać się od decyzji ratusza,

który działał zgodnie z decyzjami
KIO. To może się wydawać paranoiczna sytuacja dla przeciętnego
obywatela, ale takie są procedury.
Sprawę, kto będzie odpowiedzialny za wywóz śmieci, zamknie
dopiero podpisanie umowy z wykonawcą. Jeśli nie uda się tego
zrobić do końca czerwca, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia

Skomplikowane procedury przetargowe, nieco prostuje czytelny
komunikat: – Za śmieci zapłacimy
mniej niż wcześniej zakładano: „Prezydent Ryszard Nowak złożył wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, podczas której
rozpatrzony zostanie projekt uchwały dotyczący zmiany stawki opłat za
wywóz nieczystości. Zgodnie z projektem uchwały przedłożonej przez
prezydenta, za odbiór śmieci segregowanych mieszkańcy zapłacą nie
tak jak wcześniej uchwalono 10 zł, ale
7,50 zł od osoby, ale nie więcej jednak niż 37,50 od gospodarstwa domowego” – czytamy w komunikacie nadesłanym przez biuro prasowe
prezydenta.
(G)
* Nowy Sącz w budżecie miasta
na wywóz i zagospodarowanie
śmieci przez 1,5 roku zarezerwował 17 mln zł. Oferta konsorcjum
AVR wynosiła ok. 12,5 mln zł, sądeckiego konsorcjum o ok. milion
złotych więcej.
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Zarząd oraz pracownicy Firmy FAKRO
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Związkowcy PKP Cargo
zapowiadają strajk
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Józef Wilk: – PKP Cargo SA ma być prywatyzowana i wejść na giełdę. Dlatego,
zanim to nastąpi, chcemy, aby zarząd
podpisał Pakt Gwarancji Pracowniczych,
dzięki któremu będziemy mieli pewność,
że pracownicy nie stracą zatrudnienia
zaraz po dokonaniu się zmian.

(14 czerwca) realizacji trzech postulatów: „wzrostu wynagrodzeń w płacy
zasadniczej od 1 czerwca 2013 w wysokości 450 zł średnio na jednego zatrudnionego; wypłaty premii za 1.
kwartał oraz wypłaty nagród z funduszu nagród z zysku za rok 2012;
podpisania Paktu Gwarancji Pracowniczych na okoliczność uruchomionego procesu prywatyzacji PKP Cargo SA”. Jeśli postulaty nie zostaną
spełnione w wyznaczonym terminie, związkowcy rozpoczną spór zbiorowy. Uprzedzają także, że „w razie
nieuwzględniania wysuniętych żądań
zostanie ogłoszony strajk”.
– Załoga czuje się zaniepokojona.
Wchodzimy w fazę mediacji, mam
nadzieję, że właściciele potraktują nas w końcu poważnie. Przecież
w tych wszystkich wskaźnikach,
słupkach, musi być też człowiek.
Spółka zostanie sprzedana, właściciel weźmie pieniądze, a pracownik
zostanie na bruku? – pyta Józef Wilk.
Rzecznik prasowy PKP Cargo Mariusz Przybylski nie chciał we wtorek komentować sprawy, choć dzień
wcześniej w rozmowie z RDN Nowy
Sącz dementował informacje podane
na konferencji prasowej przez Stanisława Koguta o zwolnieniach w sądecki zakładzie. – Prezesi poprosili,
aby do czasu zakończenia rozmów
ze związkami nie komentować ich
przebiegu. Na pewno państwa poinformujemy, kiedy negocjacje zostaną zakończone – powiedział DTS
Mariusz Przybylski.
(PEK)

W 1931 r. o internecie nie śnili
nawet najwięksi fantaści, a wyobrażenie o weselu córki cadyka zachowało się dzięki serii kilkudziesięciu zdjęć wykonanych
wówczas przez Zeeva Aleksandrowicza aparatem marki Leica. W minioną niedzielę setkami aparatów dokumentowano
„drugie wesele córki cadyka”,
zainscenizowane przez aktorów teatru im. Ludwika Solskiego z Tarnowa. Podobnie jak
przed 82 laty na stację w Bobowej dostojnie wtoczył się pociąg ciągnięty przez dymiącą
lokomotywę z panem młodym
i gośćmi. Podobnie jak wówczas
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FOT. JERZY LEŚNIAK

O tym, że PKP Cargo SA „zwalnia
ludzi” poinformował na konferencji prasowej senator Stanisław Kogut,
do którego z prośbą o interwencję
zgłosili się związkowcy. Oficjalnych
informacji o zwolnieniach nikt jednak nie podaje. Jak mówi w rozmowie
z DTS Józef Wilk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
PKP Cargo SA Południowy Zakład
Spółki w Nowym Sączu, istnieją jednak przesłanki, które – jego zdaniem
– czynią wizję zwolnień bardzo realną.
– Spółka ma być prywatyzowana i wejść na giełdę. Dlatego, zanim to nastąpi, chcemy, aby zarząd
podpisał Pakt Gwarancji Pracowniczych, dzięki któremu będziemy mieli pewność, że pracownicy nie stracą
zatrudnienia zaraz po dokonaniu się
zmian – mówi Wilk, dodając, że niedawno miały ruszyć pierwsze zwolnienia, ale powtrzymały je interwencje związków zawodowych.
Nie czekając na drastyczne kroki,
związki 10 maja zwróciły się do zarządu spółki o podjęcie dialogu społecznego. Po upływie miesiąca, 10
czerwca, przedstawili prezesowi PKP
Cargo Łukaszowi Boroniowi pisma.
W pierwszym czytamy: „W związku
z rozpoczętym w dniu 10 maja 2013
z inicjatywy związków zawodowych
działających w PKP Cargo SA dialogiem społecznym, biorąc pod uwagę
fakt, że przedstawione w trakcie spotkań stanowisko Zarządu PKP Cargo
nie daje szans na osiągnięcie porozumienia, strona Związkowa uważa dialog społeczny za zakończony. Uchylanie się pracodawcy od podpisania
w takich okolicznościach protokołu rozbieżności uznajemy jako nieuprawnione utrudnienie statutowej
działalności związków zawodowych”.
Drugie z pism do prezesa, informuje
go, że związki domagają się do jutra
R

K U LT U R A . Inscenizacja wesela Nechemy Halberstam z Mojżeszem Stemplem przyciągnęła w niedzielę do Bobowej dwa razy
więcej widzów niż piłkarskie derby Sądecczyzny Sandecja – Kolejarz. A wszystko było jak 10 marca 1931 r., kiedy na wesele córki
słynnego bobowskiego cadyka Ben
Ziona Halberstama zjechało z całej Galicji kilka pociągów gości. Wydarzenie było w międzywojennej Polsce tak głośne, jak niedawne
chasydzkie wesele w Jerozolimie,
na którym gościło 25 tys. osób,
a dzięki internetowi mógł oglądać
cały świat.

