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Po raz pierwszy w historii Polak jest pomysłodawcą
nowej dyscypliny olimpijskiej
9 lat temu zgłosił swój pomysł, by zimowe igrzyska olimpijskie wzbogacić o
nową dyscyplinę łyżwiarską. Dziś kryniczanin Paweł Zygmunt, łyżwiarz szybki, olimpijczyk, nie kryje satysfakcji i z przekonaniem mówi: - Wyścig masowy uczyni łyżwiarstwo bardziej atrakcyjnym sportem. Czytaj - str. 3
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Fałszywa korespondencja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ostrzega przed telefonami i mejlami od osób podszywających się
za pracowników ZUS. Kierują one
do emerytów zawirusowaną korespondencję elektroniczną i namawiają do płatnych porad.
W ostatnich dniach do niektórych z klientów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych dotarła korespondencja mailowa z
informacją o możliwości przeliczenia emerytury w związku ze zmianą przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wskazywała jakoby
jej nadawcą był sam Zakład. Dla
osób zainteresowanych przeliczeniem świadczeń podany był
adres kontaktowy dyrektora
i zastępcy dyrektora oddziału
ZUS. Mail zawierał również załącznik, który był najprawdopodobniej zawirusowany. Inni

klienci odebrali z kolei telefony
z informacją o możliwości przeliczenia emerytury w oparciu o
nowe przepisy i sugestią spotkania z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- W związku tymi przypadkami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż nasi pracownicy nie przesyłają klientom korespondencji mailowej z
informacją o możliwości skorzystania z przeliczenia świadczenia, nie kontaktują się też w
tej sprawie telefonicznie. Stąd
uczulamy i prosimy o ostrożność. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do wiarygodności
kontaktujących się osób, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi
Telefonicznej ZUS pod numerem
telefonu: 22 560 16 00 – podaje
Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.
ŹRÓDŁO: ZUS
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W podróż poślubną do… drukarni

On – dyrektor działu kolportażu naszego wydawnictwa. Ona
– przebojowa kolporterka DTS,
docierająca mobilnym kioskiem
w ruchu z naręczem tygodnika
w najbardziej niedostępne miejsca. Jego znają i lubią wszystkie panie w sklepach regionu,
gdzie tylko znajdują się punkty dystrybucji DTS. Ona, rozdając gazetę w najbardziej ruchliwych miejscach Sądecczyzny, nie tylko budziła zachwyt
naszych Czytelników, ale miała niejedną propozycję matrymonialną. Na szczęście wybrała tę najwłaściwszą i 3 czerwca
powiedziała TAK właśnie jemu.
Owszem, 3 czerwca to była środa, być może nietypowy moment na ślub i wesele, ale w
ich branży trudno było wybrać
lepszy – z powodu święta nasza gazeta nie ukazywała się 4
czerwca. Tak więc Magdalena
Leszczyńska i Mateusz Węglowski–
Król wykorzystali rzadką okazję,
kiedy zwalniamy tempo i padli
sobie w ramiona.

Nawet nasz redakcyjny rysownik Marek Stawowczyk, choć
to człowiek twardy i do wzruszeń nieskory, tak się przejął
romantyczną historią Magdy i
Mateusza, że poświęcił im swoją tygodniówkę (patrz wyżej),
co w pewnych kręgach uznawane jest za nie lada wyróżnienie.
Nowożeńcy na razie nie zdradzają, gdzie planują się wybrać
w podróż poślubną. Domyślamy się tylko, że pierwszy fragment miodowego miesiąca już w
środę spędzą (spędzili) w drodze

do Sosnowca, gdzie z drukarni Polska Press odbiorą 240. numer DTS, czyli ten, który właśnie trzymacie Państwo w ręku.
Wszystkiego dobrego młodej
parze! Najlepsze życzenia nie tylko od Wydawnictwa Dobre, ale
również w imieniu tysięcy naszych Czytelników, do których
co tydzień, m.in. dzięki Magdzie
i Mateuszowi dociera DTS. Skoro
macie już państwo świeży numer
tygodnika, to znaczy, że nowożeńcy przed chwilą u was byli.
(MICZ)
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FOT. (WICZ)

Gdyby ta historia wydarzyła się w
Nowym Jorku, pisalibyśmy dzisiaj,
że to love story jak z filmu. Skoro
jednak akcja dzieje się w Nowym
Sączu, bardziej wypada nam powiedzieć, że to historia jak… z gazety. Konkretnie historia z DTS.
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Po raz pierwszy w historii Polak jest
pomysłodawcą nowej dyscypliny olimpijskiej
A TO C I E K AW E . 9 lat temu zgłosił
swój pomysł, by zimowe igrzyska olimpijskie wzbogacić o nową dyscyplinę łyżwiarską. Dziś kryniczanin Paweł Zygmunt,
łyżwiarz szybki, olimpijczyk, nie kryje satysfakcji i z przekonaniem mówi:
- To szybka i widowiskowa konkurencja, która ma swoją ponadstuletnią tradycję. Z pewnością wyścig masowy uczyni łyżwiarstwo
bardziej atrakcyjnym sportem.
Droga, aby wyścig masowy stał się jedną z siedmiu już dyscyplin olimpijskich
w łyżwiarstwie – obok wyścigów na
500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m i 10
tys. m oraz drużynowego – ma swój
początek w 2006 r. Wówczas to olimpijczyk z Krynicy-Zdroju został członkiem Komisji Technicznej International Skating Union (ISU - Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej) i zgłosił swój
pomysł, przedkładając opracowany
wstępnie projekt nowej dyscypliny.
- Sam jestem długodystansowcem
i wiem, że taki wyścig może być nudny zarówno dla zawodnika, jak i widza. Chciałem, aby łyżwiarstwo nabrało rumieńców i odwołałem się do
tradycji – mówi w rozmowie z nami
Paweł Zygmunt, przypominając, że
wyścig masowy był bardzo popularną dyscypliną w XIX wieku, kiedy ISU
zaczynała swoją działalność. Pomysł
był testowany i udoskonalany kilka
lat. Najpierw dyscyplinę wprowadzono na Mistrzostwa Świata Juniorów
później był Puchar Świata, w końcu w

wyścigu masowym mogli zacząć startować seniorzy.
- W XIX wieku, kiedy organizowano wyścigi masowe, łyżwiarze osiągali prędkości na poziomie 30 kilometrów na godzinę, dziś to 60-70 kilometrów na godzinę. Istniały więc obawy o zachowanie granic bezpieczeństwa w sporcie. Wszystko trzeba było
przetestować – opowiada Zygmunt. Na szczęście dziś technologia poszła
tak do przodu, że ubrania kevlarowe i
kaski chronią przed wypadkami, które mogą się wydarzyć na lodzie przy
tak dużych prędkościach – dodaje. Po
IO w Soczi pomysłodawca doczekał się,
aby tematem zajął się MKOL. W niespełna dwa lata wyścig masowy został wpisany na listę dyscyplin olimpijskich. Pierwszych zawodników w nim
startujących zobaczymy podczas XXIII
Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które
odbędą się w południowokoreańskim
Pjongczangu.
- Czuję ogromną satysfakcję. Dzięki
mojemu pomysłowi łyżwiarstwo nabierze nowego wyrazu. Wyścig masowy to bowiem niezwykle atrakcyjna
dyscyplina - widowiskowa, trzymająca w napięciu. 25 okrążeń dostarcza
i zawodnikom, i kibicom wiele emocji.
A o to przecież chodzi – mówi olimpijczyk, zwracając uwagę na kolejne idące za tym korzyści. - Zwiększając widowiskowość sportu, zwiększamy zainteresowanie nim mediami – mówi.
A za tym idą z kolei większe pieniądze...
(KG)
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W związku z dynamicznym rozwojem
Kancelaria Adwokacka Adwokat
Agnieszki Błażowskiej z siedzibą w
Warszawie i filią w Nowym Sączu
poszukuje do współpracy do filii w
Nowym Sączu aplikantów adwokackich.
Osoby chętne proszone są o wysłanie
CV oraz listu motywacyjnego na adres:
ablazowska@abkancelaria.com

Zmieniamy się z myślą o Was!

Od kilku dni jest już uruchomiony nasz nowy portal internetowy.
Dawne dts24.pl zostało zastąpione przez sacz.in

Sprawdź, polub nas i zostań z nami na zawsze.
Otwieramy przed naszymi Czytelnikami nowe możliwości. Nasz
portal w nowej odsłonie to – oprócz dobrego dziennikarstwa,
zdjęć i filmów - szybkość, nowoczesność z wersją mobilną
włącznie, ogłoszeniami drobnymi, wizytówkami firm i
komentarzami, które moderują sami Czytelnicy.

Tutaj również – nie czekając na wersję papierową –
możesz pobrać elektroniczne wydanie “Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” (a numery archiwalne nadal na dts24.pl).

Zapraszamy!
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Kapliczka w Czerńcu ponownie zagrożona? PORADNIK ADWOKATA
DTS CZYTELNIKÓW. Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Czerniec już od wielu lat robią, co mogą,
by uratować swoją przydrożną kapliczkę i jej serce, czyli obraz Matki
Boskiej Bolesnej.
Sprawa stanęła na ostrzu noża, gdy
radni poprzedniej kadencji z inicjatywy byłego wójta Łącka Janusza
Klaga przekształcili sąsiadującą z
kapliczką działkę z rolnej na przemysłową. Miała na niej powstać
siedziba składu budowlanego, a
zjazd dla ciężkiego sprzętu obsługującego skład tuż przy kapliczce.
Jednocześnie przeprowadzono remont kapliczki, który według Stowarzyszenia może zniweczyć ich
starania o wpisanie obiektu do rejestru zabytków i objęcie go ścisłą
ochroną. Mieszkańcy Czerńca na
drodze sądowej wywalczyli unieważnienie uchwały. Teraz kapliczka znów jest zagrożona.
17 listopada odbyły się wybory
samorządowe. Wójt Klag musiał
rozstać się z urzędem, ale jeszcze
przed przekazaniem władzy nowemu wójtowi złożył do sądu najwyższego wniosek o kasację poprzedniego wyroku. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, radni na nowo będą mogli przystąpić do zmiany planu
przestrzennego zagospodarowania
działki tuż obok kapliczki. Obawy
okolicznych są tym większe, że
jakiś czas temu z kapliczki zdjęto tynk.
Wójt Janusz Dziedzina potwierdza – jego poprzednik wystąpił o
kasację korzystnego dla obrońców
kapliczki wyroku. Sama kapliczka
została przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Łącku (wcześniej

Nie chcę już pracować...

