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Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

Mieszkańcy Rytra walczą o przedszkole    L str. 3 

Śmiertelny wypadek nad wodą   L str. 10

Wiceprezes Sądeckich Wodociągów odwołany; 
Senator Kogut rezygnuje z funkcji wiceprezesa 
Kolejarza Stróże  więcej na dts24.pl

W tym numerze 
specjalny dodatek

DTS SENIOR 
L str. 11–14

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

GOTÓWKA OD RĘKI
PRZYJDŹ: Nowy Sącz ul. Naściszowska 11

ZADZWOŃ: 18/444-28-20

SPRAWDŹ: www.alwis.pl

Twarze widziane dłońmi

Jego modelami są osoby przypadkowe, znalezione „przez internet”. Nigdy ich nie wi-
dział. Sportretował wyłącznie, dotykając ich twarzy i rozmawiając z nimi. MARIUSZ 
BRODOWSKI „Mors”, znany do tej pory przede wszystkich z graffiti, w dawnej sie-
dzibie BWA przy ul. Jagiellońskiej zaprezentuje swoją wystawę „Dotyk”. Za jego spra-
wą znów ożyje miejsce, które niegdyś przyciągało do Nowego Sącza  artystów z całe-
go świata, a od czterech lat świeci pustkami. Rozmowa z „Morsem” L str. 5
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Pomyśl o Przyszłości 

– Dobry dodatek 
wiedzy o gospodarce 

L str. 15-18
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CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Dwupasmówką 
do Krakowa
Wreszcie mamy bardzo dobre wia-
domości dla wszystkich kierujących! 
Niebawem powstanie droga szyb-
kiego ruchu, łącząca Tarnów z No-
wym Sączem! Jak informuje Jacek 
Krupa, zarząd województwa mało-
polskiego planuje wydać na ten cel 
200 mln zł do 2020 r. Mało? Gdyby 
chodziło o prawdziwą drogę szybkie-
go ruchu, to nawet bardzo mało, ale 
chodzi o fragment rowerowej drogi 
szybkiego ruchu, czyli Eurovelo. Dro-
ga Tarnów – Nowy Sącz – Słowacja, 
ma być fragmentem większej cało-
ści sieci rowerowych ścieżek w Ma-
łopolsce. To rewelacyjne rozwiąza-
nie dla sądeczan! Przede wszystkim 
bardzo oszczędne, po drugie proz-
drowotne! Zamiast wydawać pienią-
dze na benzynę, kopniemy się nie-
bawem rowerową dwupasmówką 
do Krakowa za darmo! A jakie korzy-
ści dla naszej kondycji! Portfel pozo-
stanie cięższy, ale za to my staniemy 
się lżejsi. Eurovelo prowadzić będzie 
z Nowego Sącza do Tarnowa, a da-
lej wzdłuż autostrady A4 i drogi kra-
jowej A44. Komunikacja marzenie! 
Dzięki niej staniemy się niebawem 
wylęgarnią kolarskich talentów. Za-
miast tłuc się autostradą jakimś bu-
sem albo TIR–em, pofatygujemy 
się do Krakowa rowerem. Na stu-
dia i do pracy na dwóch kółkach 
– to nasze nowe hasło. Dla szczegól-
nie dzielnych nawet codzienne do-
jeżdżanie nie powinno stanowić pro-
blemu. Szerokiej drogi! (BIK)

SMS

Rodzice Tomka poszukują świadków wypadku 

z 10 kwietnia 2013 r ok. godz.19-tej 
na Rondzie Solidarności w Nowym Sączu;

kierowcę srebrnej Skody i pasażerów autobusu MPK. 

Tel. 664 967 552, 796 777 016

Trener z dyplomem
Arkadiusz Kogut, jako pierw-
szy Polak, został certyfiko-
wanym trenerem kolar-
stwa UCI. Były zawodnik 
m.in. hiszpańskiej gru-
py Azysa Cetya–Conor 
ukończył kurs w szwaj-
carskim Aigle, w świato-
wym centrum Międzynaro-
dowej Unii Kolarskiej.

Kurs trenera kolarstwa odbywa 
się w ramach programu Coach De-
velopment Programme (CDP), któ-
ry jest cyklem szkoleń skierowanych 
do osób zajmujących się rozwojem 
kolarzy. Pochodzący z Barcic Arka-
diusz Kogut uczestniczył w najwyż-
szym, trzecim stopniu kursu, tzw. 
UCI Coaching Diploma, do którego 
przystępuje rocznie zaledwie 10 tre-
nerów z całego świata. W tym roku 
byli to trenerzy ze Szwajcarii, Słowe-
nii, USA, Izraela czy Finlandii. Zaję-
cia prowadzili szkoleniowcy z Bri-
tish Cycling, współpracujący m.in. 
z zawodową grupą Sky, gdzie ścigają 
się Bradley Wiggins oraz Christopher 
Froome, zwycięzcy Tour de France.

Podczas kursu należy wykazać się 
doskonałą znajomością metod 

szkoleniowych, m.in. tre-
ningu opartego o pomiar 

mocy. Należy również 
stworzyć własny pro-
jekt przygotowań dla 
konkretnego zawodnika 
(w sumie ok. 60 stron), 

w którym rozpisuje się 
plan treningowy, wyzna-

cza cele, sporządza plan roczny, 
opracowuje terminy oraz protoko-
ły testów wydolnościowych i tere-
nowych, a także przedstawia analizę 
poszczególnych jednostek treningo-
wych. Podczas 4 tygodni zajęć nauka 
i praca własna zajmują ok. 250 godzin, 
czyli 9–10 godzin dziennie.

Certyfikat UCI Coaching Diploma 
uprawnia do współpracy z profesjo-
nalnymi kolarzami szosowymi i MTB. 
Na co dzień Arek współpracuje z kola-
rzami z kategorii masters, junior, U23, 
elita, ścigającymi się w kraju, jak i za 
granicą. Swoją działalność prowadzi 
w ramach profesjonalnego studia ko-
larskiego Veloart z Krakowa, prowa-
dzonego przez Grzegorza Dziadowca.

(AIW)

Łatwa do zdobycia 
twierdza
„Gdyby chociaż połowa anegdot o 
Bolesławie Wieniawie-Długoszow-
skim była prawdziwa, to ten generał, 
dyplomata i ulubieniec Józefa Piłsud-
skiego byłby tak przemęczony, że nie 
utrzymałby się w siodle. Nie ma jed-
nak dymu bez ognia – Wieniawę re-
gularnie widywano w lokalach, gdzie 
nie unikał alkoholu i tańca, toteż trud-
no było uwierzyć, że ten człowiek peł-
ni normalną służbę.

Długoszowski lubił alkohol, do-
brze czuł się w atmosferze bankietu 
czy dansingowej sali. A kiedy poja-
wiał się w lokalach, zazwyczaj wypi-
jał co najmniej kilka nieplanowanych 
wcześniej kolejek. Tylu biesiadników 
chciało się napić ze słynnym ułanem! 
Uważano, że to „alkohol szuka jego, a 
nie on alkoholu”, przy czym generał 
nie miał zwyczaju odmawiać. W jed-
nej dłoni (pomiędzy palcami) potra-
fił jednocześnie utrzymać trzy kie-
liszki wódki i kolejno je opróżnić, nie 
uroniwszy nawet kropli! Nic dziwne-
go, że zdarzały się „wielkie huczki o 

późnych godzinach wieczornych na 
mieście” (…)

Natomiast prawdziwe są opowie-
ści o wyczynach Długoszowskiego w 
nieco pośledniejszych lokalach. Dan-
singi kończyły się o 4 rano, panie od-
wożono do domów, a imprezę nale-
żało gdzieś kontynuować. W takich 
sytuacjach Wieniawa często odwie-
dzał słynny szynk U Joska na Gnojnej 
czy inne tego rodzaju miejsca. Zajeż-
dżał w kompanii dorożką osobiście, 
powożąc i mając na głowie kaszkiet 
zabrany woźnicy. Do domu wracał z 
jeszcze większym szykiem, bo aż trze-
ma dorożkami. W pierwszej jechał on 
sam, w drugiej jego szabla, a w trze-
ciej rękawiczki.

Wieniawa jako wielbiciel płci pięk-
nej nie był przesadnie odporny na ko-
biece wdzięki. Obrońcy Wieniawy sta-
rali się przedstawić go jako mężczyznę 
wręcz zaszczutego przez żądne przygód 
damy, przed którymi czasami (?) ka-
pitulował. Nie było to zgodne z praw-
dą, gdyż dziarski ułan na pewno nie 
był trudną do zdobycia twierdzą (…)”

Ekscentrycy II RP, „Rzeczpospolita”, 
14-15 czerwca 2014, nr 137.

PRZECZYTANE

LUDZIE
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INTERWENACJA DTS.  Mieszkań-
cy ul. Leszczynowej w Nowym Sączu 
od kwietnia czekają na kładkę, która po-
zwoli im odzyskać – jak mówią – swo-
bodną komunikację z centrum miasta. 

– Kiedy jest sucho, jakoś sobie je-
steśmy w stanie poradzić – mówi 
pani Maria Legutko, pokazując, 

w jaki sposób pokonuje dro-
gę od domu do najbliższego skle-
pu przy ul. Tarnowskiej. Najpierw 
musi przejść ulicą, obok zjeżdżają-
cych z Góry Zabełeckiej tirów. Jest 
sucho, więc bez obaw, że ugrzęź-
nie w błocie może skorzystać z pla-
cu przy budowie nowego mostu 
nad Łubinką. To właśnie w chwili 

jego rozbiórki zaczęła się udręka 
mieszkańców Leszczynowej. Za-
raz jednak ukazał się optymistycz-
ny komunikat z ratusza: – Dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg w No-
wym Sączu Grzegorz Mirek, pod-
czas II Rady Budowy ustalił z wy-
konawcą inwestycji, iż zostanie 
wykonana tymczasowa kładka 
dla pieszych w bezpośrednim są-
siedztwie nowo budowanego mo-
stu – informowała wówczas Małgo-
rzata Grybel, rzecznik prasowy UM 
w Nowym Sączu. – Po dokonaniu 
niezbędnych formalności wyko-
nawca na swój koszt postawi tym-
czasową kładkę dla pieszych, która 
ułatwi komunikację pomiędzy le-
wym i prawym brzegiem Łubinki.