FOT. (KG)

G O S P O DA R K A . Związki zawodowe
PKP Cargo SA obawiają się, że w związku
z planowaną prywatyzacją spółki i wejściem jej na giełdę w ostatnim kwartale
tego roku, pracę straci tylko w sądeckim
oddziale ok. 500 osób, a w całej Polsce ponad dwa tysiące. Jeśli zarząd nie
zrealizuje ich postulatów do 14 czerwca
rozpoczną spór zbiorowy.

Wszystko było jak kiedyś

kilometrową trasę do rynku pokonywały tłumy prowadzone
przez 40 jeźdźców, z tą drobną
różnicą, że w 2013 r. o skompletowanie odpowiedniej ilości koni było trudno. Dzisiejsi
jeźdźcy z telefonami komórkowymi przy uchu, na żywo relacjonowali światu wydarzenia
widziane z wysokości siodła.
Na kilka godzin ożył dawny
świat przedwojennej Bobowej,
w której Żydzi stanowili ponad

połowę mieszkańców. Po rynku i okolicznych uliczkach krążyli młodzi chasydzi (bobowscy
gimnazjaliści), do późnej nocy
weselnym gościom przygrywała klezmerska kapela, a koszerna kuchnia karmiła wszystkich
chętnych z wielkich kotłów. Nie
tylko w Bobowej, jeszcze przez
całe lata będzie się pamiętało, jak
cadyk swą piękną córką za mąż
wydawał.
(MICZ)

A

www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

A

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
PRODUCENT:
SKILLEDBIKE Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie
784 010 088
18 447 95 86
SKLEP PATRONACKI
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz
tel. 18 446 24 06
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Pierwsi mają najtrudniej
A łatwo nie było, o czym świadczą
cztery zawały prezesa traktowane
przez niego, jak blizny odniesione
na polu walki o wolny rynek w Polsce. W Nowym Sączu był pierwszy, kiedy inni dopiero nieśmiało
myśleli o własnych firmach. Pazgan
miał najtrudniej, ale za to w miniony piątek, jako pierwszy z sądeckich
przedsiębiorców zbierał gratulacje
z okazji 30–lecia firmy. Inni takie jubileusze będą świętować dopiero za
kilka lat. Koledzy przedsiębiorcy jako
pierwsi zresztą pospieszyli Pazganowi z gratulacjami.
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Moda na pocztówki

FOT. JERZY LEŚNIAK

J U B I L E U S Z . Co było pierwsze – jajko
czy kura? W Konspolu raczej odpowiadają, że pierwsza była trąbka, na której Kazimierz Pazgan grywał na weselach, zanim wpadł na genialny w swojej
prostocie pomysł, że dużo lepszym biznesem od muzykowania jest produkowanie wyrobów z kurczaka. I robi
to konsekwentnie od 30 lat.

Ktoś przytomnie zauważył,
że do Kamionki Wielkiej w piątkowy wieczór przeniósł się cały Nowy
Sącz. I nawet jeśli było w tym źdźbło
przesady, to tylu znaczących gości
dawno nie widziano razem w jednym
miejscu. Dla Konspolu wszyscy goście byli ważni (nie tylko byli premierzy, ministrowie, politycy i samorządowcy z marszałkiem na czele), więc

namioty i stoły biesiadne pokryły całą
powierzchnię piłkarskiego boiska.
Sam Kazimierz Pazgan, coraz częściej spoglądał w stronę syna Konrada, który w dużym stopniu przejmuje zarządzanie firmą, jakby chciał tym
samym dać do zrozumienia, że przedsiębiorstwo wchodzi w czwarte dziesięciolecie działalności pod nowym
kierownictwem. Nikomu z długiej
kolejki gości chcących osobiście uścisnąć jubilata, nie udało się jednak
usłyszeć deklaracji, jakoby Kazimierz
Pazgan wybierał się na emeryturę
i wolny czas chciał poświęcić grze
na ulubionej trąbce. Wręcz przeciwnie, towarzystwo gości z Dalekiego Wschodu mogło świadczyć raczej
o tym, że Pazgan więcej niż o emeryturze, myśli o nowych inwestycjach
i rynkach zbytu.
(MICZ)

Coraz więcej publikacji na temat
starych pocztówek. Po albumowych wydaniach na rynku sądeckim pojawił się zbiór 12 kart pocztowych „Nowy Sącz na dawnej
pocztówce”.
Pakiet pocztówek zawiera wybór najstarszych kart z przełomu XIX i XX w. Formą nawiązuje również do przedwojennych
opracowań. – Dawniej pocztówki sprzedawano w takich właśnie pakietach. Pocztówki można oderwać i wysłać znajomym,
rodzinie – mówi Łukasz Kopiec
z Salonu Opraw Obrazów „Da
Vinci”, które wydało „Nowy Sącz
na dawnej pocztówce”. Karty pochodzą z prywatnych zbiorów

właścicieli. Można znaleźć na nich
słynną Sądecką Wenecję, stary
ratusz przed spaleniem, Rynek
z postojem… dorożek.
– Jak można zauważyć
po ostatnich publikacjach, również w Nowym Sączu, wraca moda
na pocztówki. Nie jest to tylko zabawa dla kolekcjonerów. Stare
pocztówki są ciekawą pamiątką
dla turystów – mówi Kopiec i dodaje, że sądeczanie, jak i przyjezdni
chętnie zakupują również reprinty pocztówek w oprawach. Pakiet
„Nowy Sącz na dawnej pocztówce”
można nabyć w Salonie Opraw Obrazów „Da Vinci”, Centrum Informacji Turystycznej, Muzeum Okręgowym i Miasteczku Galicyjskim.
(G)

OGŁOSZENIA DROBNE
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY
– produkcja, montaż.
Tel. 696–027–993.
BRYKIET DRZEWNY
– producent, c.o., kominki.
Tel. 503–313–788.
SERWIS SPRZĄTAJĄCY OFERUJE:
mycie okien, pranie, prasowanie,
maglowanie. Sprzątanie: mieszkań, domów, biur, gabinetów
lekarskich. Czyszczenie, pranie:
dywanów, tapicerki, materacy.
Tel. 669–455–447.
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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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Największy wybór w regionie!

pręty zbrojeniowe
ŻEBROWANE I GŁADKIE

siatki stalowe
STANDARDOWE I NIETYPOWE

transport stali
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Sprzedaż Hurtowa

Dom-Ogród-Mieszkanie Market

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C
tel: 18 444 14 04 w. 50

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C
tel: 18 444 14 04 w. 53

Piwniczna, ul. Węgierska 2A
tel/fax: 18 446 41 23

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19
tel/fax: 18 331 90 80
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Wszyscy przyznają się Skoczybruzda do zadań specjalnych
do ojcostwa

3.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.