Wiktoria Nowińska wystąpiła ostatnio z wnioskiem o wpisanie kapliczki z
urzędu do rejestru zabytków.
jej dotychczasowy właściciel, czyli
Zarząd Dróg Wojewódzkich oddał
ją gminie – przyp. red.)
Dziedzina zastrzega też, że
gmina nie zleciła ani nie prowadzi żadnych prac na obiekcie. –
Natomiast w ostatnim czasie złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na realizację prac związanych z remontem kapliczki. Realizacja prac nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu i otrzymaniu
dotacji – informuje wójt.
Więcej dowiedzieliśmy się od
Krystyny Menio dyrektora sądeckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. –
Na ścianach kapliczki wykonane zostały sondy i odkrywki pasowe konieczne do opracowania programu prac konserwatorskich, wymaganego przy składaniu wniosku o przyznanie dotacji

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia?
Masz dobre czy złe informacje, o których powinni
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl

finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu
„Kapliczka”. Prace te zostały wykonane przez konserwatora dzieł
sztuki, posiadającego wieloletnie
doświadczenie zawodowe. Delegatura WUOZ otrzymała dokumentację podwykonawczą z przeprowadzonych badań.
Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie
nakładają na właściciela zabytku obowiązku uzyskania pozwolenia, uzgodnienia lub opiniowania prac badawczych przy zabytku
podlegającym ochronie prawnej
na podstawie gminnej ewidencji.
Jednak informacje te nie uspokoiły członków Stowarzyszenia
Mieszkańców Wsi Czerniec. Prezes Wiktoria Nowińska wystąpiła ostatnio z wnioskiem o wpisanie kapliczki z urzędu do rejestru zabytków. Teraz trwa wyścig
z czasem, bo jeśli skarga kasacyjna, którą złożył wójt Klag zostanie uwzględniona, radni na nowo
będą mogli podjąć próbę zmiany
planu przestrzennego zagospodarowania. A trzeba uzyskać zgodę
właściciela, w tym wypadku parafii. – Mam nadzieję, że skoro
gmina oddała kapliczkę parafii,
to proboszcz nie będzie miał zastrzeżeń, by kapliczkę do rejestru
wpisać – komentuje Nowińska.
EWA STACHURA

Pytanie czytelnika:
Jestem pracownikiem i moja umowa o pracę kończy się 31 sierpnia
2015 roku. Drogą pantoflową doszły
do mnie informacje, że szef chce
mi przedłużyć umowę i dać na stałe, ale nie zgodziłam się, ponieważ
do tej pory zarabiałam 1,5 tys. zł na
rękę. Powiedziałam szefowi, że będę
pracowała do 31 sierpnia i z dniem
1 września idę na bezrobocie. Czy
muszę złożyć oficjale pismo, że rezygnuję z pracy, czy może być ustne wymówienie. Szef powiedział, że
mogę odejść - droga wolna - i jeszcze zapytał, czy rezygnuję z pracy.
Boję się, że mi nie wypisze świadectwa pracy za te 2 lata i 5 miesięcy. Chciałam zapytać, czy dostanę
świadectwo pracy za te wcześniejsze lata pracy, które u niego pracowałam? To jest prywatna firma.
Odpowiedź adwokata:
Z Pani pytania wynika, iż zatrudniona jest Pani na umowę o pracę na
czas określony. Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 pkt 4) Kodeksu pracy – umowa o pracę zawarta na czas
określony rozwiązuje się z upływem
czasu, na który była zawarta. Co
oznacza, iż jeżeli nie przedłuża Pani
umowy, nie musi Pani również tej
umowy wypowiadać.
Po wygaśnięciu stosunku pracy
pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi
świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia
się pracownika z pracodawcą (art.
97 Kodeksu pracy). Jeżeli z pracodawcą łączyło Panią kilka umów –
pracodawca obowiązany jest wydać
Pani świadectwo pracy obejmujące
zakończone okresy zatrudnienia.

DOM murowany w Bobowej do zamieszkania, z wyposażeniem, blisko centrum – sprzedam z powodu
wyjazdu. Cena: 330 000 zł. Tel. 506 153 477.
PRZEDSTAWICIEL FINANSOWY - praca dodatkowa dla
każdego! Atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas
pracy cv: praca.reg1@eurocent.pl
POŻYCZKI GOTÓWKOWE Z PEŁNĄ OBSŁUGĄ W DOMU,
szybka decyzja, pożyczki dla każdego eurocent:
663-225-225
Ale pożyczka nawet w 24 godziny.
Tel. 602 328 661

poradyprawne.dts@abkancelaria.com.
Agnieszka Błażowska udziela bezpłatnych porad
prawnych na naszych łamach.

Stary motocykl, stan obojętny - kupię. 504 220 492
PRACA dla kobiet w Niemczech (sprzątanie mieszkań)
tel. 609 769 639
POKRYCIA DACHOWE, rynny, obróbki. Tel. 784 014 419.
KRAWCOWĄ z doświadczeniem
przyjmę, N.Sącz. Tel. 506 324 352
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, metalowych nóżkach,
kolor dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach z szufladami,
kolor dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, tel.721 066 993.

Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź.
Tel. 602 328 661

SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, tel. 721 066 993.

Ale szybka i elastyczna pożyczka do 25000 zł.
Tel. 602 328 661

SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary, tel. 721 066 993

Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny cel.
Tel. 602 328 661
Atrakcyjna pożyczka minimum formalności
Tel. 602 328 661

AGNIESZKA BŁAŻOWSKA
ADWOKAT

Masz pytanie do adwokata? Zadaj je drogą e-mailową:

OGŁOSZENIA DROBNE
DREWNO OPAŁOWE – KOMINKOWE – sprzedam
tel. 506 655 015

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i
rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne
informacje niezbędne do ustalenia
uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.
Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu
wynagrodzenia za pracę w myśl
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i
składnikach wynagrodzenia oraz o
uzyskanych kwalifikacjach.
Jeżeli świadectwo pracy jest niewłaściwe, pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do
pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania
świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.
Ponadto jeżeli pracodawca nie
wydał w terminie świadectwa pracy, bądź wydał niewłaściwe świadectwo pracy pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie
szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego
świadectwa pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania
bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, tel.721 066 993.
WYNAJMĘ DOM 160m2, 10km od Nowego Sącza w stronę
Kamionki Wielkiej. Cena 1100zł +media. Kontakt
0041 792 947 657.
Sprzedam IVECO DAILY 35C do przewozu zwierząt.Tel.883 993 179

REKLAMA
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Sądeczanie mogą podjąć równą
walkę z rakiem!
Będzie najnowszy sprzęt do badań, badania profilaktyczne raka
przewodu pokarmowego, piersi,
skóry, prostaty... A co najważniejsze, badania od razu będzie można
skonsultować z onkologiem. Szpital w Nowym Sączu otrzymał grant
z Funduszy Norweskich w wysokości 13 milionów. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ponad 17
milionów. Różnicę pokrył Urząd
Marszałkowski.
Zmiany w Newagu: Krzemiński za
Piwowara
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrały nowe władze spółki. Jak czytamy na stronie internetowej firmy Newag Wiesław Piwowar zrezygnował z ubiegania się
o kolejną kadencję w zarządzie z
przyczyn osobistych. Zaznaczył,
że najwyższa pora na zmianę pokoleniową.
REKLAMA

- Przez ostatnie pół roku ściśle współpracowałem z Bartoszem
Krzemińskim, wprowadzając go we
wszystkie moje obowiązki - powiedział Wiesław Piwowar. - Zostawiam
Spółkę w dobrych rękach.
Samobójstwo w Boże Ciało?
4 czerwca, w lesie w Tyliczu znaleziono w samochodzie martwą
28-latkę z Nowego Sącza. Kobieta
prawdopodobnie popełniła samobójstwo. Zaginięcie kobiety zgłoszono rano w Boże Ciało. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania. Do
działań włączyli się też ratownicy ze
straży pożarnej.
Nowe rondo na Tarnowskiej
Rondo na moście nad Łubinką
jest już przejezdne. Ruch odbywa się
ul. Tarnowską przez nowe skrzyżowanie. Wyłączona natomiast została z ruchu ul. Witosa na odcinku od
nowego skrzyżowania do wjazdu na
stację paliw.

Ruszyła budowa obwodnicy zachodniej...
INWESTYCJE. Po ośmiu latach od
podjęcia uchwały (27 listopada
2007 r.) o jej powstaniu, ruszyła
budowa obwodnicy zachodniej
Nowego Sącza, która połączy
Biczyce Dolne z Brzezną.
- Jeśli nie wydarzy się kataklizm,
dotrzymamy terminu – zapewnia
Piotr Franczak, kierownik firmy
Strabag grupy Nowy Sącz
i dyrektor kontraktu. Wykonawca
ma czas na zrealizowanie inwestycji do końca listopada.
- Bez symbolicznego wbicia łopaty, tylko tu, w budynku
starostwa, informuję o rozpoczęciu budowy obwodnicy zachodniej. Podchodzę do tematu z pokorą, bo różne perturbacje były i mogą się po drodze
jeszcze wydarzyć – mówił na
konferencji prasowej 2 czerwca starosta nowosądecki Marek
Pławiak.
Rozpoczęcie budowy drogi
wstrzymywały m.in. protesty
kilku mieszkańców gmin, przez
które będzie przebiegać obwodnica. Próbują oni podważyć decyzję środowiskową. Sprawa nie
znalazła jeszcze swojego finału.
- Jesteśmy po rozprawie sądowej drugiej instancji, czyli
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, która
odbyła się 29 maja. Sprawa nie
została rozstrzygnięta. Posiedzenie sądu odroczono z powodów proceduralnych, jak również śmierci jednego z wnioskodawców – informuje starosta. Dodaje, że brak rozstrzygnięcia w tej kwestii, nie podważa faktu, że Starostwo dysponuje wszelkimi pozwoleniami na wejście na teren budowy.
Prawa własności gruntów zostały przeniesione na rzecz powiatu nowosądeckiego, a kwestia
odszkodowań toczy się osobnym trybem.
- Nie wchodząc w sprawy
sądowe, nie gdybając, jak one
się rozstrzygną – jestem optymistą - uważam, że interesem
społecznym jest sfinalizowanie
tej budowy – stwierdza Pławiak.
Optymizmu nie brakuje również wykonawcy inwestycji,