– Dzięki Bogu mamy już czer-
wiec, a my nadal skaczemy po ka-
mieniach, by przejść na drugą stronę 
rzeki, chcąc dostać się do sklepu czy 
centrum miasta – mówi pani Ma-
ria, demonstrując codzienną udrękę. 
– I jeszcze to strome zejście. A pro-
szę sobie wyobrazić, że tędy chodzą 
też matki z dziećmi. Tylko czekać, 
jak wydarzy się coś złego – dodaje. 

Jej sąsiadka Halina Śmiert-
ka zauważa, że miasto uruchomiło 

bezpłatną linię autobusową, dla osób, 
które chcą dostać się z Góry Zabe-
łeckiej do Tarnowskiej. – Ale prze-
cież nie zawsze rozkład jazdy pasu-
je do naszego planu dnia, a autobusy 
jeżdżą średnio co godzinę – mówi. 

Ponadto ich kierowcy chyba 
jeszcze nie zapoznali się dokładnie 
z nowym rozkładem jazdy, bo pa-
niom zdarzało się, że autobus nie 
zatrzymał się na nowo utworzonym 
przystanku pośrodku Góry. 

– Raz to już zaczęłam machać 
na kierowcę, by mnie zauważył. 
I w końcu zatrzymał się, ale o wiele 
niżej. Przecież nie mam piętnastu 
lat, by biegać za autobusem – re-
lacjonuje pani Maria.

 Innej, bezpiecznej alternatywy, 
by dostać się do centrum, miesz-
kańcy nie mają.

 – Nawet jeśli chcielibyśmy pie-
chotą pójść do najbliższego mostu, 
to ryzykujemy, bo przecież tu ni-
gdzie nie ma chodników – mówią 
kobiety. 

Kiedy ich koszmar się skończy? 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
nie potrafi określić czasu budowy 
kładki. Informuje, że w tym tygo-
dniu ma się rozpocząć. – Mieszkań-
cy są zniecierpliwieni i ja również. 
Trzeba było uzyskać niezbędne po-
zwolenia na budowę, a formalno-
ści trwają – wyjaśnia. 
 (KG)

Ul. Nawojowska 160 Nowy Sącz

Kom. 510 510 119, Tel. 18 546 19 00

www.salon-beautyart.pl

SALON FRYZJERSKI

• Nowość – keratynowe prostowanie włosów 

• Strzyżenie damskie i męskie

• Strzyżenie dziecięce 

• Modelowanie, prostowanie włosów 

• Fryzury okazjonalne, loki

• Koloryzacja farbami L`oreal INOA , Montibello 

• Pasemka, Baleyage 

• Trwała ondulacja

•  Zabiegi regeneracyjne i wzmacniające włosy 

zniszczone i farbowane

SALON KOSMETOLOGICZNY 

• Nowość - Mezoterapia igłowa 

• Fale Radiowe (RF) 

• Mikrodermabrazja  

• Kwasy AHA, BHA 

• Zabiegi pielęgnacyjne 

• Dermomasaż – masaż próżniowy ciała 

• Makijaż, Henne, depilacja 

• Pedicure, Manicure

• Drobna Kosmetyka

STYLIZACJA PAZNOKCI 

• Pielęgnacja dłoni i stóp 

• Manicure, żele hybrydowe

•  Przedłużanie paznokci 

metoda żelowa 

• Żelowanie płytki paznokciowej 

• Kącik dla Maluszka

NOWOŚĆ!!! KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW

REKLAMA

REKLAMA

W ramach projektu „2nd Cup of V4 Towers” realizowanego przez 
Towarzystwo Mi o ników Ziemi Muszy skiej w partnerstwie 

z ubovnianske múzeum - Hrad v Starej ubovni oraz Obec Plave  
ze S owacji w okresie od 03.2014 do 06.2014 zorganizowano 

cztery turnieje szachowe: w Starej Lubovni (SK), Muszynie (PL), 
Bardejovie (SK) oraz Rytrze (PL). W turniejach udzia  wzi o ponad 
300 uczestników z Polski i S owacji. Dla najlepszych zawodników 

zapewniono nagrody i upominki. 

Szczegó y na stronie www.tmzm.nsacz.pl
Projekt wspó  nansowany jest ze rodków Mi dzynarodowego 

Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

DTS CZYTELNIKÓW. – Czu-
ję się oszukana. Zapisałam dziec-
ko do przedszkola, którego nie ma 
– żali się DTS mama dwójki przed-
szkolaków z Rytra. 10 czerwca miesz-
kańcy dowiedzieli się, że w gminnym 
przedszkolu oddział dla trzy– i czte-
rolatków od września przestanie ist-
nieć. Mało tego, pięcio– i sześciolat-
ki będą mieć zagwarantowaną opiekę 
tylko przez 5 pięć godzin i ani minuty 
dłużej. To znak, że maluchy mogą się 
pożegnać z wszystkimi dodatkowy-
mi zajęciami.

Skąd taka decyzja? To jak na ra-
zie pytanie retoryczne. Rodzice 
zostali natomiast poinformowa-
ni, że w Rytrze zostanie otwar-
te nowe przedszkole, do którego 
będą mogli zapisać swoje pociechy. 
Problem w tym, że będzie to pry-
watna placówka, na czele której 
stanąć ma dyrektorka gminnego 

przedszkola Aleksandra Jurek–
Szewczyk. Patronat nad nową pla-
cówką objąć miała fundacja Eu-
ropa+. Dzięki pieniądzom z Unii 
miała ona dofinansować 10 pierw-
szych miesięcy pobytu maluchów 
w nowym przedszkolu. Miesięcz-
ny pobyt dziecka kosztowałby ro-
dzica ok. 160 zł, podczas gdy w nie-
publicznym przedszkolu zaledwie 
100 zł. – Nikt mi nie zagwarantu-
je, że ta opłata po 10 miesiącach bę-
dzie taka sama. Pani dyrektor nie 
da mi tego na piśmie. A co z resz-
tą opłat? Wyprawka, comiesięcz-
na składka? – pyta zbulwersowana 
mama. Rodzice „trzeźwo” pod-
chodzą do sprawy – nie mają nic 
przeciwko budowie prywatnego 

przedszkola, ale twierdzą, że za-
proponowane przez dyrektorkę 
rozwiązanie jest krótkotermino-
we. – Co będzie w kolejnych la-
tach? – pyta druga zdesperowana 
mama. – Jeśli skończą się pienią-
dze z Unii, może się okazać, że bę-
dziemy płacić dużo więcej, a wie-
lu rodziców po prostu nie będzie 
na to stać. Nikt nie umiał nam od-
powiedzieć na to pytanie, dlate-
go nie zgadzamy się na likwidację. 

Wójt Władysław Wnętrzak 
mówi, że nie ma mowy o żadnej li-
kwidacji przedszkola, ale zmiany 
nie są wykluczone. – Przyrost na-
turalny jest mniejszy, więc cza-
sami siłą rzeczy zmienia się licz-
ba przedszkolaków albo liczba 

oddziałów – twierdzi. – To natu-
ralna kolej rzeczy. Pojawiła się te-
raz nowa inicjatywa, stowarzy-
szenie Europa + napisało wniosek 
i są szanse, że w Rytrze powstanie 
drugie niepubliczne przedszko-
le. Rodzice nie mogą tego ani za-
blokować, ani się temu przeciw-
stawić. Bardziej chodzi o sprawy 
personalne. Być może ktoś stra-
ci tam parce – dodaje wójt. I tak 
się już stało. We wtorek wypowie-
dzenia z pracy dostały trzy nauczy-
cielki z najmniejszym stażem pracy. 
Żeby było mało, również stowarzy-
szenie Europa + wycofało się z pro-
jektu powstania prywatnego przed-
szkola. Dlaczego? Na razie można 
tylko spekulować. Prezes fundacji 

była wczoraj nieobecna i nie mo-
gła odpowiedzieć na nasze pytanie.

Przedszkole miałoby powstać 
w budynku po byłym domu dziec-
ka. Żeby jednak mogło funkcjo-
nować, najpierw musi przejść 
gruntowny remont. Mimo wie-
lu prób nie udało nam się skon-
taktować z dyrektorką Aleksandrą 
Jurek–Szewczyk.

To nie pierwszy taki przypa-
dek próby zlikwidowania gminne-
go przedszkola w Rytrze. Podobna 
sytuacja miała miejsce rok temu. 
Rodzice połączyli jednak siły i ura-
towali placówkę. Tym razem też 
nie zamierzają osiąść na laurach. 
Wysłali już pismo do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, które przeka-
zał sprawę do Małopolskiego Kura-
tora Oświaty.

Do sprawy wrócimy na dts24.pl 
(MAT) 

Wirtualne przedszkole

Z kamienia na kamień

– Proszę sobie wyobrazić, że tędy chodzą też matki z dziećmi. Tylko czekać, jak 
wydarzy się coś złego – mówi pani Maria.

FO
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REKLAMA

PORADNIK.  Chciałabym się dowiedzieć, czy jeszcze 
można skorzystać z abolicji składkowej. Niedawno 
wróciłam do Polski z zagranicy, a w latach 2002–
2005 prowadziłam jednoosobową  firmę, w tym 
okresie przez kilka miesięcy zawiesiłam jej działania 
i nie opłacałam składek za siebie. Czy mogę jesz-
cze skorzystać z abolicji? Jeśli tak, to co mam zrobić 
i jakie dokumenty dostarczyć? 

Anna Mieczkowska: Tak, może Pani jeszcze złożyć 
wniosek o abolicję. Termin składania wniosków 
upływa dopiero 15 stycznia 2015 r. Jeżeli zakoń-
czyła pani prowadzenie działalności gospodar-
czej, wykreślając wpis ze stosownego rejestru, 
to jedynym dokumentem, jaki powinna pani zło-
żyć, jest wniosek o umorzenie. Może pani samo-
dzielnie sporządzić taki wniosek lub skorzystać 
z druku wniosku dostępnego w placówkach ZUS 
lub w Internecie na stronie www.zus.pl (Formu-
larze – „Wniosek dłużnika o umorzenie – abo-
licja”). Skorzystanie ze wzoru znacznie ułatwi 
pani prawidłowe sformułowanie zakresu wnio-
sku. Gdyby jednak pojawiły się jakieś problemy 
podczas sporządzania wniosku, pracownicy sali 
obsługi klienta w ZUS udzielą pani pomocy i wy-
jaśnią wątpliwości. 