Torów kolejowych
z Nowego Sącza
do Chabówki nie rozkręcą zbieracze złomu! Taką
krzepiącą informację przesłał
do Nowego Sącza wiceminister transportu Andrzej Massel. Wiadomość jest dobra, ale
– jak może niektórym wiadomo – dobre wiadomości miewają też złe skutki. Pierwszy sygnał o tym, iż pojawił
się problem, popłynął od konkurujących ze sobą Solidarnej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości. Obydwie partie
jednego dnia i jednym głosem ogłosiły (PiS na konferencji prasowej, SP w rozesłanym
komunikacie), że linia kolejowa została uratowana dzięki
ich interwencji. PiS i SP zderzyły się głowami i ktoś tu sobie nabił guza, ale nie wiemy
kto, bo nikt się nie przyznaje, że zabolało. Na tym pewnie
nie koniec, bo lada dzień należy się spodziewać kolejnych
komunikatów i konferencji
prasowych głoszących światu, iż ten sukces ma zdecydowanie więcej ojców niż dwóch
wymienionych, którzy już się
do ojcostwa przyznało. Sukces
w ratowaniu torów jest rzadkim w przyrodzie zjawiskiem,
kiedy o przyznanie ojcostwa walczy publicznie kilku
mężczyzn. W życiu zazwyczaj bywa dokładnie odwrotnie. Dla przykładu, likwidacja
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej pozostaje sierotą i nikt się do niej nie chce
przyznać, ani tym bardziej
adoptować.

2.

Żebyśmy się jednak
za bardzo nie cieszyli,
w ślad za dobrą wiadomością o uratowanej linii
kolejowej, przyszła też zła. Senator Stanisław Kogut wieszczy, że PKP Cargo może zwolnić w rejonie nowosądeckim
nawet 500 pracowników. Dla
niektórych może to być wiadomość co najmniej zaskakująca, bo nie podejrzewali,
iż tam aż tylu ludzi ciągle pracuje. Może więc dojść do ciekawej sytuacji, że ożyje linia
do Chabówki, powstanie nawet szybka kolej przez Piekiełko i Podłęże, ale nie będzie
miał kto tam pracować, bo załoga już teraz trafi na bruk.
Może jest w tym jakaś logika dziejów, ale ja bez okularów
słabo ją widzę.

A skoro jednak – jak
zapewnia minister
Massel – szybka kolej do Nowego Sącza z odgałęzieniem do Zakopanego
– powstanie, to może warto żebyśmy jednak zainteresowali się tematem pt. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022.
Od kilku tygodni przy tym temacie próbuje coś dla siebie
upiec nie tylko Zakopane, Kraków i miasta słowackie, ale też
tak znane ośrodki sportów zimowych, jak Myślenice czy
Oświęcim. Ta lista za chwilę będzie dłuższa, więc dlaczego Sądecczyzna nie może
już dziś pomyśleć, by jakoś się
w tę wielką operację „Zimowe
Igrzyska Olimpijskie” włączyć.
Jak? Tego nie wiem, ale skoro
od nas jest tak blisko na Słowację, skoro do Krakowa i Zakopanego mamy jeździć w godzinę, to dlaczego nasz region nie
mógłby być fragmentem zaplecza, kawałkiem bazy dla ekip
sportowych, dziennikarzy, gości specjalnych, albo choćby zwykłych kibiców? Przecież
oni wszyscy nie tylko bieganiem i skakaniem na nartach
żyją, ale też gdzieś śpią, coś jedzą, zwiedzają, spotykają się,
dyskutują, bawią się w dyskotece. Nie namawiam, żeby
na słynnej skoczni w Falkowej
próbować zorganizować konkurs olimpijskich skoków, ale
czy to nie ostatni moment, aby
komu trzeba zapaliło się w głowie światełko, albo nawet
olimpijski znicz: a może my też
możemy coś ugrać dla siebie
na tych zimowych grach i gierkach. Przyjmuję do wiadomości i biorę na klatę, że publiczność zabije mnie śmiechem
z powodu tego pomysłu, ale
dziś szansy na zrobienie biznesu, szansy na rozwój, rozbudowę infrastruktury trzeba
szukać przy najbardziej nawet
– wydawałoby się – absurdalnych pomysłach.
PS
A przy okazji – chciałem
podziękować naszemu Czytelnikowi Wincentemu Żygadło za telefon i podzielenie się swoimi przemyśleniami
po moim ubiegłotygodniowym
tekście. I już nie o to chodzi,
że ten znany sądecki przedsiębiorca powiedział mi kilka miłych słów (niemiłe wypisują
anonimowi twórcy w internecie, więc jest remis), ale
o to, że coraz więcej osób rozumie, jak ważna dla kondycji nas wszystkich jest kondycja naszej gospodarki. Lokalnej
przede wszystkim. Pan Wincenty Żygadło chciał o tym
głośno powiedzieć i za to mu
właśnie dziękuję. Im więcej osób będzie o tym głośno
mówić, tym większa szansa,
że ktoś ten głos usłyszy.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