FOT. (KG)

TYDZIEŃ Z SACZ.IN

Marek Pławiak: - Bez symbolicznego wbicia łopaty, tylko tu, w budynku
starostwa, informuję o rozpoczęciu budowy obwodnicy zachodniej.
który realizuje ją w systemie
zaprojektuj i wybuduj.
- Nie podejmowalibyśmy się
tego przedsięwzięcia bez pewnych wyliczeń, które pozwalają nam stwierdzić, że dotrzymamy terminu budowy – mówi
nam Piotr Franczak, dyrektor
kontraktu z firmy Strabag. Oczywiście zawsze istnienie
ryzyko pogodowe. Niemniej na
ulewy jesteśmy przygotowani, na powódź czy inne kataklizmy chyba nikt do końca nie
może być.
Zdaniem Franczaka prace
powinny pójść sprawnie, ponieważ teren nie jest mocno
uzbrojony.
- Będziemy pracować równolegle w kilku miejscach.
Praktycznie roboty przeprowadzane są na gruntach uprawnych. Tych skomplikowanych
technicznie jest więc naprawdę niewiele – mówi.
Budowę obwodnicy zachodniej rozpoczęto od ronda w Biczycach Dolnych. Prace mają
zakończyć się 30 listopada, a
termin rozliczenia inwestycji
upływa końcem grudnia br.
- Oczywiście, że mamy plan
B, jeśli nie uda się dotrzymać
terminu, ale o planie B teraz
nie ma co mówić – ucina „gdybanie” starosta Pławiak.
(KG)

OBWODNICA
ZACHODNIA
W LICZBACH
Koszty:
Całkowita wartość 47.053.780,57 zł brutto, w tym
wydatki kwalifikowane stanowiące podstawę
dofinansowania z MRPO 38.819.255,62 zł;
Dofinansowanie z MRPO 33.846.341,77 zł
(85% wydatków kwalifikowanych);
Województwo Małopolskie 7.384.439,00 zł
(w tym w 2015 r. - 7.315.504,00 zł);
Gminy Chełmiec i Podegrodzie
łącznie - 2.108.488 zł;
Budżet Powiatu - 3.714.511,80 zł.
Zakres rzeczowy:
- drogi o łącznej długości 6,03
km – szerokość jezdni 7 m,
dwa pasy ruchu wraz z chodnikami, skrzyżowaniami z drogami gminnymi itp.
- trzy mosty o dł. od 28 do 42 m
- skrzyżowanie z drogą krajową nr 28
- dwa wiadukty.
WIĘCEJ NA SACZ.IN

O G ŁO S Z E N I E

VI LO w Zespole SzkóÏ Nr 3 w Nowym S¦czu

GIMNAZJALISTO!
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SprawdĀ: www.barbacki.pl

Auto-Complex Spółka z o.o.
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy Sącz - Wielogłowy 188
tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl
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Licealiści włączają wrażliwość
ZDJĘCIA: AUTORZY KAMPANII „WŁĄCZ WRAŻLIWOŚĆ”

Filmoteka sądecka (15)

AKCJA. Uczniowie klas dziennikarskich VI LO w Nowym Sączu przygotowali kampanię społeczną pod hasłem
„Włącz wrażliwość!”. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi niepełnosprawnych. Kampania realizowana jest w ramach programu „Włącz się. Młodzi i media” Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Evens.
Przez kilka miesięcy grupa młodych entuzjastów z „Barbackiego”
realizowała działania, których rezultatem jest spot kampanii społecznej . Scenariusz do filmu opracowała
uczennica Angelika Kmiecik, natomiast zdjęciami i montażem zajęli się
Łukasz Kmak i Artur Ziajkiewicz. Inspiracją do ukazanego w spocie problemu były własne doświadczenia
młodych ludzi.
- Na udział w projekcie zdecydowałam się, ponieważ zainteresowała mnie inicjatywa dotycząca ludzi
niepełnosprawnych - mówi Klaudia
Peregrym, uczennica I klasy dziennikarskiej VI LO w Nowym Sączu. Każdy wie, że takie osoby żyją obok
nas, jednak nie zawsze decydujemy
się, aby im pomóc w prostych, codziennych czynnościach. Zapominamy, że są to tacy sami ludzie jak
my, posiadają uczucia i wymagają

tyle samo uwagi. W swoim życiu
przeżyłam wypadek, który spowodował, że przez dwa miesiące nie
mogłam się swobodnie poruszać.
Przez cały ten czas wymagałam stałej opieki. Zwykłe czynności, takie
jak wyjście do toalety czy przejście
z jednego miejsca na drugie, sprawiały mi ogromne trudności. Jednak
dla mnie były to tylko dwa miesiące,
a dla ludzi niepełnosprawnych jest
to całe życie.
Licealistom zależy, żeby spot dotarł do jak największej ilości ludzi.
Wtedy ich kampania społeczna będzie mieć sens.
- Film umieściliśmy w internecie kilka dni temu, a już pojawiły się
pierwsze pozytywne komentarze –
mówi Klaudia Jasińska, nauczycielka
języka polskiego i dziennikarstwa w VI
LO w Nowym Sączu. – Dla nas cała
akcja ma jeszcze dodatkowy wymiar.
Chcemy w ten sposób zaznaczyć, jak
ważną rolę we współczesnym świecie pełni dziennikarstwo zaangażowane w problemy społeczne.
Film, realizowany na ulicach Nowego Sącza, można obejrzeć na stronie: http://blogiceo.nq.pl/wlaczsiezs3barbacki/
Warto obejrzeć, pomyśleć i włączyć wrażliwość.
(JB)

Dziś rehabilitować może każdy –
fizjoterapeuci żądają zmiany ustawy
WARTO WIEDZIEĆ. Sądeccy fizjoterapeuci zbierają podpisy pod projektem ustawy, która pozwoli pracować w zawodzie
tylko osobom po egzaminie państwowym i stworzy możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec rehabilitantów,
którzy skrzywdzili pacjenta.
Obecne przepisy pozwalają zarejestrować działalność gospodarczą nawet osobom bez przygotowania zawodowego. Skutki bywają dramatyczne,
a pacjenci, którzy padną ofiarą błędów
swoich rehabilitantów nie mają możliwości pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Sądeccy fizjoterapeuci nie
chcą dłużej milczeć i stworzyli projekt ustawy, która ma problem raz na
zawsze zlikwidować. W myśl proponowanych rozwiązań fizjoterapeutą będzie się mógł tytułować jedynie
specjalista po egzaminie państwowym. Stworzony zostanie system,
który umożliwi karanie „czarnych
owiec” w środowisku niezależnie skąd

są finansowani, a dokładniej czy mają
kontrakt z NFZ czy nie. A co najważniejsze dla pacjentów – do fizjoterapeuty będzie można zgłosić się
bez skierowania od lekarza. Szczegóły projektu dostępne są na stronie
http://www.fizjoterapeuci.org/.
Konferencję w tej sprawie zorganizowano w Urzędzie Miasta. Środowisko fizjoterapeutów reprezentowali Leszek Langer, pełnomocnik prezydenta ds. problematyki osób niepełnosprawnych, Tomasz Maślanka fizjoterapeuta z Centrum Neurokinezis, Tomasz Baliczek ze Stowarzyszenia „Klub Integracyjny”.
By projekt ustawy trafił do „laski marszałkowskiej” potrzebne jest
100 tysięcy podpisów. Listy, na których można je składać, dostępne są
w Urzędzie Miasta, siedzibach wspomnianych wyżej placówek i w siedzibach Warsztatów Terapii Zajęciowej.
(ES)
WIĘCEJ NA TEN TEMAT NA WWW.SACZ.IN

Profesor z Bielowic
W 1986 r. reżyser i scenarzysta z
Wytwórni Filmów Dokumentalnych Karol Lubelczyk nakręcił „Dzień Profesora”, reporterską relację z jednego dnia pracy
prof. Tadeusza Popieli, ówczesnego kierownika I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kli niki Chirurgii
Gastrenterologicznej Akademii Medycznej (dziś Col legium Medicum
UJ) w Krakowie. Film zachowałem w pamięci z uwagi na sądeckie koneksje wybitnego lekarza,
pochodzącego z Nowego Sącza –
Bielowic, z rodziny kolejarskiej,
absolwenta II Liceum i Gimnazjum
im. Króla Bolesława Chrobrego.
Ale nie tylko. Przede wszystkim na
zarysowaną w dokumencie osobowość szefa kliniki, stanowiącą do
dziś niedościgły wzór dla lekarzy
wszystkich specjalności. Tej niebywałej troski o pacjenta, determinacji w staraniach o wyrwanie
go ze szponów choroby, wierności
przysiędze Hipokratesa i tytanicznej pracowitości próżno dziś szukać w przeżartej biurokracją i znieczulicą współczesnej służbie zdrowia. Czy znacie dziś w Sączu lekarza
otaczanego podziwem i powszechną wdzięcznością przez rzesze pacjentów? Ciężko wskazać, prawda?
Profesor przez dziesięciolecia
(1975–2003) rządził kliniką niepodzielnie, windując ją na standardy
europejskie, o czym przekonał się
niejeden sądeczanin leczony przy
ul. Kopernika. Nie uznawał taryfy
ulgowej, nie przyjmował do wiadomości słowa „niemożliwe”. W filmie pokazane są m.in. odprawy z
pracownikami, obchody po salach z
chorymi przypominające egzamin.
Młodsi lekarze stoją wyprostowani, boją się, że udzielą złej odpowiedzi. Rzadko słyszą słowa pochwały.
W „Dniu Profesora” T. Popiela
wykonuje skomplikowaną operację. Za stołem operacyjnym stawał
cztery razy w tygodniu przez blisko