Szczegółowe informacje dotyczące umarzania 
należności na podstawie ustawy z dnia 9 listopa-
da 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551) można uzy-
skać w placówkach ZUS oraz na stronie interneto-
wej www.zus.pl/abolicja lub korzystając z infolinii 
22/560–16–00, 801 400 987.

Oprac. ANNA MIECZKOWSKA, rzecznik prasowy 
sądeckiego ZUS

KLIENT PYTA, ZUS ODPOWIADA

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

PROMOCJA.  Był już „Skrzypek na dachu”, 
„Księżniczka czardasza”, „Napój miłosny”, 
„Straszny dwór”, a w tym roku Stadnina Koni 
Huculskich w Regietowie zaprasza na „Hal-
kę” Stanisława Moniuszki w wykonaniu Opery 
Narodowej w Warszawie. O idei prezentowa-
nia największych scenicznych przedsięwzięć 
w plenerze opowiada dyrektor Stadniny Sta-
nisław Ciuba: 

– Pomysł zrodził się w 2010 roku i okazał się 
trafionym. Co roku na operę w plenerze przy-
jeżdża blisko 1500 widzów. I to z całej Polski. 
Słyszałem od gości z Warszawy, że widzieli już 
„Straszny dwór” na scenie, ale nigdy na świe-
żym powietrzu, w takiej scenerii (zawsze towa-
rzyszy nam pełnia księżyca) i dlatego zdecydo-
wali się pokonać tyle kilometrów. Chcieliśmy 
też zrobić coś dla mieszkańców. W najbliższej 
okolicy nie mamy teatrów, opery. Ludzie nie 
mają dostępu do kultury przez duże K. Posta-
wiliśmy więc na operę i to na bardzo wysokim 
poziomie artystycznym. Cieszy nas, że widzo-
wie dopisują, choć nigdy nie mamy gwaran-
cji, że pogoda też dopisze. Mówią: „Przecież, 
kupując bilet, mamy świadomość, że to ple-
nerowe wydarzenia, więc zabezpieczamy się 
na każdą okoliczność, mamy płaszcze przeciw-
deszczowe, parasole…”. Oczywiście jesteśmy 
przygotowani na ewentualność wystąpienia 
ulewy – wówczas plener zastąpi ujeżdżalnia, 
która może pomieścić tysiąc osób. Na szczę-
ście do tej pory nie musieliśmy z niej korzy-
stać. I niech tak będzie i tym razem. Zapraszam 
do Regietowa, do stadniny hucułów – któ-
re notabene wykorzystywane są przy każdym 
przedstawieniu – 12 lipca, o godz. 21. 
 (CUL)

Kultura i hucuły

PROMOCJA.  Stowarzyszenie Przyjaciół 
Rodziny w Nowym Sączu wspólnie z partne-
rem Słowackim Základná škola, Levočská 6 
w okresie od 29 marca do 14 czerwca 2014 
roku zrealizowało projekt pt.: „Visegrad in-
tegration of difficult youth”, współfinanso-
wany z Międzynarodowego Funduszu Wy-
szehradzkiego (Visegrad Fund) dla 20 dzieci 
i młodzieży pochodzącej ze Starej Lubovni 
i Nowego Sącza. 

W ramach projektu realizowano zajęcia 
internetowe oraz zajęcia sportowe. Przez 
36 godzin ćwiczeń uczniowie nauczyli się 
podstawowych zasad 
tworzenia stron inter-
netowych oraz mia-
ły możliwość podjęcia 
wspólnej rywalizacji 
sportowej w różnych 
dyscyplinach: piłce noż-
ne, siatkówce plażowej, 
koszykówce. Na zakoń-
czenie projektu ”Vise-
grad integration of diffi-
cult youth”, 14 czerwca 
zorganizowane zosta-
ły wspólne zawody. Ich 
uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe nagrody, 
a zwycięskim drużynom 
wręczono puchary.

W ramach projektu objęto wsparciem 
dzieci i młodzież pochodzącą z Nowe-
go Sącza i Starej Lubovni. Działania, ja-
kie zostały zrealizowane, pokazały im 
alternatywną formę spędzania wolne-
go czasu. 

Zajęcia prowadzili doświadczeni na-
uczyciele wychowania fizycznego i infor-
matyki z Gimnazjum w Piątkowej i Nie-
publicznej Szkoły Zawodowej „Progres” 
w Nowym Sączu. W realizację projektu 
włączyli się również wolontariusze. 

Zarówno Stowarzyszenie Przyjaciół 
Rodziny w Nowym Sączu, jak i Základná 
škola, Levočská 6 ze Sarej Lubovni planu-
ją kontynuację działań zapoczątkowanych 
w ramach projektu.

Opracował ANDRZEJ BURKAT,
Przewodniczący Stowarzyszenia 

Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Polsko-słowacka integracja
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OGŁOSZENIE

P  Rada Nadzorcza Sądeckich Wo-
dociągów odwołała z funkcji wi-
ceprezesa Mariana Kuliga. 

P  Senator Stanisław Kogut zre-
zygnował z funkcji wiceprezesa 
Kolejarza Stróże. Powodem jest 
nieprzyznanie klubowi licencji 
na grę w 1 lidze.

P  Prokuratura bada sprawę pa-
cjentki sądeckiego szpitala, któ-
ra straciła nienarodzone dziecko 
w 9. miesiącu ciąży.

P  W Centrum Onkologicznym są-
deckiego szpitala uruchomio-
no radioterapię. Na razie chorzy 
na raka są poddawani naświe-
tleniom leczniczym, a jeszcze 
w tym tygodniu będzie dostęp-
nych 15 łóżek dla tych, któ-
rzy wymagają stałego pobytu 
w szpitalu.

P  Albert Załuski, autor kontro-
wersyjnych krzyży, które pod 

koniec ubiegłego roku pojawi-
ły się na oknach jego mieszka-
nia przy ulicy Pijarskiej, jest 
niewinny. Sąd Rejonowy uznał, 
że wywieszając instalacje, nie 
chciał nikogo urazić.

P  Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Nowym Sączu po raz 
drugi zdobyła certyfikat „Uczel-
nia Liderów 2014”.

P  Konopnicka kontra Długosz. 
Uczniowie I i II LO w Nowym 
Sączu wzięli udział w Deba-
cie Oksfordskiej na temat „Czy 
Sądecczyzna powinna stawiać 
na rozwój gospodarczy?”.

P  W poniedziałek (30 czerwca) 
w ratuszu w godz. 10–14 odbędą 
się konsultacje w sprawie budo-
wy połączenia Nowy Sącz – Sta-
ry Sącz, tak zwanej Węgier-
skiej bis.

Chcesz wiedzieć więcej, czytaj 
dts24.pl i bądź na bieżąco

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

SZTUKA.  – Szukałem ludzi, których 
chcę rysować, przez internet. Przycho-
dzili do mojej pracowni. Szkicowałem 
te osoby tylko i wyłącznie poprzez dotyk 
twarzy. Towarzyszyła temu rozmowa 
– opowiada o swoim pomyśle MARIUSZ 
BRODOWSKI „Mors”, znany do tej pory 
przede wszystkich z graffiti. Artysta rów-
nie często jednak maluje i szkicuje. Roz-
mawiamy z nim o jego wystawie pt. „Do-
tyk”, którą otworzy w piątek (27 czerwca) 
w dawnych wnętrzach galerii BWA przy 
ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu. „Mors” 
nigdy nie widział osób, które rysował. Po-
zna je dopiero w dniu wernisażu.

– Z pewnością osoby, które wspiera-
ły Cię w tym projekcie, potrafią powie-
dzieć, jak różniły się postacie, które szki-
cowałeś od ich portretów. Przez dotyk 
jesteś w stanie poznać proporcje, kształt, 
ale przecież nie widziałeś cech charakte-
ru, których można się domyślać, patrząc 
na rysy twarzy....

– Właśnie odwrotnie. Moim zało-
żeniem było poznać człowieka od we-
wnątrz. W inny sposób niż poprzez 
obserwację, poprzez oczy. I myślę, 
że to w jakimś stopniu się udało. Gdy 
dana osoba wchodzi do pracowni, ja 
słyszę tylko jej głos i mogę ją poznać 
tylko przez dotyk. Nie chodziło o to, 
żeby odzwierciedlić wygląd twarzy, 
tylko to, jak ja te osoby wtedy czu-
łem. One się trochę różnią. Nie chcę 
jednak o tym mówić, bo będzie moż-
na to zobaczyć na wystawie.
– Twoi modele przyjdą na wernisaż?

– Tak, mamy przed wystawą spo-
tkanie. Chcę im zaprezentować po raz 
pierwszy te obrazy. Mam nadzieję, 
że mnie nie pobiją.... (śmiech)
– Dzięki Twojej wystawie ożyje część 
dawnej galerii BWA przy ulicy Jagielloń-
skiej, która dotąd stała pusta..

– Miasto po prostu udostępniło mi 
to miejsce, bo ono przez dłuższy czas 
było nieużytkowana. Wystawa roz-
pocznie się o godzinie 19:07.
– Dlaczego taka godzina?

– Przede wszystkim, żeby ta go-
dzina się wyróżniała. Chodziło też 
o to, żeby zacząć punktualnie. Zwy-
kle jest tak, że zaczyna się coś o 18.00, 
a tak naprawdę piętnaście po, więc 
u mnie jest tak pośrodku.
– Obrazy malowane przez dotyk to nie 
jedyna część wystawy, choć wiodąca....

– Sala będzie podzielona na dwie 
części. Jedna część to będą obrazy 
malowane przez dotyk. Druga część 
to obrazy malowane na podstawie 
obserwacji. Chcę te dwa rodzaje por-
tretów skonfrontować ze sobą. Żeby 
widz miał porównanie, jak odczu-
wam, widząc osobę, a jak – gdy jej 
nie widzę. Na początku będzie taka 
akcja, mały happening, a w ubie-
gły piątek zrobiliśmy jeszcze zapo-
wiedź wystawy z grupą Młodzi Ak-
tywni Sądeczanie. Puściliśmy balony 
w świat. Do tych balonów była do-
łączona karteczka i ktoś, kto znalazł 
taką, i się do mnie zgłosi, wygra por-
tret. Namaluję po prostu tę osobę lub 
wskaże mi ona inną, którą mam na-
rysować. A wracając do wernisażu, 
o 20.00 zagra Miro Mirosław Witkow-
ski. W duecie z Żustem zrobią swoistą 
interpretację moich obrazów. Myślę, 
że to będzie bardzo ciekawe. Wysta-
wa potrwa całą noc. 
– Czyli wernisaż przeciągnie się do rana?