J

erzemu Wituszyńskiemu,
przewodniczącemu Rady
Miasta Królewskiego Nowego Sącza, nie można odmówić pracowitości i przede wszystkim potężnych pokładów ambicji.
Do prowadzenia sesji zawsze jest bardzo dobrze przygotowany, merytoryczny, jeśli zaś chodzi o ambicje...
no cóż w swoim dorobku politycznym nie doczekał się jeszcze poselstwa, senatorstwa, o skromnych stanowiskach prezydenta miasta bądź
tylko wice nie wspominając. Ale jeszcze wszystko przed nim, wszak jest
to mężczyzna w sile wieku. Nie jest
też szczytem jego marzeń ostatnia
funkcja, jaką zlecił mu prezydent Ryszard Nowak. Funkcja przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. Otóż
Komisja ta ma dokonać inwentaryzacji mienia miasta pod kątem jego komunalizacji – czytaj – w przyszłości po części jego spieniężenia. Przed

laty na czele takiej Komisji stał radny Władysław Mikulec i komunalizował mienie kilkanaście lat, aż miło
było patrzeć. O potrzebie powołania do życia kolejnej Komisji Inwentaryzacyjnej mówiło się w magistracie od lat i w końcu do tego doszło.
Ale radni głosujący nad powołaniem
obecnej komisji pod wodzą Jerzego Wituszyńskiego mieli kilka uzasadnionych – jak najbardziej – uwag.
Otóż Wituszyński jest znanym na Sądecczyźnie geodetą. W kręgu swoich
politycznych przyjaciół zwany – ambitnym geodetą. Przez złośliwych mu
ludzi, których nie brakuje, ma przydomek – skoczybruzda. Czy aby nie
zachodzi konflikt interesów?
Radny Józef Hojnor całkiem zasadnie więc stawia w wątpliwość
przewodniczenie geodety w Komisji, która skomunalizuje mienie z późniejszym przeznaczeniem
go na sprzedaż. Czyżby sugerował, że Wituszyński, mając stosowną wiedzę, będzie ją chciał wykorzystać? Wszak uprawnienia geodezyjne
wciąż posiada, nie mówiąc już o tym,
że jest powiązany z rodzinną firmą geodezyjną. Wituszyński twierdzi, że z tytułu przewodniczenia Komisji, żadnych profitów finansowych
nie ma. Ależ przecież nie chodzi jego
oponentom o doraźne profity, ale
o to, co może się stać w przyszłości.

Zwłaszcza, że ambitny geodeta w swojej działalności zawodowej
w przeszłości korzystał w nadzwyczajny sposób z informacji pozyskiwanych w magistracie, występując – w zależności od potrzeb – w roli
radnego, petenta, geodety. Teraz będzie miał niejako wszystko podane
na tacy.
Jest jeszcze druga ewentualność.
Wituszyński powołany na to stanowisko z woli prezydenta Nowaka,
ale z sugestii pracowników Wydziału Geodezji i Mienia UM, przyjmie
postawę żony cezara, czyli osoby
poza wszelkimi podejrzeniami. Wtedy udowodni on, pisowiec, swoim
przeciwnikom z Platformy, którzy
nie oddali swoich głosów podczas
głosowania nad powołaniem Komisji
Inwentaryzacyjnej, że się mylili, sugerując kolizję interesów i inne możliwe w przyszłości niecne sprawki. Warto też dodać, że Wituszyński
jest szefem miejskich struktur PiS.
A więc partii, która ma za dwa lata
objąć władzę w kraju. Jeśli zatem
Wituszyński dobrze się spisze przy
komunalizacji mienia miasta, może
go czekać tylko i wyłącznie świetlana
przyszłość. Listy kandydatów na posłów i senatorów są jeszcze puste.
Tylko, żeby po drodze do celu czegoś nie spieprzył, bo prezes Jarosław
bardzo nie lubi nieudaczników.

My tu gadu gadu, a nas zalewa!

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

Za

oknem znowu leje. Pod
Kraków nawet nie ma
się co wybierać. W przeglądarce internetowej stale otwarte
strony pokazujące napełnienie zbiorników Rożnów i Klimkówka oraz
stan wód w Nowym Sączu, Grybowie i okolicach. Wydano ostrzeżenie
meteorologiczne dla zlewni Dunajca. Kamienica, Łubinka i Biała weszły w strefę stanów wysokich, Ropa
– w stan ostrzegawczy. Na Facebooku
zdjęcia nowosądeczan z gradem wielkości mirabelek...
Mam nieprzyjemne wrażenie,
że w obawach o powtórkę powodzi
sprzed trzech lat jesteśmy osamotnieni. Jasne, jak zaleje w Warszawie
auta po dachy, jak woda już zniszczy życie ludzi na Śląsku, to będziemy to na okrągło oglądać w telewizji. Tylko wtedy, gdy jest szansa, że się
nam z tego powodu łza w oku zakręci. A co z resztą? Próżno szukam wieści. Żadnych pytań, dlaczego kraj
jest znowu nieprzygotowany do klęski i czerwcowe deszcze go niszczą?
Co zrobiono od powodzi tysiąclecia
z lipca 1997 roku, żeby zmniejszyć zagrożenie i skutki kataklizmu? Niewiele. Widzę na nowo „urządzone”
koryta Kryniczanki z uzdrowisku czy

Białej w Grybowie. Podobno Jezioro Rożnowskie ma zostać odmulone
do przyszłego roku, ale mam wrażenie, że zarasta zamiast się pogłębiać.
A woda nieustannie zaskakuje kraj jak
zima drogowców.
Jedyne, co się u nas robi doskonale, to gada. Organizuje konferencje,
seminaria, dyskusje. I rozprawia się
o konieczności rozbudowy małej retencji na prawie całej Sądecczyźnie,
o złym stanie urządzeń melioracyjnych, o popowodziowej naprawie infrastruktury. Fakt, droga do Krynicy
jak nowa, tylko wjazd na Just straszy
osuwającym się asfaltem, ponoć tego
nie da się opanować. Ale co zrobiono, by drugi raz tego wszystkiego nie
remontować? Żeby ludzie w domach
spędzali noce spokojnie?
Mówiono: że „działamy”, że „plany”, że „programy”. Czasem ktoś
na takim spotkaniu palnie nieostrożnie, że biurokracja i instytucje, które powinny pomagać, zabijają starania gmin o budowę tych zbiorników.
A zagmatwane prawo wyklucza inne
inwestycje. Potem znów cisza, jakby ktoś puścił bąka w towarzystwie
i udają, że nic się nie stało. Niczym kibice: „Nic się nie stało! Polacy, nic się
nie stało!”
A stało się. W środku czerwcowych powodzi okazało się, że Komisja
Europejska traci do nas cierpliwość.
Grozi Polsce odebraniem pieniędzy na inwestycje przeciwpowodziowe, te obecne i przyszłe z budżetu
2014– 2020, skoro nie wprowadzamy niezbędnych przepisów i działamy wbrew unijnym zaleceniom.
W piśmie do ministerstw Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego KE