60 lat, z wyjątkiem wyjazdów na
kongresy naukowe i krótkie pobyty w rodzinnym Sączu. W świecie
medycznym zasłynął jako pionier
we wdrażaniu nowoczesnych metod chirurgicznego leczenia chorób
przewodu pokarmowego, a zwłaszcza chorób nowotworowych żołądka, dwunastnicy, trzustki. Przeprowadził polską chirurgię „od skalpela do lasera”. Nie uznawał wolnych sobót, bo przecież pacjenci nie
przestają chorować w sobotę. Dziś
przyznaje: – Może i byłem despotą, ale dyscyplina w chirurgii jest
nieodzowna, zaniedbanie lekarza
czy pielęgniarki chory może przepłacić życiem.
Tadeusz Popiela w 1972 r. został
rektorem krakowskiej Akademii
Medycznej, najmłodszym w Polsce (miał wówczas 39 lat). Rektorował do 1981 r. Prowadził równocześnie klinikę i rektorat. Operował zwykle od szóstej rano do
jedenastej, potem szedł do rektoratu i tam urzędował do siedemnastej czy osiemnastej. Wracał do szpitala, by odbyć wieczorną wizytę i zobaczyć operowanych przed południem chorych.
Pod jego kierunkiem opracowano perspektywiczny program rozwoju uczelni: inwestycji, kadry
naukowej i współpracy z wieloma
ośrodkami w Europie Zachodniej,
USA i Japonii. T. Popiela sprowadził do Krakowa kardiochirurga
prof. Antoniego Dziatkowiaka,
wraz z zespołem kardiologów i
anestezjologów. Wtedy też rozbudował budynek kliniczny, gdzie do
tej pory na sale wykładowe wchodziło się przez blok operacyjny, a
w salach chorych stało po 40 łóżek.
Profesor jest uznawanym na
świecie autorytetem medycznym
w dziedzinie gastroenterologii,
onkologii, endoskopii operacyjnej, ultrasonografii. Mimo zaawansowanego wieku wciąż czynnym

lekarzem, długoletnim prezydentem Europejskiego Towarzystwa
Chirurgów.
Starsi sądeczanie pamiętają, że
ojciec profesora – Jan, prowadząc
punkt sanitarny w Bielowicach (przy
obecnej ul. Zyndrama), swojego rodzaju miniaptekę i magazyn środków opatrunkowych, zasłynął jako
niezawodny medyk-amator. Nastawiał ręce, prostował złamane kości
często lepiej niż zawodowi lekarze.
Sam mogę to potwierdzić, nastawiał
mi w dzieciństwie zwichniętą rękę…
Tak oto Popielom z Bielowic wielu
z nas, obywateli Królewskiego Grodu nad Dunajcem i Kamienicą, zawdzięcza powrót do zdrowia i normalnego życia.
Ad multos annos, Panie Profesorze!
JERZY LEŚNIAK
X„Dzień Profesora” (1986), reportaż, barwny, realizacja
Karol Lubelczyk, zdjęcia Jerzy
Szabłowski, kierownik produkcji
Joanna Miller-Wirska, Wytwórnia
Filmów Dokumentalnych.
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Nowy Sącz musi się jeszcze douczyć...
RAPORT. W Nowym Sączu jest wysoki poziom przestępstw gospodarczych, z drugiej strony jego mieszkańcy ufają sobie, co pozytywnie
wpływa na rozwój biznesu – wynika
z opublikowanego pierwszego Rankingu Miast Uczących Się, opracowanego na zlecenie Polskiej Fundacji
im. Roberta Schumana. Nowy Sącz
znalazł się na 23. miejscu wśród 66
sklasyfikowanych miast.
- Dlaczego miasta uczące się?
Często zadajemy sobie pytanie,
czy polskie miasta są innowacyjne. Pojęcie innowacyjności jest
jednak nadużywane przez ekspertów, dziennikarzy i polityków, a w efekcie utraciło swoją
pierwotną wartość – wyjaśnia Iga
Kamocka z Fundacji. - W zasadzie
wszystko dzisiaj ma być innowacyjne — gospodarki, nauczyciele czy samorządowcy. Dlatego my chcemy mówić o miastach

uczących się. Wykorzystujemy do
tego pojęcie ukute między innymi
przez urbanistę Richarda Floridę,
który pisał o regionach i miastach
uczących się (learning regions).
Według niego miasta funkcjonują jako magazyny nauki i pomysłów, zapewniając przyjazne
środowisko i infrastrukturę ułatwiającą przepływ wiedzy, która jest motorem wzrostu gospodarczego.
Według pomysłodawców rankingu najważniejszą jego zaletą
jest to, że nikt jeszcze nie próbował mierzyć i porównywać zdolności miast do uczenia się. Miasta
sklasyfikowano za pomocą różnorodnych danych pochodzących
z GUS, ZUS, UKE, Ministerstwa
Pracy, Ministerstwa Finansów,
Ministerstwa Sprawiedliwości,
Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Komendy Głównej Policji.
Na tej podstawie wyodrębniono

pięć kategorii: Infrastruktura produkcyjna; Kapitał ludzki; Infrastruktura podstawowa i informacyjna; Współpraca między firmami i mieszkańcami;Łatwość prowadzenia biznesu.
W pierwszej 10. rankingu znalazły się kolejno miasta: Warszawa,
Rzeszów, Poznań, Kraków, Opole,
Katowice, Wrocław, Lublin, Kielce i Gliwice. Nowy Sącz uplasował
się na 23. pozycji.
- Patrząc na dane z raportu
można stwierdzić, że Nowy Sącz
jest miastem z potencjałem – analizuje dla nas wyniki raportu jego
autor Piotr Arak, z Centrum Analitycznego Polityka Insight. Dodaje przy tym, że wyglądają one dla
Nowego Sącza „dość ciekawie”.
Biorąc pod uwagę pierwszy z
indeksów – Infrastrukturę produkcyjną – wartość środków stałych w mieście jest stosunkowo niska – wynosi 37 tys. zł na

mieszkańca. Dużo wydajemy za
to na nowe linie produkcyjne –
per capita 7,5 tys. zł. Co dziesiąta z nowo zakładanych firm w
Nowym Sączu jest innowacyjna.
Na niekorzyść dla miasta wpływa natomiast brak instytutów badawczych.
W kategorii Kapitał ludzki
Nowy Sącz uplasował się na 33.
miejscu.
- Braliśmy pod uwagę między
innymi liczbę studentów i ta w
Nowym Sączu przekracza średnią
klasyfikowanych miast – mówi
Piotr Arak. - Na tysiąc mieszkańców przypada tu 82 studentów,
podczas gdy średnia wynosi 77.
Ale to nie jest typowe akademickie miasto, bo w takich liczba ta
idzie w setki.
Choć liczba studentów jest
wysoka, brakuje jednak w mieście ofert pracy dla specjalistów
w zakresie nowych technologii.

REKLAMA

Stowarzyszenie Wspólna Sprawa składa serdeczne podziękowania
sponsorom za udzielenie wsparcia finansowego i rzeczowego
w zorganizowaniu spotkania integracyjnego seniorów.
Sponsorzy:

P.P.L. Koral
Piekarnia „Grzyb”
Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”
Firma Instal- Elgaz
Patryk Wicher – Radny Miasta Nowego Sącza
Redakcja Dobrego Tygodnika Sądeckiego
PREZES
Stowarzyszenia Wspólna Sprawa
Klementyna Trzcińska

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt
„Przeciwdziaųanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkaŷców
Gminy Kamionka Wielka”
Gųównym celem projektu jest przeciwdziaųanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkaŷców Gminy Kamionka
Wielka poprzez przekazanie sprzħtu komputerowego
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie
bezpųatnego dostħpu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrzeƑnia 2015 r.
WartoƑđ projektu: 1 322 080,00 PLN
Udziaų Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN
Projekt jest wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ, ze Ƒrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, OƑ priorytetowa VIII Spoųeczeŷstwo informacyjne
– zwiħkszenie innowacyjnoƑci gospodarki,
Dziaųanie 8.3 Przeciwdziaųanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Gródek nad Dunajcem
realizuje projekt:

„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
Oś. Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne,
zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion
Główny cel projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 89 gospodarstw
domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Gródek
nad Dunajcem oraz w 9 jednostkach podległych tj. Zespół Szkół w Gródku
nad Dunajcem, Zespół Szkół w Jelnej, Zespół Szkół w Podolu-Górowej,
Zespół Szkół w Przydonicy, Zespół Szkół w Rożnowie, Szkoła Podstawowa
w Lipiu, Szkoła Podstawowa w Roztoce –Brzeziny, Szkoła Podstawowa
w Siennej, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem.
Łączna ilość zestawów komputerowych – 132.
Wartość projektu: 1 492 368,00 zł
Udział Unii Europejskiej:1 268 512,80 zł
Okres realizacji: 2013 - 2015
www.internecik.gminagrodek.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Jest ich zaledwie 3 proc., podczas gdy miasta liderów generują kilkanaście procent takich
ofert pracy.
Najbardziej odległe miejsce –
52. Nowy Sącz zajął w kategorii Infrastruktura podstawowa
i informacyjna, gdzie brano pod
uwagę m.in. stan dróg, a także liczbę central internetowych.
Zdecydowanie lepiej miasto
wypada w kategorii Współpraca między firmami i mieszkańcami. 29. miejsce to efekt między innymi wysokiego zaufania
społeczeństwa.
- Generalnie mieszkańcy Nowego Sącza ufają sobie. Wskaźnik dla miasta wynosi 23 procent, podczas gdy przeciętnie
13,4 procent mieszkańców deklaruje wysokie zaufanie. To
sprzyja relacjom biznesowym –
uważa Arak. - Niski jest też odsetek osób [ok. 35 proc. podczas
gdy w większych miastach nawet 60 – przyp. red.], które są
obojętne na wspólne dobro. Dla
których nieważne jest, czy ktoś
na przykład płaci podatki czy...
sprząta po swoim psie.
Z drugiej strony jednak Nowy
Sącz wykazuje wysoki wskaźnik
przestępstw gospodarczych. Na
tysiąc firm aż 174.
- To trochę dziwne w porównaniu z kapitałem społecznym –
komentuje autor raportu.
Mimo to w kategorii Łatwość
prowadzenia biznesu Nowy
Sącz zdobył dużo, bo 53 na 100
punktów.
- Przedsiębiorca ma ułatwiony kontakt z urzędnikami, bo jest
ich tu stosunkowo wielu w proporcji do działających przedsiębiorstw. Dosyć długo jednak, w
porównaniu do miast podobnej
wielkości, trwa tu postępowanie w Sądzie Rejonowym w przypadku spraw gospodarczych –
10 miesięcy. W aglomeracjach
ponad rok, maksymalnie dwa –
analizuje Arak.
Przedsiębiorcy z Nowego Sącza, jak wynika z raportu, piszą
więcej wniosków o dofinansowania zewnętrzne. - 34 na tysiąc
firm. Podczas gdy średnia wynosi 19. Nasz raport nie analizuje
jednak - choć warto sobie zadać
to pytanie - na ile polskie miasta będą „mogły się uczyć” bez
środków europejskich? - mówi
autor raportu.
(KG)
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT
RAPORTU ZNAJDZIESZ NA SACZ.IN
REKLAMA