– Jak wesele (śmiech). Bę-
dziemy w galerii, dopóki będzie 
zainteresowanie. 
– A co z innymi wymiarami Twojej sztu-
ki. W Nowym Sączu jesteś znany głównie 
z graffiti. Czy coś planujesz w przyszłości?

– W najbliższym czasie nie mam 
większych planów co do murali. Cho-
ciaż są plany zorganizowania warsz-
tatów malarstwa, street artu i graffiti. 
Jest duże zainteresowanie. Kilka osób 
pisało do mnie, czy je organizuję. Gdy 
sprawa się rozwinie, chętnie powiem 
na ten temat więcej. 

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

Twarze widziane dłońmi

Dawne pomieszczenia Galerii BWA 
przy ul. Jagiellońskiej w Nowym 
Sączu opustoszały prawie czte-
ry lata temu, gdy tylko wybudowa-
no nowy gmach galerii przy budyn-
ku MCK Sokół. Należą one do Urzędu 
Miasta. Część z nich zajmuje Cen-
trum Informacji Turystycznej. Dru-
ga połowa w przyszłości ma zostać 
przeznaczona do celów komercyj-
nych. Władze miasta chcą wpro-
wadzić do planu zagospodarowania 
przestrzennego dodatkowe for-
my użytkowania pomieszczeń. Teraz 
do wyboru jest jedynie działalność 
biurowa czy kulturalna. Po zmia-
nach będzie można wykorzystać lo-
kal np. w celach handlowych czy 
gastronomicznych.
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Ponad 3200 osób podpisało „De-
klarację wiary lekarzy katolickich 
i studentów medycyny w przed-
miocie płciowości i płodności ludz-
kiej”. Podpisy zbiera i publikuje sztab 
w Limanowej.

Deklaracja pojawiła się w czasie 
dyskusji na temat stosowania tzw. 
klauzuli sumienia przez lekarzy. 
Pod koniec zeszłego roku Komi-
tet Bioetyki PAN uznał bowiem, 
że jest ona nadużywana przez le-
karzy. „Przypadki odmowy wyko-
nania przez polskich lekarzy legal-
nych i uzasadnionych świadczeń 
zdrowotnych coraz częściej trafiają 
na łamy prasy i stają się przedmio-
tem publicznej krytyki, a nawet 
postępowań sądowych. Najczę-
ściej sprawy te dotyczą procedur 
z zakresu szeroko rozumianej me-
dycyny reprodukcyjnej – diagno-
styki prenatalnej i przerywania 
ciąży” – stwierdzili członkowie 
komitetu. Prawa do klauzuli broni 

natomiast m.in. Naczelna Rada Le-
karska. – Nie ma takiej siły, któ-
ra może zmusić lekarza do dzia-
łania wbrew własnemu sumieniu 
– podkreślał Maciej Hamankie-
wicz, prezes NRL.

Dr Wanda Półtawska, psychia-
tra i przyjaciółka Jana Pawła II, 
zaapelowała w liście otwartym 
do medyków, by "ujawnili światu, 
że są praktykującymi katolikami". 
Chce w ten sposób uczcić kanoni-
zację papieża Polaka. 

„Bolał nad tym, że technicz-
ny rozwój w medycynie zagraża 
etyce i że rady i działania lekarzy 
stanowią zagrożenie świętości ro-
dziny i miłości ludzkiej – napisała 
Wanda Półtawska w liście otwar-
tym do medyków. – Byłam świad-
kiem Jego reakcji na wiadomość, 

że polski parlament zatwierdził 
prawo zabijania nienarodzonych 
chorych dzieci. Wzburzył się jak 
rzadko, jak prawie nigdy – uderzył 
pięścią w stół i zawołał: „A gdzie 
są pediatrzy? Dlaczego nie bronią 
chorych dzieci, dlaczego nie reagu-
ją?” – twierdzi.

Z jej inicjatywy lekarze podpi-
sują "Deklarację wiary lekarzy ka-
tolickich i studentów medycyny 
w przedmiocie płciowości i płod-
ności ludzkiej". Znajduje się w niej 
m.in. sformułowanie: "Poczęcia 
człowieka i zejścia z tego świata 
zależy wyłącznie od decyzji Boga. 
Jeżeli decyzję taką podejmuje czło-
wiek, to gwałci nie tylko podsta-
wowe przykazania Dekalogu, po-
pełniając czyny takie jak aborcja, 
antykoncepcja, sztuczne zapłod-
nienie, eutanazja, ale poprzez za-
płodnienie in vitro odrzuca samego 
Stwórcę. (...) Stwierdzam, że pod-
stawą godności i wolności lekarza 
katolika jest wyłącznie jego su-
mienie oświecone Duchem Świę-
tym (...)." 

Podpisy medyków wysyłane 
są do sztabu akcji w Limanowej, 
którym kieruje MAGDALENA ZA-
STRZEŻYŃSKA. Na stronie inter-
netowej opublikowała już ponad 
3140 nazwisk plus 120 nieczytel-
nych podpisów.

– Jak to się stało, że deklaracje wiary 
lekarzy z całej Polski spływają właśnie 
do Limanowej?

– Mój mąż był zaprzyjaźniony 
z doktor Wandą Półtawską. Zrobił 
o niej film „Jeden pokój”, na jego 
podstawie powstała też książka. My 
z mężem poznaliśmy się później. 
Przez niego trafiłam do pani dok-
tor, no i tak pomagamy, jeśli są ja-
kieś sprawy do załatwienia. Po pro-
stu jako słudzy pomagamy. A że ja 

mam teraz trochę więcej wolnego 
czasu, to podjęłam się tego.
– Długo się już znacie?

– Mąż od 2007 roku, ja od 2010.
– Inicjatywa wyszła z pani strony?

– Nie, pani Wanda powiedzia-
ła, że zamierza zrobić coś takiego, 
organizuje sekretariat, gdzie będą 
przychodzić deklaracje i chce, że-
bym pomogła.
– Jest Pani związana zawodowo 
z medycyną?

– Kompletnie nie. Jestem na-
uczycielką polskiego, a obecnie ro-
bię doktorat z polonistyki na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II.
– A z jaką spotykacie się reakcją śro-
dowiska na te deklaracje? Odzywają się 
krytycy?

– Zdarzają się różni lekarze, ale 
jest naprawdę dużo wspaniałych 
i pozytywnie nastawionych. Tych 
innych są pojedyncze przypad-
ki i nie chcę o nich mówić, ra-
czej trzeba szukać i mówić o tym, 
co dobre.
– Na stosunek do tych deklaracji mają 
wpływ złe wydarzenia, na przykład 
śmierć noworodka podczas porodu 
w szpitalu w Limanowej?

– Zdarzają się takie sytuacje, 
ale trudno mi powiedzieć, jak le-
karze stosują potem w swoim ży-
ciu te deklaracje. My tylko służy-
my, zbieramy podpisy, wpisujemy 
do internetu.
– Robili państwo statystyki, czy z na-
szego regionu deklaracje podpisuje 
więcej lekarzy niż z innych?

– Pod kątem regionów nie pa-
trzyliśmy, ale według mnie wy-
padają one porównywalnie. Nie 
wyprzedzamy innych. W Mało-
polsce najwięcej podpisów było 
z Krakowa, wiadomo, bo najwięk-
sze miasto.

(BW)

Limanowa zbiera „deklaracje wiary lekarzy katolickich”

Podpisy medyków wysyłane są do sztabu akcji w Limanowej, którym kieruje 
MAGDALENA ZASTRZEŻYŃSKA. Na stronie internetowej opublikowała już 
ponad 3140 nazwisk plus 120 nieczytelnych podpisów.
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•Drewniane schody 

•Podłogi

•Balustrady

•Podbitki

•Tarcica sucha, mokra

WIKPOL ul.Wyczółkowskiego 4A

(boczna Bolesława Prusa)

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130

www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

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

REKLAMA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców 

Gminy Nawojowa”
Projekt jest realizowany do 30 września 2015 r.

Wartość projektu: 1 155 220,00 zł 

Udział Unii Europejskiej: 981 937,00 zł

www.CyfrowaNawojowa.pl

 „Dotacje na Innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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W ędkarze, zwłaszcza 
zrzeszeni w Okręgu 
Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego 

w Nowym Sączu, to prawdziwi pa-
trioci, dbający szczególnie o przy-
rodę i krajobraz, czyli o dobro naro-
dowe. Wędkarze zwani niesłusznie 
i złośliwie przez wiadome siły „mo-
czykijami” mają swój kodeks hono-
rowy, który ściśle i solennie prze-
strzegają. Tak więc kłusownictwo, 
łowienie ryb poza wyznaczonym 
sezonem połowu, wyławianie nie-
wymiarowych sandaczy, lipie-
ni i innych ryb jest nie do pomy-
ślenia. Idąc śladem św. Franciszka 
z Asyżu, tak kochają wodne zwie-
rzątka, że po ich złowieniu całują 
je w pyszczki i z powrotem rzuca-
ją w odmęty jezior i rzek. Wędkarz 
brzydzi się łowieniem ryb i prze-
znaczeniem ich na patelnię. To nie 
jest w ich stylu, podobnie jak nie-
ludzkie zabijanie młotkiem wigilij-
nego karpia. 

Wędkarz z Okręgu PZW w No-
wym Sączu, gdyby złowił złotą ryb-
kę, to nie prosi jej o fajki, pół litra 
gorzałki czy dobrą wędkarską po-
godę. Bo wędkarz nie pije, nie pali, 
o czym świadczą brzegi rzek, Jezio-
ra Rożnowskiego czy stawów po-
wyrobiskowych. Jednym słowem 
sądecki, podhalański wędkarz jest 
zbiorem cnót. Kasta wybrańców. 
Ba, wędkarze z PZW sami hodu-
ją ryby, zarybiają nimi rzeki, jezio-
ra a potem... sami je wyławiają i jak 
wspomniałem z powrotem delikat-
nie, z miłością wpuszczają do wody. 
Zatem logicznie rozumując, ryb po-
winno być coraz więcej, a jest ich 
mimo wszystko coraz mniej z roku 
na rok.

Otóż ci sami wędkarze z Okrę-
gu PZW w Nowym Sączu niesie-
ni szczytną ideę ochrony przyrody 
i środowiska naturalnego w ostat-
nich dniach rozesłali stanowcze pi-
smo – przypomnienie do 34 gmin 
południowych powiatów Małopol-
ski. Zagrozili w nim, że z całą suro-
wością prawa będą ścigać wójtów, 
burmistrzów, którzy wydadzą zgo-
dę na pobór żwiru bez pozytyw-
nej decyzji Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.