zaznacza, że nasz kraj „zupełnie nie
wykorzystał możliwości, by rozwinąć zintegrowane podejście do zarządzania wodami”. Bo właśnie zamiast
konferować i dyskutować po regionach, mieliśmy opracować ogólnokrajowy plan gospodarki wodnej i go
wdrażać. Bo mamy poplątaną strukturę kompetencji i odpowiedzialności
za sprawy wodne, grę interesów wielu instytucji. Ktoś to prawo wadliwe
tworzył i ktoś je powinien zmieniać,
lecz tego nie robi.
Oczywiście resorty uspokajają,
że pieniędzy nie stracimy, że prace
trwają (jak zwykle od lat!), są skomplikowane, a Unia tylko pospiesza.
Jak nie pospieszać?! Zbiornik retencyjny Świnna Poręba pod Wadowicami budowany jest na rzece Skawie
już 27 lat! Pomysł padł 100 lat temu,
plany pół wieku temu. Zbiornik
w Raciborzu miał powstać po powodzi w 1997 roku, nie ma go od 16
lat. Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły powinien w tej chwili aż buzować. Łopaty
wbito, ale nadal raczkujemy. A minister rozwoju Elżbieta Bieńkowska,
w innych sytuacjach kompetentna i podobno skuteczna, zatrzepała
w TVP pomalowanymi na granatowo
rzęsami i rzekła: – W tym roku powodzi nie będzie.
Że co?! Dodała, że zbiornik w Raciborzu powstanie... za kilka lat,
po prostu za długo trwały prace przygotowawcze. Ręce opadają. Jak skomentowały złośliwie pewne dziennikarki: – Zbiornika nie ma, powodzi
nie będzie, ale za to jakie wypasione rzęsy są.
No bo przecież nic się nie stało...
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Sony Centre, 33-300 Nowy Sącz
ul. Dojazdowa 20, tel. 18 444 11 44
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Sumienie budzi się w ciszy

I N T E R W E N C J A DT S . Pani Jadwiga z Nowego
Sącza, miała, jak sama podkreśla, przyjemność
spędzić ostatni weekend w Muszynie.

R O Z M OWA z ALEKSANDRĄ KARASOWSKĄ, psychologiem i trenerem
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gościem konferencji
„Wychowanie w duchu wartości”,
zorganizowanej przez Fundację
Ostoja w Nowym Sączu pod medialnym patronatem DTS.

E

K

L

A

M

Syn szukał miejsca, gdzie można zaparkować
w pobliżu stolików i w końcu stanął na części
chodnika. Po posiłku poszliśmy zobaczyć, jak
wygląda deptak w pełnej krasie, no i na samym końcu, tuż pod Domem Opieki Społecznej okazało się, że jest parking. A jakże,
z prawdziwego zdarzenia, ale pusty, bo nigdzie po drodze nie ma żadnej informacji
o tym, że jest – relacjonuje.
Uwagi naszej czytelniczki przekazaliśmy
do Arkadiusza Cyconia z Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Obie przyjęte
zostały ze zrozumieniem. Jeśli chodzi o znak
z informacją o parkingu, sprawa jest prosta:
– Urząd musi uzyskać jedynie zgodę na jego
ustawienie od właściciela drogi. Jeśli chodzi
o zabezpieczenie terenu wykopalisk, z tym tematem trzeba będzie zaczekać do lipca, kiedy
ma być rozstrzygnięty przetarg na kontynuację, wznowienie badań architektoniczno–
archeologicznych. Cycoń dodaje również,
że wszystkie podobne uwagi można kierować
bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.
(ES)

– „Wychowanie do wartości” tytuł
Pani wykładu, jak i całej konferencji przede wszystkim rodzi pytanie
o pojęcie wartości dziś.
– Żeby nie pogubić się w tym świecie różnych wartości, trzeba odnieść się do kategorii dobra i zła. Mocno podkreślić, co jest konstruktywne, a co destrukcyjne.
– Znaną metodą wychowawczą, która zdaniem
wielu rodziców to dobro i zło pokazuje, jest karanie. Pani podczas konferencji mówi jednak, że kary
mogą działać destrukcyjnie.
– Nie jest to takie oczywiste. Trzeba wgłębić się w tę metodę, przyjrzeć się, czym są kary,
czego od nich, jako rodzice, oczekujemy, a jakie reakcje budzą w dziecku. Rodzic, karząc,
liczy na to, że dziecko nie popełni więcej tego
samego błędu, podejmie za to refleksję nad
swoim zachowaniem, nauczy odróżniać się
dobro od zła. Dorosły w ten sposób chce również zbudować swój autorytet. A jak wygląda sprawa z perspektywy ukaranego dziecka?
Podam przykład, który usłyszałam od jednej
z matek: Wchodzi do pokoju i widzi płaczące młodsze dziecko, które właśnie dostało łomot od starszego brata. Podchodzi do sprawcy
i daje mu kilka – jak to nazwała – „szybkich”.
Syn wychodzi z pokoju, strzelając drzwiami.
Matka, karząc go w ten sposób, utwierdziła go
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Sposób zabezpieczenia wykopalisk archeologicznych nijak się ma do estetyki baszty i naszych
wyobrażeń o miejscu pracy archeologów

w przekonaniu, że wobec słabszego można użyć siły. Kara nie wyprowadziła dziecka w kierunku dobra. Nie nauczyła, jak radzić sobie
z frustracją, a także, jak naprawić
wyrządzone zło. Choć to on sam
zawinił, teraz czuje się skrzywdzony i skupia się nie na tym, co zrobił, ale na matce, która go ukarała: „Ona jest wredna”. Rodzi się
w nim bunt, chęć odwetu i narasta złość do dorosłego. Można spodziewać się, że znów zrobi to samo,
ale będzie bardziej dyskretny – nie da się przyłapać rodzicowi.
– Pobłażać też nie można. Jeśli nie kara, jakie narzędzia pozostają rodzicom?
– Karząc, dorośli często nadużywają swojej władzy wobec dziecka, powodując, że świat
wartości staje się totalnie zamieszany. Pozostaje droga, która pozwala dziecku poddać refleksji
to, co zrobiło. Ale to rodzic powinien przeprowadzić dziecko przez etapy: od destrukcyjnego
działania, którego się dziecko dopuściło, do zadośćuczynienia. Dorosły powinien stanowczo,
ale bez przemocy i krzyków przerwać złe zachowanie, a następnie dać czas dziecku na zastanowienie się nad swoimi czynami. Często dzieci nie mają nawet świadomości, że to, co robią,
jest złe i naszą rolą jest im to wyjaśnić. Czasami
też trzeba im pokazać skutki ich działania: „Zobacz, mały teraz płacze i ma siniaka”. A także,
jak mogą naprawić zły czyn: „Co mógłbyś zrobić dla niego dobrego?”. Tylko wtedy jest szansa, że dziecko podejmie refleksję, obudzi się jego
sumienie. Kary zagłuszają sumienie. Ono działa
tylko w ciszy i poczuciu bezpieczeństwa.
Rozmawiała (KG)
FOT. ARCH. ALEKSANDRY KARASOWSKIEJ