PORTRET osławionego
prezydenta
Romana SICHRAWY
pędzla Bolesława
Barbackiego
olej, płótno, wym.120x90 cmsprzedam.Tel.512 529 721
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M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Ekspansja Fundacji senatora Koguta w Stróżach
Trudno szukać takiego drugiego miejsca w Polsce. Nigdzie w tak małej miejscowości, jaką są Stróże, nie udało się skupić tylu wspaniałych inicjatyw.
Od 1998 r. założona przez senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Koguta Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym otacza opieką osoby,
które los mocno doświadczył. Tu nabierają sił i wiary w lepsze jutro. Sercem Fundacji jest Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio,
którego bicie wzmacniają coraz to nowe ośrodki. Od maja w Stróżach działa Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II (czytaj str. 9), a od lat funkcjonują: przedszkole integracyjne, Ośrodek Hipoterapii czy hospicjum.
Fundacja jest również inicjatorem wielu imprez i akcji charytatywnych. W święta Bożego Narodzenia obdarowuje swoich podopiecznych
mikołajkowymi prezentami, a gdy zbliża się lato zachęca do aktywnej zabawy podczas Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Najbliższa już w sobotę, 13 czerwca.

Ostatnie chwile
spędzone z godnością

Konno po zdrowie

W 2006 roku Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w Stróżach uruchomiła stacjonarne
hospicjum dla dorosłych. Do hospicjum przyjmowane
są osoby w zaawansowanej chorobie nowotworowej,
a w miarę wolnych miejsc z innymi nieuleczalnymi
schorzeniami, bez ograniczeń wiekowych. W
hospicjum stacjonarnym objętych zostało opieką 20
podopiecznych.
Piękny parterowy budynek dysponuje 10 dwuosobowymi pokojami z łazienką. W Hospicjum znajduje się kaplica, w
której odbywają się cotygodniowe msze święte oraz zaplecze dla lekarzy i zespołu medycznego. Budynek spełnia
wymogi najnowszych standardów europejskich. Warunki bytowe i medyczne dostosowane są do potrzeb chorych.
Budynek Hospicjum położony jest z dala od centrum miejscowości, wśród zieleni i malowniczego krajobrazu. Sprzyja
to odpoczynkowi i kontemplacji.
Jak wiadomo, opieka hospicyjna to wszechstronna opieka nad chorym w ostatnim okresie choroby nieuleczalnej,
głównie nowotworowej, w której zakończone jest leczenie przyczynowe, a konieczne jest leczenie objawów
związanych z postępem choroby.
Hospicjum zapewnia każdemu ze swoich podopiecznych adekwatną do potrzeb opiekę. Oprócz fachowej opieki
medyczno-pielęgniarskiej udzielana jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie duszpasterskie, z której w każdej
chwili mogą skorzystać. Pobyt w Hospicjum jest bezpłatny. Jego działalność finansowana jest przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Dla ludzi nieuleczalnie chorych bardzo ważna jest opieka medyczna oraz wsparcie bliskich osób – rodziny, przyjaciół,
dzięki której mogą choć na chwile zapomnieć o bólu i cierpieniu podczas trwania choroby. Z myślą o nich Fundacja
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym uruchomiła domowe hospicjom dla dzieci i dorosłych, w którym opieką zostało
objętych 29 podopiecznych, w tym 14 dorosłych oraz 15 dzieci.

Twórczo i bez barier
Posiada salę:
-terapeutyczną, wyposażoną w sprzęt
rehabilitacyjny, korekcyjny, suchy
basen,
-polisensoryczną, wyposażoną w
sprzęt do stymulacji percepcji
wzrokowej, słuchowej, dotykowej i
węchowej,
-plastyczną, wyposażoną w sztalugi
wiszące i kolorowe sztalugi stojące.
Przedszkole posiada trzy kolorowe sale
zabaw, które dają dzieciom możliwość
aktywności twórczej i werbalnej.
Do placówki uczęszcza 60 dzieci.
Podzielone są na trzy grupy, po 20 osób.
W każdej grupie znajduje się 5 dzieci
niepełnosprawnych i 15 dzieci zdrowych.
Placówka dysponuje specjalistami z
zakresu: logopedii, psychologii, rytmiki i
rehabilitacji ruchowej.

ZDJĘCIA: ARCH. FUNDACJI, HTTP://WWW.FPON.COM.PL/

Kolejną placówką funkcjonującą
przy Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w Stróżach
jest Niepubliczne Przedszkole
Integracyjne im. Fundacji Polsat.
Prowadzi działalność opiekuńczą
i rewalidacyjno-dydaktyczną.
Posadowione jest w nowoczesnym
budynku, zaadoptowanym i
odremontowanym po istniejącym tu
kiedyś przedszkolu kolejowym.
Budynek przedszkolny otoczony
jest ogrodem, na którym znajduje
się plac zabaw pełniący zarazem
rolę rekreacyjno-dydaktyczną.
Placówka jest dostosowana
pod potrzeby dzieci zdrowych i
niepełnosprawnych. Obiekt bez
barier architektonicznych,
z podjazdami.

FUNDACJA W LICZBACH

Kadra:
215 osób zatrudnionych na umowę o pracę, a wśród nich m.in.:
12 nauczycielek; 10 księgowość/
kadry/płace; 5 lekarzy specjalistów; 17 terapeutów zajęciowych (WTZ i ZAZ) 19 fizjoterapeutów; 3 hipoterapeutów; 2
dogotarapeutów; 23 personelu kuchennego; 5 koniuszych; 5
pracowników recepcji; 15 sprzątaczek; 21 pielęgniarek; 7 kierowców (wszyscy z kat. E); 6
konserwatorów.
Zaplecze lokalowe:
Cała działalność fundacji mieści
się w budynkach i na nieruchomościach należących do fundacji. Wszystkie obiekty fundacji wyposażone są w potrzebne
meble i sprzęt.
Fundacja jest właścicielem następujących budynków:
- Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio (obiekt
hotelowy wyposażony w salę
konferencyjną, salę szkoleniową, zaplecze rekreacyjne, basen, sauna jacuzzi, stołówka)
Zakład Rehabilitacji Leczniczej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej;
Ośrodka Hipoterapii i Dogoterapii (stajnia i kryta ujeżdżalnia);
Hospicjum im. Chrystusa Króla; Zakład Aktywności Zawodowej; Przedszkole Integracyjne; Ośrodek chorych na stwardnienie rozsiane.
Źródło: www.fpon.com.pl

Ośrodek Hipoterapii
powstał w 2003r.
jako element
dużego kompleksu
rehabilitacyjnego.
Położony nieopodal
centrum Stróż, w
spokojnej okolicy jest
wymarzonym miejscem
do uprawiania
czynnego wypoczynku
zarówno korzystając
z końskiego grzbietu, jak i pieszych czy rowerowych wycieczek. W kierunku
wsi Wyskitna wznosi się masyw Maślanej Góry (753 m), gdzie znajdują się
atrakcyjne tereny przeznaczone do jazdy wierzchem i bryczką (w sezonie
zimowym saniami). Ze Stróż prowadzi również zielony szlak turystyczny
im. Wincentego Pola oraz unikalny rezerwat cisów. Po trudach wycieczki
można skorzystać z basenu, sauny, jacuzzi w Ośrodku RehabilitacyjnoSzkoleniowym im. Ojca Pio.
Ośrodek to przede wszystkim nauka jazdy konnej i hipoterapia. Znajdują się
tu konie huculskie - przyjazne i łagodne, konie czystej krwi arabskiej, kuce
oraz polskie konie szlachetnej półkrwi. - Zapraszamy na zajęcia jeździeckie
zarówno osoby zaawansowane, jak i stawiające pierwsze kroki w jeździectwie.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i pomocnych instruktorów
jazdy konnej i hipoterapii. Dysponujemy stajnią z wszechstronnymi boksami,
myjką dla koni, krytą ujeżdżalnią i zewnętrznym trawiastym placem do jazdy
– zapraszają pracownicy.
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SM jest moją... koleżanką
Ośrodek to obok m.in. Hospicjum im. Chrystusa Króla, Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio czy Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego kolejne przedsięwzięcie
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, za-