Wędkarze z PZW tak gwałtow-
nie zareagowali i już zaczęli ścigać, 
używając do tego policji państwo-
wej, tych, którzy zaczęli po majo-
wych wylewach rzek regulować 
koryta. Gminy, których mieszkań-
cy ucierpieli wskutek powodzi, 
wystąpiły bowiem do Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, jako do zarządcy 
rzek (chodzi tutaj głównie o Du-
najec, Poprad, Białą Tarnowską) 
o dopuszczenie do poboru z wód 

kamienia, żwiru, pisaku dla wyko-
nania niezbędnych prac zabezpie-
czających w okresie zagrożenia po-
wodziowego. Gminy proszą o taką 
zgodę, gdyż ewentualne powodzie 
zagrażają życiu, mieniu mieszkań-
ców, czego doświadczyli choćby 
w 2010 r. Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Krakowie pod-
jął decyzję umożliwiającą gminom 
taki pobór żwiru, kamieni. Jedno-
cześnie obwarował zgodę koniecz-
nością spełnienia kilku warunków.

Nad pracami udrożniającymi ko-
ryta rzek nadzór muszą sprawo-
wać pracownicy RZGW. Musi być 
prowadzony skrupulatny dziennik, 
w którym będzie zapisane miejsce 
poboru, ilość wydobywanego ma-
teriału, czas poboru, a także miejsce 
zagospodarowania pobranego ma-
teriału z koryta rzek. A więc pobór 
tak, ale pod kontrolą RZGW.

Na to wędkarze z Okręgu PZW 
absolutnie nie wyrażają zgo-
dy bez pozytywnej opinii RDOŚ. 
A na tą czeka się często długo i jest 
z reguły zaskarżana przez... PZW. 
Powódź ma to do siebie, że na zgody 
PZW i RDOŚ czekać nie będzie.

Oczywiście, że w wielu przy-
padkach działacze PZW mają rację, 
gdy widzą rabunkowy pobór żwiru, 
a ten proceder, mimo zakazu, trwa 
w najlepsze. Mają rację, kiedy nisz-
czenie przyrody poprzez złodziej-
skie wybieranie kamienia, żwi-
ru powoduje obniżenie poziomu 
warstw wodonośnych, nie wspo-
minając już o pustoszeniu życia bio-
logicznego rzek.

Tylko że nawiedzające w ostat-
nich latach nas powodzie niszczą 
dorobki życia wielu ludzi, niszczą 
infrastrukturę itp. W tym powyż-
szym przypadku chodzi o zgodę 
na pobór żwiru, piasku w absolut-
nie uzasadnionych przypadkach, 
pod kontrolą RZGW. Czyżby w tej 
firmie wiedziano o koniecznej zgo-
dzie RDOŚ? A wiedzą o tym naj-
lepiej w Okręgu PZW w Nowym 
Sączu?

Zaiste zastanawiająca jest inten-
cja ostrzegawczego listu do wło-
darzy gmin wystosowanego przez 
Okręg PZW. Otóż Krzysztof Stanek, 
wiceprezes zarządu Okręgu PZW 
podpisany pod tym listem (przy-
pomnieniem prawa) stwierdza też 
(oprócz innych naukowych prze-
słanek świadczących o szkodliwo-
ści pobierania żwiru) bez ogródek 
„Okręg Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Nowym Sączu, jako po-
szkodowany nielegalnym poborem 
żwiru, który wyrządza nam znacz-
ne szkody rybackie zamierza kie-
rować wszelkie przypadki poboru 
żwiru bez decyzji RDOŚ do orga-
nów ścigania”.

A więc wędkarze to nie tylko 
ideowcy, którym przyświecają naj-
szczytniejsze cele, ale też biznesme-
ni, którzy ponoszą straty rybackie!!!

A więc tutaj może tkwi sed-
no sprawy, bo ochrona przyrody 
ochroną przyrody, ale biznes jest 
biznesem. Czyżby w tym bizne-
sie mieli sprzymierzeńca w RDOŚ, 
bo przecież nie w RZGW?

OPINIE

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wędkarze, obrońcy 
przyrody czy biznesu?

Dziewiątka na równi z dwójką
Podając wyniki egzaminów sądec-
kich szkół podstawowych, naszym 
oczom umknęło, że SP nr 9 uplasowa-
ła się równorzędnie z SP nr 2 na trze-
cim miejscu, zaraz po SP nr 7 i 3. „Jest 
to bardzo krzywdzące dla naszych 
uczniów i nauczycieli, którzy pra-
cowali na ten wynik bardzo solid-
nie, poświęcając wiele czasu i wy-
siłku – zauważa w liście do redakcji 
Zofia Basiaga, dyrektor „dziewiątki”. 
– Taki wynik jest dla nas sukcesem. 
Nasza szkoła jest szkołą obrzeżną, na-
uczyciele muszą bardzo motywować 
uczniów do maksymalnego wysiłku 
i pominięcie tego wyniku w mediach 
jest dla nich krzywdzące.”

(G)

Na podstawie dokumentów 
Kierownik sądeckiej Delegatury Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, Ewa Gondek, uważa, 
że wszelkie informacje, jakie podała 
naszemu dziennikarzowi, a zawar-
te w artykule „Na czas kontroli Mo–
Bruk zamiera” są prawdziwe. Jako 
dowód dołącza wyrok WSA z dnia 6 
lipca 2012 roku (prawomocny od dnia 

4 kwietnia 2014) i w ślad za opubliko-
wanym przez DTS listem Izabeli Gór-
nickiej, rzecznika prasowego Mo–
Bryku, wyjaśnia: 

„Podaję, że nieprawdą jest, aby 
WIOŚ występował do Regionalne-
go Dyrektora Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie o stwier-
dzenie nieważności pozwolenia 
wodno–prawnego.

Prawdą jest, że doszło do 
przedawnienia wykroczenia okre-
ślonego w art. 351punkt 1 ustawy 
Prawo ochrony środowiska w związ-
ku z emisją amoniaku w listopadzie 
2011r. w trakcie postępowania sądo-
wego trwającego od stycznia 2012 jak 
również do podobnego wykroczenia 
w maju 2012 r. w trakcie postępo-
wania sądowego trwającego od lipca 
2012 roku. Do przedawnienia kara-
nia doszło wobec czynu popełnione-
go w listopadzie 2011 r. w trakcie po-
stępowania przed Sądem I Instancji. 
Również do przedawnienia karania 
czynu popełnionego maju 2012 r. do-
szło w maju 2014r. i składanie apelacji 
z oczywistych względów nie byłoby 
uzasadnione. Niemniej jednak WIOŚ 
wystąpił z wnioskiem o uzasadnienie 

wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r., 
by poznać motywy Sądu Rejonowe-
go w Nowym Sączu wydania wy-
roku uniewinniającego Pana Józefa 
Mokrzyckiego.

Podać też należy, że Prezes zo-
stał uznany winnym z art.225 ko-
deksu karnego o utrudnianie kon-
troli co szeroko zostało publikowane 
przez lokalne media. Apelacja złożo-
na przez obrońcę Prezesa Mo–Bruk 
została w całości oddalona przez Sąd 
Okręgowy w Nowym Sączu w dniu 
29 maja 2014 roku. Ponadto Sąd II 
Instancji zmienił wyrok na nieko-
rzyść winnego, orzekając, że doszło 
do „udaremnienia kontroli”.

Na marginesie podaje się, że kie-
rownik WIOŚ Delegatury w Nowym 
Sączu jako obowiązany do udzielenia 
informacji prasie udzielił odpowiedzi 
na pytania zadane przez dziennikarza 
w sposób rzetelny i oparty na doku-
mentach. Rzeczą irracjonalną jest fakt 
, że wykonywanie obowiązków służ-
bowych przez Kierownika Delega-
tury jest odbieranie i przedstawienie 
publicznie przez Mo–Bruk jako „oso-
biste odniesienie do osób lub firm”.

EWA GONDEK

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

T ak się jakoś dziwnie skła-
da, że Nowy Sącz co 
rusz daje powody, by 
cała Polska drwiła so-

bie z nas do woli. Całkiem niedaw-
no przełknęliśmy gorzką pigułkę 
złośliwych komentarzy przy oka-
zji słynnego znachora. Te najdeli-
katniejsze mówiły, że bardziej niż 
współczesnej medycynie wierzy-
my zielarkom odczyniającym uroki 
przy użyciu borsuczego sadła i ko-
ciego pazura startego na proszek o 
północy przy pełni księżyca. Jesz-
cze nie wybrzmiał ten szyderczy 
śmiech, a już na jednym z kpiar-
skich portali pojawiło się zestawie-
nie dwóch zdjęć: na jednym siedzi-
ba firmy Optimus w Nowym Sączu, 
na drugim – oczywiście w tym sa-
mym budynku po latach - Powia-
towy Urząd Pracy. No i znowu zło-
śliwi mają z nas ubaw i okazję do 
komentarzy. W miejsce tygrysa 
polskiej gospodarki lat 90. XX wie-
ku, stoi sobie pośredniak. Po kory-
tarzach, po których kilkanaście lat 
temu biegali wizjonerzy z firmy Ro-
mana Kluski, smętnie przechadza-
ją się bezrobotni i dostojni urzędni-
cy, nieźle żyjący z tego, że inni nie 
mają z czego żyć. Ot taki niewinny 
żarcik internetowy. Tym sposobem 
szydercy pokazali Nowemu Sączo-
wi jego miejsce na mapie współ-
czesnej Polski i nie trzeba niko-
mu tłumaczyć, że ustawiono nas w 
szeregu miast, które się zwijają, w 
przeciwieństwie do tych, które się 

rozwijają. Jeśli w raporcie GUS czy-
tamy niepokojące dane o wyludnia-
niu się niektórych regionów Polski, 
to w tej akurat kategorii jesteśmy w 
ścisłej krajowej czołówce. Niestety.