Starsza pani nie kryje zachwytu nad zmianami, które nastąpiły w tym miejscu w ciągu
ostatnich kilkunastu miesięcy. Są jednak dwa
małe „ale”, którymi należałoby się zająć natychmiast. Chodzi o brak właściwego zabezpieczenia terenu wykopalisk archeologicznych
prowadzonych przy baszcie i brak informacji
o parkingu przy nowo utworzonym deptaku.
– Taras widokowy na baszcie to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych i reprezentacyjnych miejsc w Muszynie i obowiązkowy
punkt spaceru. Przewijają się tam setki osób
dziennie w tym starsi, mniej sprawni i dzieci. A tu wokół baszty dziury na kilka metrów
ledwo przykryte folią i deskami. Jest co prawda zalaminowana tablica, że to miejsce wykopalisk archeologicznych, ale to w niczym nie
usprawiedliwia niebezpieczeństwa, na jakie
naraża się turystów – tłumaczy pani Jadwiga, która sama na wąskim przesmyku cudem
uniknęła lądowania w dole, po tym jak się poślizgnęła na błocie. – Bo po deszczu wokół baszty jest grzęzawisko. A przecież z tego, co widać
w tych dołach, można zrobić atrakcję, bo przecież każdego na pewno będzie ciekawić, jak
wygląda miejsce pracy archeologa.
Jeśli chodzi o brak informacji o parkingu, dla naszej czytelniczki sprawa jest równie oczywista.
– Deptak pod basztą cudny, urządzenia
do ćwiczeń przednie, podobnie jak plac zabaw i miejsca do odpoczynku. Zdecydowaliśmy się tam z dziećmi i wnukami na piknik,
bo zabraliśmy ze sobą cały kosz smakołyków.

FOT. (ES)

Niebezpieczny teren wykopalisk

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem
materiałów szeroko rozumianych jako
chemia budowlana oraz systemów
ociepleń budynków.
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systemów ociepleń spod znaku żółwia.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

800 415 999
Godziny pracy infolinii w dni powszednie od 7:00 do 15:00.
Koszt połączenia bezpłatny.

NA AFISZU
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WYSTAWA DZIEDZICTWO KULTUROWE
ŚW. KINGI prezentuje zbiory ss. klarysek
w Starym Sączu zgromadzone w ciągu jego
ponadsiedemsetletniej historii. Poza nielicznymi wyjątkami, wszystkie eksponaty
prezentowane na wystawie, po raz pierwszy w historii starosądeckiego konwentu
opuściły mury klasztorne i pokazane zostały szerszej publiczności. Najcenniejszymi
eksponatami na wystawie są pochodzące
z XIII w. pamiątki po świętej Kindze znane
do tej pory jedynie z opracowań książkowych. Wernisaż wystawy 14 czerwca, Galeria Dawna Synagoga, g.17. Wystawę będzie
można oglądać do 7 lipca.
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Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem,
prawnikiem, publicystą i politykiem, Kaplica
Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu,
ul. Ducha Św. 2, 16czerwca,
g. 18.30.

Finał XXVIII Małopolskiego
Festiwalu Teatrów Dzieci
i Młodzieży BAJDUREK,
MCK Sokół,13 czerwca,
g. 9.30
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Oddaj swojÄ ToyotØ w rØce fachowców!
Autoryzowany Serwis TOYOTA KOBOS dysponuje specjalistycznymi narzØdziami,
abtakĻe posiada peānÄ wiedzØ nabtemat technologii napraw.
PoāÄczenie tych atutów daje ci pewnoĚÆ, zebwizyta wbAutoryzowanym Serwisie
TOYOTA KOBOS tobsame korzyĚci.

Nie zwlekaj dāuĻej ibskorzystaj
zbniewpowtarzalnej oferty juĻ teraz.
Tylko dobkoăca lipca rabat
wbwysokoĚci 20%
nabklocki ibtarcze hamulcowe.
Aby umówiÆ siØ nabusāugØ serwisowÄ bÄdĹ zasiØgnÄÆ porady eksperta wbsprawach
serwisowania samochodów marki Toyota prosimy Paăstwa obbezpoĚredni kontakt
zbnaszymi doradcami Serwisowymi.

Kobos
Autoryzowany Dealer

TOYOTA KOBOS Nowy SÄcz
ul. Tarnowska 130; 33-300 Nowy SÄcz,
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Agenci pozytywnych zmian
podstawę do zbudowania pierwszoligowej drużyny. – Niełatwo rozmawiać ze sponsorami, niełatwo
odbudowywać zaufanie krynickiego hokeja, które było mocno nadszarpnięte. Jeśli zarządzanie będzie prowadzone wedle mierzenia
sił na zamiary, wszystko w Krynicy, jeśli chodzi o hokej, wróci
do normy.
Obecność w Krynicy prezesa PZHL Piotra Hałasika powinna być dla 1928 KTK dobrą wróżbą. To człowiek nie związany
przed swoją prezesurą z hokejem. To typowy menedżer związany z sektorem energetycznym, ale
i ze sportem. Był prezesem i właścicielem siatkarzy Płomienia Sosnowiec, organizował profesjonalną ligę siatkówki. Nie ukrywał,
że najważniejsze dla niego są reprezentacja, szkolenie młodzieży i organizacja ligi zawodowej
w Polsce. Za jego wyborem lobbowało wiele osób zmęczonych
sytuacją w PZHL, zdegustowanych poziomem polskiego hokeja. O objęcie fotela prezesa prosił go m. in. Mariusz Czerkawski
i Katarzyna Zygmunt.