- Podobno SM
drzemało we mnie
prawie 20 lat – mówi
pani Alicja. Najpierw
przeżyła szok trudno było jej się
pogodzić z diagnozą.
Małymi kroczkami
przyzwyczajała się
do nowej dla siebie
sytuacji, by teraz
stwierdzić: - Musiałam
polubić tę chorobę,
dziś traktuję ją jak...
koleżankę.
łożonej przez senatora PiS Stanisława Koguta. Takich placówek w Polsce jest zaledwie kilka, nie dziwi więc duże nim zainteresowanie. Turnus trwa trzy
tygodnie. Z zabiegów korzysta już między innymi 55-letnia Alicja Opiela z Gorlic, u której schorzenie wykryto cztery
lata temu.
- Mam niesprawną lewą
nogę. Podczas chodzenia lekko się wykręca, co znacznie
utrudnia poruszanie się – opowiada o swoich dolegliwościach
kobieta. Wspomina, że o chorobie dowiedziała się podczas operacji kręgosłupa.
- Podobno SM drzemało we
mnie prawie 20 lat – mówi. Najpierw przeżyła szok - trudno
było jej się pogodzić z diagnozą.
Małymi kroczkami przyzwyczajała się do nowej dla siebie sytuacji, by teraz stwierdzić: - Musiałam polubić tę chorobę, dziś
traktuję ją jak... koleżankę. Nie

można siedzieć i płakać, trzeba walczyć. I, co najważniejsze, trzeba nauczyć się cieszyć z dnia dzisiejszego, a nie
martwić się, co przyniesie jutro. Rehabilitacja może zdziałać cuda tylko z naszą pomocą.
Wtedy jest nadzieja, że choroba się zatrzyma.
Podczas rehabilitacji specjaliści z ośrodka skupiają się
przede wszystkim na doskonaleniu chodu.
- Nasi pacjenci mają głównie
problem z chodzeniem, dlatego
staramy się poprawić ich funkcje motoryczne. Mamy na przykład w tym celu bieżnię czy tor
do nauki chodzenia – wyjaśnia
fizjoterapeutka Monika Janik.
Ćwiczenia są dostosowane
do indywidualnych potrzeb, a
pierwsze efekty, co przyznają
sami pacjenci, widoczne są już
po kilku dniach.
48-letnia Irena Majka z Kamionki Wielkiej zmaga się z SM
od 15 lat.
- Kiedyś bardzo szybko się
męczyłam, ale dzięki Bogu chodzę. Bywa, że mam słabsze dni,
wówczas rozkładam swoje siły.
Obiad gotuję na przykład etapami, zaczynam rano, a kończę
po południu – opowiada o trudach dnia codziennego.
Przyznaje, że przy tej chorobie trzeba mieć w sobie wiele motywacji do działania, by się
nie poddać, nie zamknąć z problemem w czterech ścianach.
- Przełamałam w sobie
wstyd i przyzwyczaiłam do sytuacji, gdy inni dziwnie się mi
przyglądają. Zaakceptowałam
chorobę i teraz potrafię się cieszyć z drobnych rzeczy. Dzięki
takim miejscom jak to w Stróżach wiem, że nie jestem sama
z chorobą...
Obecnie do Centrum przyjmowane są osoby z rozpoznanym SM. Ośrodek w ramach
kontraktu z NFZ może im zapewnić rehabilitację ogólną, bo
tylko na to podpisany jest kontrakt. Cały czas trwają rozmowy z NFZ, by powiększyć pakiet usług.
- Do ośrodka przenieśliśmy
oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i w ramach tego
oddziału przyjmujemy pacjentów. Mamy pełną świadomość, że rehabilitacja neurologiczna ma określoną kolejność czy procedurę, niemniej
jednak staramy się zabezpieczyć tym osobom pakiet podstawowy z tego zakresu – wyjaśnia Zygmunt Fryczek, dyrektor Centrum Szkoleniowo–Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio w
Stróżach.
(MCH)

Stwardnienie rozsiane to nieuleczalna choroba
neurologiczna. W
całej Polsce może
na nią chorować
nawet 40 tysięcy
osób. Najczęściej
między 20. a 40.
rokiem życia.
XOd 1 maja w Stróżach działa również Zakłada Aktywności Zawodowej, który zatrudnia 32 osoby niepełnosprawne
w stopniu znacznym i umiarkowanym, a większość z zatrudnionych wywodzi się z Warsztatów Terapii Zajęciowej (m.in.
WTZ Stróże, WTZ Siołkowa, WTZ
Rodzina z Gorlic). - ZAZ stał się
dla tych osób kolejnym krokiem
w wychodzeniu na otwarty
rynek pracy – mówi senator
Stanisław Kogut.
Zatrudnieni pracują w czterech pracowniach: hodowlanej
(8 osób), marketingowej
(7 osób), ogrodniczej (9 osób)
i pralni (8 osób). W każdej
pracowni dodatkowo zatrudniony jest trener-nauczyciel
oraz opiekun.

FOT. (MCH)

SPRAWY I LUDZIE. - Nie można
siedzieć i płakać. Trzeba walczyć.
Rehabilitacja może zdziałać cuda
tylko z naszą pomocą - mówi
55-letnia Alicja Popiela, jedna z
30 osób chorych na stwardnienie
rozsiane (SM), które korzystają
już ze specjalistycznego ośrodka
w Stróżach. Uroczyste otwarcie
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II odbędzie się
podczas XVIII Letniej Zintegrowanej Spartakiady Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, 13 czerwca.

- Nasi pacjenci mają głównie problem z chodzeniem, dlatego staramy się
poprawić ich funkcje motoryczne – wyjaśnia fizjoterapeutka Monika Janik.
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

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

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

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

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

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

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

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

Kto ich jeszcze pamięta?
Jerzy Wideł
Z kapelusza

J

ak ćwierkają wróble na sądeckim magistracie, w ratuszu nie
ma jednoznacznej decyzji dotyczącej obchodzenia, bądź nie jubileuszu 25-lecia samorządności.
Być może podziały polityczne zaszły już tak daleko i głęboko, że niektórym osobom trudno byłoby się
nawet przywitać, gdyby jednak zechciano jakieś wspólne „ćwiartkowe” spotkanie zorganizować powiedzmy wszystkich radnych, prezydentów miasta w tych minionych
latach. Inne samorządy już to zrobiły, ale w Nowym Sączu na to się nie
zanosi? Nie wiedzieć czemu. Zatem
warto jednak przypomnieć samorządności sprzed 25 lat.
Na fali parlamentarnego zwycięstwa „Solidarności” w 1989 r.
Już na początku 1990 r. zaczęły się organizować pierwsze Komitety Obywatelskie. W połowie
lutego 1990 r. utworzona zostaje Komisja Samorządowa „S”. W
jej skład weszli: poszerzone prezydium Komitetu Obywatelskiego,
przedstawiciele Zarządu Regionu
REKLAMA

Małopolska NSZZ „S” dużych zakładów pracy.
Przypomnijmy te nazwiska gwoli prawdy historycznej. Bo niejako
równolegle przecież pracuje schyłkowa Miejska Rada Narodowa kierowana przez Kazimierza Sasa. Zaś
prezydentem miasta zostaje Marian
Cycoń.
Komisję Samorządową „Solidarności” tworzyli wtedy – jako
współprzewodniczący Magdalena
Kroh (KO) i Jerzy Wyskiel („S”),
obok nich Stanisław Cichoński,
Eugeniusz Cygan, Gabriel Derkowski,
Bogusław Drożdż, Jerzy Gwiżdż,
Andrzej Hasslinger, Eugeniusz
Jeleń, Piotr Kocańda, Wojciech
Merklejn, Wojciech Michalewicz,
Henryk Najduch, Tadeusz Nitka,
Marian Pancerz, Marek Paperz,
Henryk Pawłowski, Piotr Pawnik,
Zofia Pieczkowska, Jerzy Rasiński,
Jacek Rogowski, Andrzej Szkaradek,
Kazimierz Wójs. Ci ludzie de facto
decydowali o tym, kto się znajdzie na ich listach wyborczych. 30
kwietnia 1990 r. odbywa się ostatnie posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, która powstała w 1988 r.,
a 27 maja ówczesnego Roku Pańskiego wybory. Pierwsze wolne
wybory samorządowe.
Na 36 mandatów w nowej Radzie
Miasta zgłoszono aż 29 list ze 120
kandydatami. Bezpartyjny triumf
odnosi Komitet Obywatelski „S”,

zbierając 29 mandatów, Konfederacja Polski Niepodległej-1 (Wojciech
Lippa), Stronnictwo Demokratyczne – 1 (Stanisław Długopolski), pięciu radnych jest bez przydziału partyjnego – Anna Bocheńska, Józef
Szymański, Leszek Korzeniowski,
Andrzej Kita i Kazimierz Sas. To
radni z list różnych komitetów osiedlowych.
Zwycięscy, czyli radni „Solidarnościowi” to – Jerzy Gwiżdż, Marian
Bulzak, Wojciech Śliwiński,
Władysław Mikulec, Wojciech
Merklejn, Zbigniew Kowal, Bożena
Jawor, Barbara Godfreyow,
Krzysztof Niewiara, Andrzej
Muzyk, Andrzej Kulig, Jerzy Ślazyk,
Andrzej Czerwiński, Ludomir
Krawiński, Teresa Krzak, Jerzy
Rosiński, Adam Leśniak, Piotr
Pawnik, Henryk Ferenc, Henryk
Janusz, Józef Wójcik, Wiesław
Czeladka, Henryk Pawłowski,
Leszek Zegzda, Józef Stanek, Marek
Paperz (rekordzista 1848 głosów),
Marcin Rzemiński, Adam Grzesiak,
Anna Lipińska-Zwolińska.
Pierwszym przewodniczącym
Rady zostaje Ludomir Krawiński,
prezydentem Jerzy Gwiżdż. Jego zastępcami Piotr Pawnik, Marian
Cycoń, Leszek Zegzda. Tak na marginesie Marian Cycoń był prezydentem Nowego Sącza od 1 czerwca
1988 r. do 12 czerwca 1990 r. W tym
dniu został wiceprezydentem.
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...pary z sądeckich szkół i klubów
tanecznych wzięły udział 6 czerwca w XVI Międzyszkolnym Turnieju
Tańca Towarzyskiego TUPTUŚ 2015
im. Janusza Głuca. Organizatorami imprezy byli Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym
Sączu, Stowarzyszenie Taneczne AXIS
i Klub Tańca Towarzyskiego AXIS MCK
SOKÓŁ. Na zdjęciu laureaci w kategorii Debiut 5-6 lat - Julia Ledniowska
i Kacper Żelazko z SP w Tęgoborzu.
Wszystkich nagrodzonych i galerię
zdjęć znajdziesz na www.sacz.in.