Kto się chce śmiać, niech się 
śmieje, ale może raczej takie infor-
macje powinny być dla nas powo-
dem do gorzkiej refleksji, a może 
nawet myśli samobójczych. Kie-
dy o tym głośno rozmawiać, jeśli nie 
w roku wyborów samorządowych 
właśnie? Trudno uwierzyć, że nie 
znajdzie się w Nowym Sączu i okoli-
cy kilku przytomnych ludzi, którzy 
nie chcieliby wziąć na warsztat tych 
danych i wyciągnąć z nich sensow-
nych wniosków. Oczywiście moż-
na usiąść w jakimś miłym towarzy-
stwie i ponarzekać, że tu nic się udać 
nie może, ale jałowe narzekanie po-
zostawmy internetowym komenta-
torom, wszak oni z góry zakładają, 
że swoimi wpisami świata i tak nie 
zmienią. Ktoś to za nich musi zrobić. 
Pytanie tylko – kto i jak?

Krzysztof Rybiński (rektor Aka-
demii Finansów i Biznesu Vistula w 
Warszawie) pisze w swoim felietonie 
w „Rzeczpospolitej” o podmuchu 
demograficznego tsunami: „Trzeba 
pamiętać, że to dopiero początek. To 
pierwszy, delikatny podmuch nad-
ciągającego tsunami. Już za deka-
dę Polaków będzie ubywało w tem-
pie ponad 100 tys. rocznie, a za dwie 
dekady 200 tys. rocznie. Ten dra-
matyczny spadek popytu z powo-
du wymierania ludzi uderzy w małe 
miasta i jeszcze bardziej przyspieszy 
migrację do dużych miast, bo tylko 
tam będzie dość duży rynek umoż-
liwiający utrzymanie się lokalnych 
firm, tylko tam będą miejsca pra-
cy. Jedyną skuteczną strategią, któ-
ra pomoże Polsce przetrwać demo-
graficzne tsunami, jest gwałtowna, 
globalna ekspansja polskich firm. Bo 
w warunkach spadającego popytu 

w Polsce, aby się rozwijać, trzeba 
szukać popytu za granicą. Jeśli jakiś 
marszałek lub prezydent ma u siebie 
firmy, które zdobywają zagraniczne 
rynki, to powinien dbać o nie jak o 
największe narodowe dobro!”

Czytam Rybińskiego i moje 
pierwsze skojarzenie, to Nowy Sącz. 
Właśnie u nas jest kilka firm o za-
sięgu globalnym i setki mniejszych, 
które powinny być potraktowa-
ne jak narodowe dobro. Diagnoza 
ekonomistów już jest gotowa. Mniej 
więcej wiemy, co się tu może wy-
darzyć w ciągu kilku najbliższych 
lat. Nastąpi gospodarcza i cywili-
zacyjna zapaść, która rykoszetem 
uderzy każdego z nas bez wyjątku. 
Skoro już to wiemy, to nic prostsze-
go tylko spróbować wymyślić le-
karstwo na zbliżającą się chorobę. 
Nobla za to nie będzie, ale przecież 
satysfakcja to też jakaś waluta.

Kilka dni temu jeden z pierw-
szych pomysłów na poprawę sy-
tuacji rzucił Samorząd Gospodar-
czy Małopolska. Zrzeszeni w nim 
sądeccy przedsiębiorcy, wzo-
rem najskuteczniejszych wspólnot 
ekonomicznych świata, chcą prze-
konywać, by pieniądz (którego co-
raz mniej na sądeckim rynku) krą-
żył w obiegu zamkniętym. Mówiąc 
najprościej – kupuj u sąsiada! Po-
trzebujesz jakiś towar albo usługę, 
kupuj je u sądeckich producentów, 
dzięki temu oni będą mieli wię-
cej pieniędzy, będą mogli zatrud-
nić więcej ludzi, a finalnie oni też 
będą kupować twoje towary. Tak 
w uproszczeniu wygląda najsku-
teczniejszy mechanizm finansowy 
świata, sprawdzony przez wszyst-
kie bogate państwa. My ciągle bo-
gaci nie jesteśmy, ale ostatni grosz 
i tak wolimy wydać u obcej, bezi-
miennej korporacji, byle się nasze-
mu sąsiadowi nie powodziło trochę 
lepiej niż nam.

Zanim wywieje nas stąd tsunami

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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ROZMOWA  z MAGDALENĄ BASIAGĄ 
i ILONĄ SZAREK, nauczycielkami, 
które stworzyły autorski program 
edukacyjno-profilaktyczny „Bessi 
i przyjaciele”. 

- Wszystko zaczęło się od…
MAGDALENA BASIAGA: - …man-

datu za parkowanie na zakazie. 
Przyszłam do Straży Miejskiej 
w Nowym Sączu z mandatem, bi-
jąc się w piersi, że z pełną pre-
medytacją zaparkowałam w nie-
dozwolonym miejscu. Miałam 
bowiem do wyboru, albo zająć 
miejsce dla niepełnosprawnych, 
albo stanąć na zakazie. A ponie-
waż jestem pedagogiem specjal-
nym, pracuję w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Nowym 
Sączu, sumienie nie pozwoliło mi 
zająć „koperty”. Dostałam po-
uczenie, ale zaraz później rozwi-
nęła się między mną a strażnikami 
miejskimi rozmowa na temat tego, 
czym się zajmuję. I tak od słowa 
do słowa zaprosiłam ich na zajęcia 
do Ośrodka. Zawiązaliśmy współ-
pracę, a ta pozwoliła na zrobienie 
kolejnego kroku…

ILONA SZAREK: - Magda przy-
prowadzała swoje dzieci do Ka-
tolickiej Szkoły Podstawowej 
w Nowym Sączu, gdzie jestem 
wychowawcą zerówki. Tak się po-
znałyśmy, a ponieważ obie pra-
cujemy z dziećmi, szybko znala-
złyśmy wspólny język. Program, 
który stworzyłyśmy, właściwie 
powstał z połączenia naszych pa-
sji. Wspólnej – pracy z dziećmi 

- oraz mojej, jaką jest muzyka, 
i Magdy, która kocha psy i jest do-
goterapeutką. Często zapraszałam 

Magdę z jej psem Bessi na zajęcia 
w zerówce. Obserwowałyśmy re-
akcje dzieci, ich postępy, gdy Bes-
sii w roli „ nauczyciela” uczy ich 
np. matematyki.
- Pies uczący matematyki?

IS: - Okazuje się, że to możliwe. 
MB: - W zajęciach tego typu 

tak naprawdę ogranicza nas tylko 
własna wyobraźnia. Małe dzieci 
najlepiej przyswajają wiedzę po-
przez zabawę, muzykę. Szybciej 
nauczą się liczyć, gdy na przykład, 
dostaną polecenie: Wrzuć Bessi 
pięć „smaczków” do miski. Dziec-
ko nie tylko liczy, ale angażuje się 
całym sobą, by uszczęśliwić psa, 
który - gdy uczeń wykona dobrze 
polecenie – zaszczeka. Pies w na-
szych zabawach jest często sędzią 
i oceniającym prawidłowe wy-
konanie poleceń. Najpierw uczeń 
liczy, ile to jest na przykład dwa 
plus pięć, a później robi to Bessi. 
- Szczeka na komendę?

MB: - Tak. Mamy wyuczone 
gesty, które dają sygnał psu, jak 
w danej chwili ma się zachować: 
zaszczekać, usiąść, położyć się itp.
- To na bazie tych zabaw powstał 
program „Bessi i przyjaciele”?

IS:  - Można powiedzieć, 
że sprawdzałyśmy na moich ze-
rówkowiczach, w jaki spo-
sób obecność Bessi na zajęciach 
wpływa na ich postępy w nauce, 

ale również zachowanie. Jedna 
z uczennic była bardzo nieśmia-
łą dziewczynką, w ogóle się nie 
odzywała, nie mówiąc już o wy-
stąpieniach, czy chociaż krótkich 
wypowiedziach na forum gru-
py. Dzięki Bessi z zajęć na zajęcia 
stawała się coraz bardziej śmia-
ła, odważna, aktywniejsza. Nasz 
„eksperyment” pokazał, że war-
to pójść o krok dalej i opracować 
pełen program zajęć z Bessi. 

MB: - Nasze obserwacje, pokry-
wają się z badaniami przeprowa-
dzonymi w Niemczech z udziałem 
dzieci, które podzielono na dwie 
grupy. Obie pisały test o tej samej 
skali trudności. Pierwsza grupa pi-
sała go w klasie, w której był pies, 
druga nie miała przy sobie czworo-
noga. Która napisała lepiej?
- Pewnie ta, której towarzyszył pies. 
Dlaczego?

MB: - Obecność psa pozwalała 
dzieciom się odprężyć. On cho-
dził przy ławkach, można było go 
pogłaskać, co już miało zbawienny 
wpływ na wyeliminowanie stre-
su. I podobnie było podczas zajęć 
w zerówce.
- Na czym zatem polega program 
„Bessi i przyjeciele”? Co jest jego 
celem?

MB: - Jak już wspomniałam, 
do szkoły, w której uczę, za-
prosiłam strażników miejskich 

na zajęcia. Te zajęcia zainspiro-
wały mnie do tego, by zająć się 
tematem bezpieczeństwa, któ-
ry często podawany jest w nie-
zbyt interesujący dla dzieci spo-
sób. Program „Bessi i przyjaciele” 
ma więc za zadanie nauczyć dzieci 
bezpiecznych zachowań. 

IS: - Cały program składa się 
z cyklu pięciu spotkań, na które 
Bessi przyprowadza swoich przy-
jaciół. Pierwsze spotkanie dotyczy 
jej samej, czyli podejścia do zwie-
rząt. Dzieci uczą się, jak zacho-
wać się w sytuacji, gdy zaatakuje 
je pies, na ile mogą sobie pozwo-
lić w kontaktach z czworonogiem 
. Na kolejne spotkania Bessi przy-
prowadza: strażników miejskich, 
ratowników medycznych, ratow-
ników górskich oraz pedagoga. 
Wszystkim spotkaniom towarzy-
szą zabawy muzyczne oraz autor-
ska piosenka którą dzieci śpiewają, 
kończąc każde ze spotkań z Bessi. 
- Pilotażowy program właśnie do-
biegł końca. W ilu szkołach był reali-
zowany i jakie wyciągają Panie z nie-
go wnioski?

MB: - Najważniejszy jest taki, 
że to była słuszna decyzja, i już 
wiemy, że w przyszłym roku 
szkolnym będziemy go również 
realizować. Dziękujemy przede 
wszystkim naszym przełożonym, 
dyrektorom za zaufanie i umożli-
wienie realizacji tego programu. 
Jesteśmy wdzięczne komendan-
towi Straży Miejskiej w Nowym 
Sączu, ratownikom oraz naczel-
nikowi krynickiej grupy GOPR , 
władzom Instytutu Zdrowia Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej, studentom oraz pedagogo-
wi z Międzyszkolnego Internatu 
w Starym Sączu za ogromne za-
angażowanie i wolę dalszej współ-
pracy. W sumie w programie 
uczestniczyły dzieci z najmłod-
szych klas z pięciu sądeckich szkół 
podstawowych.