Spotkaliśmy się po to, by ogłosić
kibicom, że czeka ich dużo radości
– cieszył się Daniel Kaszowski prezes 1928 KTH. – Zagramy w przyszłym sezonie w I lidze.
Ostania konferencja prasowa zorganizowana w Krynicy wlała sporo otuchy w serca miłośników
hokeja. Powiało optymizmem,
bo na spotkaniu przedstawiono
skład, sponsorów, wsparcie zadeklarował burmistrz uzdrowiska Dariusz Reśko, a swój pomysł
na hokej w Polsce przedstawiał
agent pozytywnej zmiany w polskim hokeju prezes PZHL Piotr
Hałasik.
Kiedy dwa lata temu KTH utrzymało się w hokejowej ekstraklasie
był to początek końca zespołu i klubu w tamtejszym kształcie. Kłopoty
finansowe skutkowały brakiem licencji na grę w PLH, a potem wycofaniem się zespołu z I ligi. Honor
hokeja w Krynicy uratowali byli
zawodnicy KTH i grupka miłośników, wspomaganych przez miasto,
którzy pod szyldem KKH Kaszowski wygrali na pół amatorskie rozgrywki II ligi.
– Brak seniorskiego hokeja
w kolebce tej dyscypliny to była
niedobra informacja – przyznawał burmistrz Krynicy Dariusz Reśko. – Czas było zakończyć hochsztaplerskie zagrywki, które trwały
tutaj przez lata i zacząć budować
na nowych zasadach, które nie
będą może na początku bardzo
efektowne, mówię tutaj o budżecie, ale zapewnia powrót tej dyscypliny do pierwszej ligi, a w przyszłość na bazie oczywiście realiów
ekonomicznych na grę w ekstraklasie. Budżet na ten sezon jest
zabezpieczony.
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Zawodnik, dyrektor ds. sportowych i wieloletni kapitan KTH Mateusz Dubel, przyznał, że skład jest
skompletowany w 80 procentach.
– W sierpniu, kiedy drużyna
wyjedzie trenować na lód, pojawią
się jeszcze zawodnicy na testach
– zapowiedział Dubel. – Jeśli trener uzna , że będą przydatni, podpiszemy z nimi umowy. Jeżeli nie
wystartuje Centralna Liga Juniorów włączymy również kilku naszych juniorów do składu.
Burmistrz dziękował wszystkim,
którzy dzięki pasji i samozaparciu zbudowali tę nową platformę,

Kadra 1928 KTH
Bramkarze: Maciej Marszał, Kamil
Skórski, Łukasz Sułkowski.
Obrońcy: Łukasz Dudzik, Kamil
Górecki, Krzysztof Kozak, Dawid
Kruczek, Maciej Kruczek, Grzegorz
Myjak, Piotr Pach, Tomasz Zieliński, Sebastian Korkosz, Grzegorz
Leśniak.
Napastnicy: Marek Bryła, Marek
Cieślicki, Marcin Czajka, Mateusz
Dubel, Grzegorz Horowski, Dariusz
Janowiec, Michał Karcz, Sławomir
Krokosz, Damian Maczuga, Dawid
Majoch, Kamil Pawlik, Sebastian
Pawlikowski, Damian Zabawa.
I trener Robert Błażowski, II trener:
Mateusz Dubel, kierownik drużyny
Piotr Mytnik.
Zarząd: prezes Daniel Kaszowski,
wiceprezes Danie Dubel, dyrektor ds. sportowych Mateusz Dubel,
menedżer Dariusz Broniszewski.
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Nie zmarnowaliśmy talentów
Chrapka i Kurowskiego
R O Z M OWA z PRZEMYSŁAWEM CECHERZEM trenerem Kolejarza Stróże
– Podczas derbów kibice Sandecji nie
szeptali Panu, żeby to Pan poprowadził
Sandecję w przyszłym sezonie?
– Cieszę się, że kibice w Nowym Sączu doceniają ciężką pracę, jaką wykonałem w Kolejarzu
przez ostatnie dwa lata. Udało się
z nimi nawiązać nić porozumienia. To rzadkie, jeśli się przyjeżdża na derby z drużyną zza miedzy.
– Ale konkretna propozycja z Sandecji
się nie pojawiła?
– Nie pojawiła się.
– Dwa lata pracy przy ograniczonych
przecież możliwościach finansowych
i bazie treningowej zakończone dobrymi wynikami, w tym raz omal nie
zakończone awansem, nie odbiły się
echem w Polsce? Kluby nie pytają jak
Cecherz to zrobił i czy nie chciałby zrobić tego w innym miejscu?
– Wie pan, w Polsce jest, jak
jest. Więcej zawiści niż podziwu,
czy uznania. Oczywiście nie mamy
ogromnego budżetu, ale finansowo jest stabilnie. Piłkarz nie musi
się martwić, że nie przyniesie wypłaty do domu, tylko koncentruje
się na treningu. Dlatego mimo słabej bazy pracujemy w Stróżach dość
komfortowo. Zresztą jeden z trenerów powiedział kiedyś, że dobry
szkoleniowiec zrobi wartościowy
trening na metrze kwadratowym.
Oczywiście z bazą, choćby taką jak
ma Sandecja, moglibyśmy powalczyć lepiej.
– Te dwie ostatnie kolejki to nie były
kolejki cudów? Awansowały te drużyny,
które miały bazę i bez stresu mogą czekać na decyzję PZPN w sprawie licencji.
Związek niedługo zaostrzy wymogi dla
klubów z I ligi. Niecieczy się nie udało
awansować, choć była pewniakiem.
– Nie sadzę. I liga jest nieprzewidywalna. Trudno się doszukiwać
kunktatorstwa w tym, że w doliczonym czasie gry Termalica traci
gola po strzale bramkarza Olimpii
Grudziądz. W Niecieczy przegrali awans w głowach. Podobny problem mieli pod koniec ubiegłego
sezonu. Gdyby awansowali, państwa Witkowskich stać niewątpliwie na dostosowanie stadionu.

– Wiadomo już, kto odejdzie
z Kolejarza?
– Nie przedłużymy kontraktu
z Krystianem Pieczarą. Wypożyczenia kończą się Pietrzakowi, Forencowi, Arłukowiczowi, Kurowskiemu. Na ich miejsce będziemy
szukać piłkarzy. Szkoda również
Maćka Kowalczyka. Król strzelców
I ligi odejdzie do Olimpii Grudziądz.
– Co go do tego skłoniło?
– Myślę, że warunki finansowe. Wiele mu zawdzięczamy, ale
i Maciek mógł się u nas wypromować. Życzę mu wszystkiego dobrego. Na marginesie polecam kibicom
zwrócić uwagę na polskie młodzieżowe reprezentacje. Na pierwszą
reprezentację nie da się już patrzeć, ale dużo satysfakcji mam,
kiedy oglądam mecze kadry do lat
21, gdzie gra Michał Chrapek, który grał w Kolejarzu przez rok, a teraz śmiało wchodzi do pierwszego
zespołu Wisły Kraków. W kadrze
do lat 19 pierwsze skrzypce gra Kamil Kurowski wypożyczony przez
nas na tę rundę z Legii. To oznacza, że od strony szkoleniowej robimy tu dobrą robotę, a gra w Kolejarzu to dobra szkoła piłkarskiego
rzemiosła.