PRZEPROSINY
Ewa Stachura, autor publikacji pt.
„Polityka uprawiana ogniem i siekierą”, opublikowanej na stronie
www.dts24.pl w dniu 31 maja 2015
r. przeprasza burmistrza miasta
Krynica Zdrój – Dariusza Reśkę
za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci czci i dobrego
imienia poprzez zamieszczenie w
powyższym artykule nieprawdziwych i nieścisłych informacji mogących wprowadzić w błąd opinię publiczną sugerujących udział
lub zaangażowanie Pana Dariusza
Reśki w zniszczeniu mienia należącego do autora listu do redakcji oraz popełnienie przestępstwa
plagiatu.
***

Ewa Stachura, autor publikacji
pt. „Polityka uprawiana ogniem i
siekierą”, opublikowanej na stronie
www.dts24.pl w dniu 31 maja 2015
r. przeprasza zastępcę burmistrza
miasta Krynica Zdrój – Tomasza
Wołowca, za naruszenie jego dóbr
osobistych w postaci czci i dobrego
imienia, poprzez zamieszczenie w
powyższym artykule nieprawdziwych i nieścisłych informacji mogących wprowadzić w błąd opinię publiczną w zakresie dotyczących rzekomego udziału Tomasza Wołowca
w zniszczeniu mienia należącego
do autora listu do redakcji, gróźb
karalnych adresowanych do niego
oraz rzekomego udziału wymienionego w pobiciu dziennikarza.
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Święta samorządowców

Zapewne za wstawiennictwem św.
Kingi Stary Sącz stał się stolicą polskich samorządowców, gdzie odbywały się obchody 25-lecia samorządów. Dwa tygodnie temu zebrali się samorządowcy z całej Małopolski na czele z marszałkiem Markiem Sową i wojewodą Jerzy Millerem, by świętować ten jubileusz. W miniony zaś poniedziałek
ćwierćwiecze istnienia samorządu obchodzili podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej starosądeczanie. Przewodnicząca rady Ewa Zielińska zaprosiła do Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari „Sokół”
wszystkich radnych, burmistrzów
25-lecia, parlamentarzystów i innych znamienitych gości. Wszystkim, którzy przybyli na uroczystą
sesję wręczono pamiątkowe medale wybite na tę okoliczność. Wybrali też samorządowca 25-lecia.

Został nim bezapelacyjne wieloletni burmistrz, poseł Marian Cycoń. Człowiek, o którym się mówi,
że przywrócił gminie starosądeckiej należne jej miejsce nie tylko na Sądecczyźnie, Małopolsce,
ale i w kraju. Tak, tak to prawda,
że dzieje się to pod przemożnym
wpływem św. Kingi, bo przecież
na dwa tygodnie przed jej kanonizacją dokonaną przez Jana Pawła
II 31 maja 1999 r. na wspólnej sesji
wszystkie samorządy powiatu nowosądeckiego i Nowego Sącza wybrały ją, jako swoją patronkę. A jak
biegłą historia starosądeckiego samorządu tu na miejscu w grodzie
św. Kingi? O tym sporo mówiono i wspominano podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sokole.
Pierwsze wolne wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990
r. Wybrano 24 radnych, spośród

których 10 startowało z listy NSZZ”S” RI, 9 z Komitetu Obywatelskiego, 3 z PSL, 2 było niezrzeszonych. Warto przypomnieć te nazwiska bo wiele z nich powtarzać się będzie w kolejnych radach
25-lecia. Byli to nieżyjący już Stefan Bugno, Edward Ciągło, Stanisław Czerpak, Mirosław Garbacz,
Stanisław Gizicki, Jan Gomółka,
Jerzy Grabiec, Eugeniusz Jasiński,
Anna Kolak, Karol Kurzeja, Stanisław Marduła, Władysław Marszałek, Mieczysław Matysiewicz, Józef Molanda, Henryk Nowak, Kazimiera Paluch, Wiesław Pasiut, Jan
Prusak, Kazimierz Ptaśnik, Andrzej
Skalniak, Maciej Szuflicki, Wiesław
Śledź, Wawrzyniec Świerczyński,
Stanisław Wilczyński. Pierwszym
przewodniczącym rady został Stefan Bugno.
15 czerwca a więc dokładnie 25
lat temu po burzliwych dyskusjach
radni powołali na stanowisko burmistrza Macieja Szuflickiego. Jego
kontrkandydatami byli Jan Kupczak (został zastępcą Szuflickiego)
i Wiesław Śledź.
Podczas kolejnych wyborów 19
czerwca 1994 r. wybrano 28 radnych. Przewodniczącym RM został Edward Golonka zaś burmistrzem ponownie Maciej Szuflicki. W zarządzie miasta i gminy zasiadł wtedy radny Marian Lis, który będzie radnym przez kolejnych
pięć kadencji, co stanowi rekord

25-lecia. Drugą rekordzistką pod
tym względem jest obecna przewodnicząca Ewa Zielińska, która
piastuje funkcję radnej od 1998 r.
Do 2002 r. to radni powierzali funkcję burmistrza. Dlatego
przy chwiejnym układzie sił politycznych w radzie dochodziło do
„przewrotów pałacowych”. Tak
też się stało w Starym Sączu, kiedy radni odwołali Szuflickiego i 13
lipca 1995 r. powołali Mariana Cyconia. Był on wtedy wiceprezydentem Nowego Sącza. Zastępcą Cyconia został radny Jan Gonciarz jeden
z inspiratorów odwołania Szuflickiego, obok ówczesnego posła Stanisława Pasonia i Wiesława Śledzia.
Po 3 latach w 1998 r. radni AWS
po wyborach samorządowych postawili na Mariana Kuczaja, jako
burmistrza. Jego zastępcą został Jan
Kupczak. Przewodniczącym rady
był Jan Gomółka. Ale w tym czasie Marian Cycoń był już posłem.
Kuczaj był burmistrzem do października 2002 r., kiedy to rękawicę podjął w bezpośrednich wyborach Marian Cycoń. W wyborach 27
października wygrał bezapelacyjnie z Marianem Kuczajem, Janem
Kupczakiem i Wiesławem Łosem.
W samorządzie starosądeckim
nastała nowa era, kiedy 1 kwietnia 2003 r. Cycoń powołał na swojego zastępcę Jacka Lelka. W kolejnym roku 2004 r. radni skupieni wokół Cyconia odwołali z

przewodniczącego Rady Miejskiej
Wiesława Śledzia i powołali na to
stanowisko Jerzego Górkę.
W kolejnych wyborach w 2006
r. w listopadzie Mieszkańcy oddali ponad 90 proc. głosów na Mariana Cyconia. Przewodniczącym
rady został Marian Lis. Po wygraniu wyborów parlamentarnych w
2011 r. przez Mariana Cyconia stanowisko burmistrza objął Jacek
Lelek bezapelacyjnie wygrywając
z konkurencją, jego zastępcą został Kazimierz Gizicki. Podobnie
się stało jesienią ubiegłego roku.
Tak więc sumując w okresie 25 lat
Stary Sącz miał 4 burmistrzów.
W tym rekordzistą długoletniego
burmistrza Mariana Cyconia. Zatem tytuł samorządowca 25-lecia ze wszechmiar się mu należy. Można życzyć burmistrzowi
Jackowi Lelkowi podobnych sukcesów. Tyle o zmianach na stołkach władzy samorządowej przez
te minione lata. A co się zmieniło w tym czasie w gminie starosądeckiej? Dokonała ona ogromnego skoku cywilizacyjnego. Dość
powiedzieć, że jeśli do Starego Sącza, jako tako można był dojechać
pociągiem, czy autobusem to już
połączyć się telefonicznie, z poszczególnymi sołectwami graniczyło z cudem. Podobnie jak z dojazdem samochodem do przysiółków. Osuwiska, stare drewniane
mosty to była rzeczywistość nie
mówiąc o wodociągach, kanalizacji, gazyfikacji, stanie technicznym budynków szkolnych. Dzisiaj
to podobnie jak inne części kraju zupełnie inny świat. To zasługa mieszkańców, czyli samorządu
a także jego wybieranych przedstawicieli radnych, burmistrzów,
sołtysów. Oni wszyscy mają powody do świętowania.
- To były lata wytężonej pracy nas wszystkich – mówił podczas sesji burmistrz Lelek. – Pamiętam Stary Sącz, kiedy przyjechałem tutaj przed laty po raz
pierwszy. Tamto miasto i gmina dzisiaj to jak niebo i ziemia.

WOJCIECH KANIA

Zaproszenie na Lachowską Michę
W najbliższą niedzielę 14 czerwca oj będzie się działo na
starosądeckim rynku! Swoim kunsztem nie tylko kulinarnym zachwycać będą przybyszy i miejscowych gospodynie ze wszystkich sołectw gminy. Odbędą się bowiem imprezy pod wspólną nazwą „Lachowska micha”.
To już piąty raz staną na rynku stoiska z różnymi smakołykami, wyrobami regionalnymi. Towarzyszyć imprezie
będą występy artystyczne. Jeśli dodać do tego zakończenie etapu 43. Małopolskiego Wyścigu Górskiego w kolarstwie to prawdę mówiąc rynek może tyle osób nie pomieścić. Ale wróćmy do wspomnianej „Lachowskiej michy”.
-Pragniemy pokazać odradzanie się aktywności środowisk wiejskich w dziedzinie kultury, sztuki kulinarnej,
folkloru – mówi Jacek Lelek, burmistrz.- Obserwujemy
bowiem od lat, że na zebraniach wiejskich mieszkańcy
zaczynają się dopominać w budżetach sołeckich nie tylko

budowy chodników, dróg, przepustów, ale także wydatków na inne cele takie jak np. zakup strojów regionalnych,
wyposażenia świetlic wiejskich sprzęt gospodarstwa domowego chcą uczyć młodsze choćby sztuki kulinarnej.
Aktywizację tych środowisk potwierdzają powstające,
jak grzyby po deszczu organizacje pozarządowe różnego
rodzaju stowarzyszenia. Prym wiedzie w tej samoorganizacji istniejące już 9 lat Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu. Ale to
jest specyficzne stowarzyszenie ukierunkowane na niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Oprócz niego
jest kilka innych, które mają inne cele integracyjne środowisk wiejskich. Do takich można zaliczyć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Skrudziny „Przyjaźń”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślec „Szansa”, Stowarzyszenie
„Barciczanie”, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Gaboń.