IS: - Teraz chcemy ten program 
spisać i opublikować, by mogli 
z niego korzystać inni.
- Skąd na to fundusze?

MB: - Wszyscy pracujemy cha-
rytatywnie i to jest najwspa-
nialsze. Nikt nawet nie zapytał 
o pieniądze. Traktujemy to jako 
naszą nie tylko pasję, ale i misję, 
i ogromnie cieszymy się z tego, 
że inni ją podzielają i włączają się 
z pełnym zaangażowaniem. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Pies, który uczy matematyki
W Niemczech przeprowadzono eksperyment. Dwie grupy dzieci pisały test o takim samym poziomie trudności. W jednej 
grupie uczniom towarzyszył pies, przechadzając się po sali. W drugiej czworonoga nie było. Która grupa wypadła lepiej? 

Sprawdzałyśmy na moich zerówkowiczach, w jaki sposób obecność Bessi na zajęciach wpływa na ich postępy 
w nauce, ale również zachowanie – mówi Ilona Szarek

OGŁOSZENIA DROBNE

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

SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.

KUPIĘ STARY MOTOCYKL, stan obojętny. Tel. 507 187 349

KOREPETYCJE Z MATEMATYKI I FIZYKI na wszystkich szczeblach edukacji. 
Tel. 504 699 482

SKLEP PAPIERNICZY ul. Naściszowska 23, art.szkolne, biurowe, ksero, 
laminowanie. F.VAT. Codziennie od 10-17. Tel. 508 929 404.

WYKORZYSTAJ WAKACJE - NA NAUKĘ PŁYWANIA
Szkoła pływania Tomasza Baliczka zaprasza dzieci i dorosłych na lekcje pływania.

• Zajęcia grupowe i indywidualne.

• Nauka pływania i rehabilitacja w wodzie 
dla osób niepełnosprawnych.

mgr TOMASZ BALICZEK 606-454-948
      www.facebook.com/szkola.plywania.nowysacz

REKLAMA

OGŁOSZENIE



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   26 czerwca maja 201410

Ochotnicza Straż Pożarna w Podrzeczu 

= ZAPRASZA =
wszystkich mieszka ców, zw aszcza dzieci 

i m odzie , z terenu Gminy Podegrodzie 
i Stary S cz do udzia u w imprezie promuj cej 

operacj : „Modernizacja wietlicy wiejskiej 
w Podrzeczu poprzez wymian  okien, posadzki, 

stolarki drzwiowej i remont ciany oraz 
zorganizowanie imprezy promuj cej.”

Zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Podrzeczu 

w dniu 5 lipca 2014 r.
START: godz. 16:00
WSTĘP WOLNY

REKLAMA

Firma działająca na 
terenie całego kraju 

zatrudni pracowników 
z branży budowlanej 

i elektrycznej. 
        Tel. 0447263840

PODRĘCZNIKI

UŻYWANE
i NOWE

Nowy Sącz, 
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39

10 %
rabatu  

do 21.07.2014 r.

SPRAWY I  LUDZ IE .  – To było nie-
dzielne popołudnie. Chłopak siedział 
nad wodą. Był już po kilku piwach, 
gdy uznał, że ściągnie koszulkę i po-
pływa w jeziorze w dżinsach. Wy-
płynął 50 metrów od brzegu i już 
na niego żywy nie powrócił. Szuka-
liśmy go długo – opowiada DARIUSZ 
GERHARDT. Szef sądeckiego Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego w rozmowie z DTS mówi, gdzie 
na Sądecczyźnie można bezpiecznie 
zażywać kąpieli. 

– Coraz więcej sądeczan w upalne dni 
szuka ochłody nad rzekami i Jeziorem 
Rożnowskim. Niestety, tego lata do-
szło już do śmiertelnego wypadku nad 
wodą w niestrzeżonym miejscu. Gdzie 
mieszkańcy regionu i turyści mogą li-
czyć na obecność ratowników WOPR? 

– Będzie na pewno uruchomio-
ny posterunek w Gródku nad Du-
najcem. Prowadzone są rozmowy 
na temat posterunku w Rożno-
wie, przy zaporze. Rozmawiamy 
też w tej kwestii z władzami Nowe-
go Sącza. W tej chwili wykonywane 
są badania wody w rzekach. W za-
leżności od tego, czy będzie zdat-
na do kąpieli, zostaną ustanowione 
patrole ratowników, tak jak to się 
odbywa już od dwóch lat.
– Czyli nad sądeckimi rzeka-
mi nie będzie żadnego posterunku, 

za to ratownicy będą pojawiać się 
w miejscach, gdzie wypoczywają 
mieszkańcy? 

– Dokładnie tak. I podobnie jak 
w latach ubiegłych będziemy pro-
wadzić tam zajęcia edukacyjne. Ra-
townicy ze sprzętem, manekinami 
uczą dzieci i młodzież, jak bezpiecz-
nie wypoczywać nad akwenami, 
jak udzielać pierwszej pomocy, jak 
wezwać pomoc, jeśli się coś stanie, 
i w których miejscach nie wolno 
się kąpać. Warto wiedzieć również, 
że sądeckie rzeki są oznakowane 
w nakazy i zakazy. Najważniejszy 
to nakaz stałej opieki nad dziećmi. 
Oprócz tego w gminie Stary Sącz 
zabezpieczamy stawy – i jest to je-
dyne kąpielisko otwarte na Sądec-
czyźnie z kadrą ratowniczą i wyma-
ganym sprzętem.

– Przyczyn wypadków nad wodą jest 
sporo. Jakie błędy najczęściej popeł-
niają amatorzy sportów wodnych?

– Najczęstszym błędem jest 
to, że po opalaniu, chcąc wejść 
do wody, zamiast wcześniej 
ochlapać się, zmoczyć okolice kar-
ku, klatki piersiowej, wskakujemy 
od razu do rzeki. Wtedy naraża-
my się na wiele nieprzyjemności. 
Może dojść nawet do zatrzyma-
nia akcji serca. W ostatnich latach 
nie było na szczęście takich przy-
padków. Są natomiast sytuacje, 
gdy osoby pływające na matera-
cu zasypiają i wpadają do wody. 
W latach 90. zdarzały się takie 
śmiertelne wypadki na Jeziorze 
Rożnowskim.
– Czy w takiej sytuacji jest szansa, 
żeby ratownicy zdążyli na czas?

– Mamy kilka minut, żeby ura-
tować tonącą osobę. Jeżeli wypadek 
został zauważony, świadkowie we-
zwali pomoc, literatura odnotowuje 
przypadki, że ofiarę żywiołu udało 
się uratować i po 40 minutach. Bez 
żadnych skutków ubocznych. Jed-
nak nasz region, nasze wody są cie-
płe. Czas na rotowanie skraca się 
do 15 minut. 
– Niestety, wypoczynkowi nad wodą 
towarzyszy często alkohol…

– I to jest tak naprawdę naj-
częstsza przyczyna utonięć w re-
gionie i w Polsce. Alkohol, brawura, 

popisy przed towarzystwem, 
z którym się przybywa nad wodą. 
Do tego dochodzą skoki na główkę, 
które kończą się kalectwem. Kil-
ka lat temu, w niedzielne popołu-
dnie dostaliśmy wezwanie: Chłopak 
siedział nad wodą. Był już po kilku 
piwach, gdy uznał, że ściągnie ko-
szulkę i popływa w jeziorze w dżin-
sach. Wypłynął 50 metrów od brze-
gu i już na niego żywy nie powrócił. 
Wyciągnęliśmy go dopiero po 25 
minutach. Reanimowaliśmy pra-
wie półtorej godziny… 

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK 

OGŁOSZENIE

15 minut na ratunek

Tragedia pod mostem 

19 czerwca, w Łososince w Witowicach Górnych utonął 43–letni mężczyzna. 
Kąpał się z 10–letnim synem, w pobliżu mostu. Nagle oboje zaczęli się topić. 
Dziecko z wody wyciągnął świadek zdarzenia. Ojca nie udało się uratować. 
W wodzie i na brzegu szukali go policjanci, ratownicy WOPR i strażacy. 
– Ratownicy na zmianę z pontonu nurkowali, zabezpieczeni linką na głę-
bokość około metra, dwóch w celu zlokalizowania topielca – relacjonu-
ją strażacy. – Po kilkudziesięciu minutach poszukiwań Mateusz Wolak z JRG 
2, ochotnik OSP w Gródku nad Dunajcem zanurkował i na głębokości około 
dwóch, trzech metrów znalazł poszukiwanego mężczyznę i wyciągnął jego 
ciało na brzeg. 
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Podobnie jak w latach ubiegłych ratownicy WOPR będą uczyć zasad 
udzielania pierwszej pomocy.
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Dodatek wydawany w ramach projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie jest współfinansowane 

ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

MARIA BARAN: – Jak Pan widzi reali-
zację polityki senioralnej w naszym 
mieście?

RYSZARD NOWAK: – Niezwykle 
cieszy mnie, że Sądecki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku tak prężnie 
działa i nijako zagospodarował ni-
szę, więc seniorzy mają możliwość 
uczestniczenia w życiu publicznym, 
społecznym niemal w każdej dzie-
dzinie. My również przygotowuje-
my ofertę dla seniorów – kartę se-
niora. Powołałem Radę Seniorów 
przy swoim urzędzie, która pręż-
nie działa, przedstawiając intere-
sy seniorów.

(…) 
MAREK WINIARSKI: – W jaki stadium 
są prace nad kartą seniora?

– Kartę przygotowujemy we-
spół z Radą Seniorów. Jest kilka 
propozycji, które na pewno będą 
atrakcyjne. Niech to na razie bę-
dzie niespodzianka dla seniorów. 
Myślę, że nawet w skali kraju bę-
dzie dostrzeżone to, że w Nowym 
Sączu stać nas na to, żeby zadbać 
o seniorów i ich funkcjonowanie 
w mieście.
IRENA CEPIELIK: – Dlaczego Nowy 
Sącz należy do śladowej grupy miast, 
w których emeryci czekają do 75. roku 
życia na bezpłatne przejazdy miejski-
mi autobusami? 70 lat to właściwie 
górna granica w większości samorzą-
dów, że wspomnę o Warszawie, Łodzi, 
Szczecinie, Wrocławiu, ale i takich ma-
łych miastach jak Jaworzno, Płock. 65 
lat obowiązuje w Bydgoszczy, Toruniu, 
Włocławku. Nie sądzi Pan, że kiepsko 
wypadamy na tym tle?