Rozmawiał (RAF)
Najbardziej pamiętnym obrazkiem
tego sezonu pierwszoligowego w Nowym Sączu będą niestety nie piękne bramki i porywające mecze, nawet nie kiks Marcina
Cabaja, ale koszulki w jakich zaprezentowali się przed derbami
z Kolejarzem Stróże piłkarze. Napis na nich głosił – „Prezesie, ile
jeszcze niespełnionych obietnic?”
O zaległościach wobec piłkarzy
od czasu do czasu się wspominało, ale raczej po cichu
i gdzieś w kuluarach. Tymczasem
jeden z piłkarzy po meczu z Kolejarzem zdradził, że klub nie płaci mu już przez pięć miesięcy.
To jest być może tajemnica wyników Sandecji. Nie ma sianka, nie
ma granka.
Z drugiej strony potwierdza się
teza, że zawodowa piłka nożna,
każdy sport, który chce się mienić profesjonalnym, po prostu nie
ma racji bytu, jeśli będzie oparty
prawie wyłącznie o garnuszek podatników. Większość z nich w sobotnie popołudnie wybrała spacer,
albo rowerową wycieczkę i mało
była zainteresowana derbami Sądecczyzny. Czy warto wydawać
prawie 2 mln złotych po to, by
na kończący sezon derbowy mecz
przyszło ledwie 1700 osób?
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Sądecczyzna jest najlepsza do uprawiania kolarstwa!
R O Z M OWA z RAFAŁEM MAJKĄ, kolarzem duńskiej grupy Saxo-Tinkoff, 7. zawodnikiem niedawno zakończonego wyścigu Giro de Italia
– Ścigał się Pan z sądeckimi kolarzami, którzy już kilka lat temu mówili, że zrobi Pan karierę w zawodowym
peletonie, ale chyba nikt nie myślał,
że w wieku 24 lat pojedzie Pan tak
dobrze w Giro?
– Rzeczywiście wspominam
miło te chwile, kiedy choćby na juniorskim wyścigu w Dobczycach
podjeżdżali do mnie kolarze z Nowego Sącza, gratulując zwycięstwa i przewidując szybki rozwój
mojej kariery. Wówczas na pewno nie przypuszczałem, że za kilka sezonów, w wieku 24 lat, zajmę
7. miejsce w tak prestiżowym wyścigu jak Giro d`Italia. Od początku kariery sportowej wierzę jednak
w siebie i swoje umiejętności, ale
staram się nie popadać w zadowolenie i cały czas pracować nad swoimi słabymi i mocnymi stronami.
Myślę, że jest to jeden z czynników, który decyduje o mojej obecnej pozycji w peletonie.
– Wiemy, że nie ma prostej recepty
na sukces w tak wymagającym sporcie jak kolarstwo, ale sukcesy działają na wyobraźnię młodych ludzi,
którzy by chcieli Pana naśladować.
Kilka prostych rad mogących pomóc
dojść do sportowego celu?
– Jak wspomniałem wcześniej,
na pewno najważniejsza jest chęć
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i gotowość do ciężkiej, nieustannej
pracy. Czasami trzeba przejechać
5 czy 6 godzin na rowerze w deszczu, śniegu czy upale. Wszystko to hartuje i poprawia nie tylko
wydolność fizyczną, ale również
psychikę i charakter. Oprócz tego
warto zapisać się w jak najmłodszym wieku (dla kolarzy ok. 12–14
lat) do kolarskiego klubu sportowego. Kilku dobrych zawodników
z Nowego Sącza i okolic jeździło
w moim pierwszym klubie w Krakowie – WLKS Krakus BBC Czaja. Nadal prowadzi go trener Zbigniew Klęk, któremu bardzo wiele
zawdzięczam i to w dużej mierze
dzięki niemu jestem w obecnym
miejscu. Ważne, aby na początku
kolarskiej drogi trafić na takich
ludzi jak trener z Krakusa.
– Wiele razy trenował Pan i ścigał
się na sądeckich szosach, jak je Pan
wspomina?
– Mój dom rodzinny znajduje się w Zegartowicach (niedaleko Dobczyc – przyp. red.), skąd
już niedaleko do Limanowej i Nowego Sącza. Bardzo często zapuszczam się w Beskid Sądecki,
bo są tu świetne drogi i wymagające podjazdy, na których trenuję. Moimi ulubionymi są trasy
na Krynicę, Kotów czy Przehybę.
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Beskid Sądecki daje jedne z najlepszych możliwości w Polsce jeśli chodzi o uprawianie kolarstwa. I to zarówno górskiego, jak
i szosowego. Macie świetne drogi i bardzo wymagające szlaki
w terenie!
– Sądeckie Towarzystwo Cyklistów
przyznało Panu tytuł honorowego członka. Uciążliwość wynikająca
ze sławy, czy coś więcej?
– Dla mnie jest to duże wyróżnienie i cieszę się, że mogę być
honorowym członkiem Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów.
Działa ono prężnie od wielu lat
i dzięki niemu kolarstwem zainteresowało się kilku młodych zawodników z Nowego Sącza. STC
organizuje też wyścigi kolarskie
w Nowym Sączu i dba o promocję
tego sportu. Cieszę się, że swoim
nazwiskiem będę mógł wspierać
tę inicjatywę.
– Ponoć może się Pan pojawić
na wrześniowym wyścigu Doliną Popradu organizowanym przez STC jako
starter i gość honorowy? To prawda, czy spotkamy się w Nowym Sączu dopiero w październiku na weselu Pańskiego kolegi z peletonu, Arka
Koguta?
– Wyścig Doliną Popradu
to znakomita impreza, ale raczej w perspektywie przygotowań do mistrzostw świata i startu
w Vuelta a España (trzytygodniowy wyścig dookoła Hiszpanii
– dop. red.) nie będzie to w tym
roku możliwe. Całkiem prawdopodobne jest za to, że spotkamy
się na weselu Arka! Pod koniec
października będzie już po sezonie
startowym, więc dla mnie to doskonały okres na zabawę i spotkania z przyjaciółmi. Arek prowadzi
też na co dzień mój fanpage na Facebooku i zachęcam do jego odwiedzenia. Na weselu na pewno
wypiję za zdrowie jego i wszystkich kibiców z Nowego Sącza!
Rozmawiał (BICI)