W trakcie rejestracji jest kolejne stowarzyszenie mieszkańców Gołkowic. Z kolei w Starym Sączu od lat działa
Stowarzyszenie „Malowana skrzynia” związane z Zespołem Regionalnym „Starosądeczanie”.
Właśnie z tych stowarzyszeń i nie tylko wywodzą się
główni bohaterowie niedzielnej imprezy. Przy niewielkim
wsparciu finansowym gminy na zakup surowców i produktów, będziemy mogli posmakować świetnego smalcu
z przepysznym chlebem, rozmaitych ciast, wędlin, nalewek za niewielką odpłatnością. Degustacja przygotowanych przez panie ze stowarzyszeń tych delicji będzie bezpłatna. Jak wyżerka to wyżerka z Lachowskiej michy. Zapraszamy na nią już dzisiaj. Warto przyjechać z pustym
żołądkiem i zapełnić go choćby kaszanką,bigosem, żeberkami z kapustą, czy kwaśnicą.
(KAN)
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Tylko w Sony Centre
Kompakt z wysuwanym wizjerem OLED
i 30-krotnym zoomem optycznym
Idealny obraz
w każdej sytuacji

DSC-HX90

1 899

zł

zł
0
15 cesoria

Wysuwany, ultra jasny wizjer OLED i odchylany o 180° ekran LCD:
idealny do kreatywnych ujęć

*

k

na a

30-krotny zoom optyczny:
idealny obraz nawet z dużej odległości

CASH
BACK

18,2-megapikselowa matryca CMOS Exmor R:
wysoka jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu

Rozdzielczość

Zoom optyczny

Wysuwany

Ekran LCD

18.2 Mpx

30x

wizjer OLED

3.0”

Kup aparat lub kamerę! Teraz pakujemy więcej na wakacje!

Kupujesz. Zyskujesz!
WARTO

Za każde wydane 500

zł, otrzymasz 50 zł na akcesoria

Odwiedź salon Sony Centre:

*

sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
* Promocja „Kupujesz. Zyskujesz!”obowiązuje w dniach 8.06–28.06.2015 r. na wybrane modele aparatów i kamer.
Zwrot (wartość „cashback”) na akcesoria do wykorzystania w dniu zakupu. Regulamin dostępny w salonach.
„Sony”, „Cyber-shot” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation. Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy.
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Nie ma lepszego zajęcia
niż rozmowy o sztuce

Kabareciarz na Wiśle
S UKCES. Aleksander Dobra, jako
pierwszy człowiek na świecie samotnie przepłynął Atlantyk kajakiem.
Andrzej Górszczyk samotnie przepłynął Wisłę jachtem. Pewnie nie był
pierwszym człowiekiem, który tego
dokonał, ale z pewnością jest jednym
z nielicznych. Jak odnotował w swojej kronice człowiek obsługujący śluzę pod Gdańskiem, sądecki podróżnik był w tym miejscu pierwszym
żeglarzem od dwunastu lat.

- Znowu o Panu głośno i to nie tylko
w Nowym Sączu, ale w całym kraju.
- Dziękuję, bardzo pan miły,
ale - po pierwsze, mnie nie zależy na sławie, a po drugie to nie o
mnie jest głośno, ale o replice polskich insygniów koronacyjnych,
których jestem właścicielem.
FOT. ANDRZEJA GÓRSZCZYKA

Choć obydwa te wydarzenia
trudno porównywać, to jednak
Doba przy Górszczyku wydaje się
ledwie juniorem. Ten pierwszy ma
dopiero 69 lat, natomiast sądeczanin ze swoimi 72 to już wyższa
kategoria wiekowa. Górszczyk, o
którym znajomi czasami żartują,
że ponoć więcej czasu spędził na
wodzie niż na lądzie, nie był jednak specjalnie zdziwiony, że całymi latami prawie nikt nie decyduje się pływać po Wiśle.
- Momentami jest tak płytko,
jest tak wiele mielizn, że trudno płynąć – relacjonuje swój rejs
Górszczyk. Sądecki żeglarz tak się
stresował kiepskimi warunkami
do żeglugi po największej polskiej
rzece i perspektywą załamania pogody, że… do celu dotarł tydzień
przed planowanym terminem! Po
prostu chciał te emocje mieć już
za sobą. Na dodatek wiatr na całej

Rozmowa z Adamem
Orzechowskim,
sądeckim
antykwariuszem

Sądecki żeglarz tak się stresował kiepskimi warunkami do żeglugi po
największej polskiej rzece i perspektywą załamania pogody, że… do celu
dotarł tydzień przed planowanym terminem.
nie osiadł i na laurach spoczywać
też nie zamierza. Przed Górszczykiem teraz kolejne rejsy po morzach i jeziorach, a o jego żeglarskich wyczynach z pewnością niebawem znowu usłyszymy.
(MICZ)

trasie był przeciwny, co zdecydowanie nie ułatwia żeglugi jachtem
po rzece.
Tak więc pieśniarz i kabareciarz,
autor piosenki o tonącym Tytaniku, swój rejs zakończył szczęśliwie,
choć bez zachwytu. Na mieliźnie

Dzika Azja w obiektywie, a potem… książka
PASJE. Dominik Opyd z V LO w Nowym
Sączu chce w lipcu wyjechać do Azji, a
po powrocie wydać książkę podróżniczą.
Brzmi niedorzecznie? Zdeterminowany
nastolatek za wszelką cenę pragnie spełnić marzenie.

FOT. ARCH.

Podróż ma odbyć w ramach projektu podróżniczego Dzika Azja w obiektywie, realizowanego przez portal
PolakPotrafi.pl. Skierowany jest on do
osób, chcących poszerzać swoje horyzonty - ma przybliżyć Indie, Nepal i
Sri Lankę. Wyjazd zaowocuje powstaniem książki oraz filmu podróżniczego.
Członkowie pragną zachęcić do wyprawy jak najwięcej osób. Jeden z entuzjastów to osiemnastoletni Dominik

Opyd z V LO w Nowym Sączu: - Jestem
pasjonatem podróży. Ponad wszystko
cenię sobie marzenia. Robię wszystko,
aby je spełniać, nawet jeśli wydają się
nierealne. W przyszłości mam zamiar
dużo podróżować, dlatego marzy mi
się studiowanie archeologii. Interesuję się także informatyką i psychologią – opowiada o sobie.
Dlaczego akurat Azja? – Ten kontynent po prostu od zawsze mnie fascynował. Mam świadomość, że to bardzo daleko, ale do odważnych świat
należy. Wiem, że projekt jest szalony,
lecz bardzo chcę spróbować – mówi
i dodaje, że przeszedł już nawet najważniejsze szczepienia i zebrał sporą
sumę pieniędzy. Ale jeszcze za mało,

Dominik Opyd: - Jestem pasjonatem podróży. Ponad wszystko cenię sobie
marzenia. Robię wszystko, aby je spełniać, nawet jeśli wydają się nierealne.

by wyjechać. Wierzy, że resztę brakujących funduszy uda mu się zebrać
dzięki platformie PolakPotrafi.pl. - Zobaczymy, ile osób i sponsorów zechce
wesprzeć inicjatywę .
Ucznia, mimo licznych obaw i masy
wątpliwości, wspierają rodzice: – Akceptują mój wybór i wspierają najlepiej jak mogą. Aktualnie planuję wyjechać sam. Może jednak dzięki projektowi dołączą inni? Czas pokaże...
Inicjatywę młodego amatora podróży wspiera Stowarzyszenie dla Miasta w Nowym Sączu.
AGNIESZKA MAŁECKA
WIĘCEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ NA
WWW.SACZ.IN
REKLAMA

- Jaki jest powód tego rozgłosu?
- Zwrócili się do mnie organizatorzy wystawy „Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii” o udostępnienie eksponatów
na tę niezwykłą wystawę.
- Dlaczego niezwykłą?
- Już tłumaczę: w przyszłym
roku przypada 1050. rocznica chrztu Polski i obecności naszego państwa w Europie. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć,
jak ważne to wydarzenie. Wśród
wielu bezcennych eksponatów na
wystawie znajdą się między innymi trzy oryginalne tiary papieskie i inne skarby ze zbiorów watykańskich. Dla mnie to zaszczyt
i honor być poproszony o współtworzenie tej wystawy. W przyszłym roku eksponaty zostaną
udostępnione szerokiej publiczności tyko w trzech miejscach: w
Muzeum Narodowym w Poznaniu, w Muzeum Historii Wrocławia i na Zamku Królewskim w
Warszawie.
- Poza wspomnianą wystawą trochę chicho o Panu. Zniknął Pan z
pierwszej linii komentatorów sądeckiego życia politycznego i fizycznie z sądeckiego Rynku, gdzie
oprócz sklepu z antykami prowadził Pan swoją nieformalną komentatorską lożę.
- Końcem roku przeszedłem
na emeryturę, zlikwidowałem

FOT. PIOTR DROŹDZIK, PRYWATNA FIRMA PORTRETOWA
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Adam Orzechowski: Teraz zapraszam
na Lwowską 53A.
swoje interesy na Rynku – wystarczy! Centrum miasta było dla
mnie za drogie, poza tym poczułem się odrobinę znużony.
- Adam Orzechowski bezczynnym
emerytem! Dobre.
- Bez przesady, bezczynnie nie
wysiedzę w domu. Pomagam synowej Małgorzacie w sklepie jubilerskim przy ul. Lwowskiej. Sensacja? Żadna, po 20 latach niektórzy zmieniają żony, ja tylko lokalizację. Doradzam ludziom, robię bezpłatne ekspertyzy i wyceny dzieł sztuki. Nie znam lepszej
pracy na świecie niż rozmawianie
o sztuce i obcowanie z nią. Zresztą to nie jest praca, to fantastyczna przygoda!
- W Nowym Sączu istnieje coś takiego jak rynek dzieł sztuki.
- Śladowo. Na sztuce zna się
tu kilka osób, głównie muzealników, ale oni nie są z kolei klientami. Większość klientów na sztukę
pochodzi z Polski, zresztą w dobie internetu nie jest aż tak istotne, skąd jest klient. Jeśli zechce,
dotrze do interesującego go eksponatu.

ROZMAWIAŁ (ICZ)