– To nie jest tylko moja decy-
zja, bo żeby zastosować ulgi musi 
być decyzja Rady Miasta. Proszę 
pamiętać, że każda ulga powoduje 
w pewien sposób uszczuplenie bu-
dżetu. Ale proszę wierzyć, że pro-
pozycje, które chcę przedstawić dla 
Państwa, będą dotyczyć wieku 65 
lat i to będą bardzo znaczące ulgi. 
Zdradzam jedną z tajemnic karty.
MARIA BARAN: – Sądecka karta se-
niorów będzie dotyczyć indywidual-
nie obywateli. Natomiast mamy pro-
blem z ogólnie dostępnym lokalem dla 
seniorów Nowego Sącza. Jak Pan widzi 
możliwość utworzenia Centrum Ak-
tywnego Seniora, gdzie można by się 
było w ciągu dnia spotykać, odbywać 
zajęcia. Czy w ramach walki z wyklu-
czeniem cyfrowym, także ludzi star-
szych, istnieje możliwość stworze-
nia takiego centrum wyposażonego 
w komputery?

– Istnieje możliwość, aczkol-
wiek nie będę ukrywał, że nie dys-
ponuję w tej chwili lokalem, który 
spełniałby odpowiednie warun-
ki. Jeśli mówimy o seniorach, mó-
wimy też o osobach często nie-
pełnosprawnych, więc lokal musi 
spełniać określone kryteria. W tej 
chwili nie dysponuję takim loka-
lem, aczkolwiek chciałbym, żeby 
takie centrum, dobrze wyposażo-
ne, powstało (…) Z drugiej strony 
w każdej sytuacji jestem skłon-
ny udostępniać lokale, którymi 

dysponuję, łącznie z salą ratuszo-
wą. (…)
KRYSTYNA SŁABY: – Marzy nam się, 
żebyśmy wypoczywali w naszym mie-
ście w terenach zagospodarowanych 
na miarę XXI wieku, tak jak w mniej-
szych miastach: Muszyna, Stary Sącz. 
Kiedy spełni Pan nasze marzenia?

– Te marzenia nie są tylko Pań-
stwa. Ja również marzyłbym so-
bie, żeby w Nowym Sączu były ta-
kie miejsca. Żeby brzegi, chociażby 
Kamienicy, były właściwie zagospo-
darowane. Ale pomijam już nawet 

kwestie finansowe, bo można pozy-
skiwać środki zewnętrzne, to jednak 
pozostaje problem z tym, że admi-
nistratorem chociażby tej rzeki nie 
jest miasto i prezydent. Poza tym 
rzeka jest bardzo kapryśna i bardzo 
często niesie wiele zagrożeń, więc 
to nie jest takie proste. Obawiam się, 
że przy pierwszej większej wodzie 
zagospodarowanie zostałoby znisz-
czone. Jednak jest przygotowywany 
projekt wojewódzki budowy ścieżek 
rowerowych i pieszych, w którym 
będziemy uczestniczyć.

HALINA HEJMEJ: – Ważna dla niepełno-
sprawnych seniorów jest kwestia zni-
żek na basen, które w innych mia-
stach obowiązują. Czy da się coś z tym 
zrobić? W Aninie wstęp kosztuje 2 zł, 
w innych miastach 4 zł, a u nas 7 zł. 
To za drogo.

– Też tak uważam. Nie tylko 
dla niepełnosprawnych seniorów, 
ale w ogóle dla seniorów jest to za 
drogo. Znowu zdradzę tajemnicę, 
że w karcie seniora znajdą się zna-
czące ulgi i z basenu będzie moż-
na korzystać na bardziej korzyst-
nych zasadach.
HALINA STARZYK: – Czy zetknął się Pan 
z dodatkiem „Senior” w „Dobrym Ty-
godniku Sądeckim”, który ten zespół 
redaguje?

– Zetknąłem się, nie tyl-
ko w „DTS”, bo dodatek 50+ już 
mnie samego dotyczy, więc cza-
sami zerkam, aczkolwiek nie 
do końca przyjmuję do świado-
mości, że do tej grupy się zaliczam. 
To ważne, że dziennikarskie za-
interesowanie może być realizo-
wane, i tutaj ukłon w stronę wy-
dawcy, że zdecydował się na taką 
współpracę. Państwa zdanie, które 
się w tym dodatku pojawia, będzie 
brane pod uwagę.

(…)
MARIA BARAN: – Jak Pan zauważył, 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku podejmuje działania, które są ad-
resowane nie tylko do seniorów, ale 
do wszystkich mieszkańców Nowe-
go Sącza, w tym do dzieci i młodzie-
ży. Dlatego liczymy na to, że będzie się 
nas widzieć, ale w otoczeniu innych, 
młodszych, sprawniejszych.

– Proszę mi wierzyć, że tak bę-
dzie. Wiem, że 80 proc. członków 
SUTW to mieszkańcy Nowego Są-
cza, to mnie jeszcze bardziej mo-
bilizuje i powoduje, że to dla mnie 
ważny temat. Cieszy mnie, że ta ak-
tywność seniorów jest tak duża. 
(…) Należą się wam podziękowania, 
bo nie zamykacie się tylko w swo-
im środowisku trzeciego wieku, 
ale wasza oferta dotyczy wszyst-
kich. I to jest ważne, bo jesteście 
ludźmi doświadczonymi, możecie 
być wzorem i w wielu dziedzinach 
ta wasza mądrość i wiedza mogą być 
przekazywane młodszym.

Debata została przeprowadzona 
w Regionalnej Telewizji 
Kablowej w ramach warsztatów 
dziennikarskich. Całość można 
obejrzeć na stronie: www.tv.rtk.pl

Przygotowujemy atrakcyjną ofertę dla seniorów
ROZMOWA  z prezydentem Nowego Sącza RYSZARDEM NOWAKIEM
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„Nawet w skali 
kraju będzie 
dostrzeżone to, 
że w Nowym 
Sączu stać nas, 
żeby zadbać 
o seniorów i ich 
funkcjonowanie 
w mieście.”
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W ramach Światowego Dnia Praw 
Osób Starszych 14–15 czerwca 
w Krakowie odbywały się I Ogólno-
polskie Senioralia.

Pierwszego dnia miał miejsce Ma-
łopolski Kongres Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku zorganizowa-
ny w Filharmonii Krakowskiej. 
W kongresie uczestniczyło też 20 
delegatów z Sądeckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Zainau-
gurowało go wystąpienie ministra 
Władysława Kosiniaka–Kamysza. 
Następnie przemawiali: marsza-
łek Marek Sowa, prezes Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku – Wiesława Borczyk, posłanka 
Elżbieta Achinger i wielu zapro-
szonych gości.

Istotnymi punktami kongre-
su były cztery panele dyskusyjne: 
„Wolontariat seniorów”, „Aktyw-
ność społeczna promująca łączenie 
pokoleń”, „Zdrowie” i „Projek-
towanie usług wobec zmieniają-
cej się struktury demograficznej. 
System pomocy społecznej wobec 
nowych wyzwań i zmian demo-
graficznych”. Moderatorem ostat-
niego była prezes SUTW Wiesła-
wa Borczyk.

Wystąpiło wielu paneli-
stów, wśród których pięciu 

reprezentowało ośrodek w No-
wym Sączu. Przedstawili oni ze-
branym, jak nieocenioną pracę 
wykonują Uniwersytety Trzecie-
go Wieku w zakresie wolontariatu, 
promowania uprawiania sportu, 
promocji zdrowia, udzielania po-
rad prawnych. Wśród panelistów 
było wielu lekarzy, przedstawicieli 
samorządów, instytucji państwo-
wych. Padła m.in. propozycja, aby 
znieść limity wiekowe na badania 
profilaktyczne.

Przegłosowano jednogłośnie, 
aby w roku 2015 Kongres Ogólno-
polski UTW odbył się w Warsza-
wie. Kongres zakończył się kon-
certem zespołu „Galicja”.

Drugi dzień Senioraliów miał 
charakter rozrywkowy – wzorem 
studenckich juwenaliów prezy-
dent Krakowa przekazał senio-
rom „klucze do miasta”. Był ko-
rowód wokół rynku w pięknych 
kapeluszach. Były przemówienia 
przedstawicieli władz i instytucji 
krakowskich, występy orkiestr, 
śpiewanie. Można było także sko-
rzystać z darmowych badań wzro-
ku, stomatologicznych, ciśnienia, 
cholesterolu oraz cukru. Seniorzy 
mogli także wyrobić kartę seniora 
i otrzymać darmowy katalog part-
nerów programu.

KRYSTYNA NOSAL

W ramach edukacji ekonomicznej 
Ogólnopolska Federacja Uniwersy-
tetów Trzeciego Wielu wraz z Naro-
dowym Bankiem Polskim prowadzi 
w tym roku projekt: „Nowoczesne 
i bezpieczne finanse seniora”. 

Jednym z jego celów jest zachę-
cenie do korzystania z interneto-
wego konta bankowego. Seniorzy 
podchodzą do takiej możliwo-
ści z nieufnością. Dlaczego tak 
się dzieje? Osoby starsze boją się 
nowości. Mówią – nie poradzę 
sobie, to zbyt skomplikowane, 
to już nie dla mnie! Sądzą również, 
że nie jest to bezpieczny sposób 
przeprowadzania operacji ban-
kowych. Różne instytucje stara-
ją się rozwiać te obawy i czynią 
to skutecznie.

W ramach bezpłatnych szkoleń 
na symulatorze banku przeprowa-
dzanych na Uniwersytetach Trze-
ciego Wieku w całej Polsce, można 
nauczyć się, idąc krok po kroku, 
jak bezpiecznie korzystać z inter-
netowego konta. Symulator znaj-
duje się na stronie www.federa-
cjautw.pl pod zakładką bank, więc 
w domu można operacje bankowe 
trenować do woli.

Posiadanie konta internetowe-
go staje się wyzwaniem czasu, 

coraz więcej spraw załatwianych 
jest przez internet. Przemawiają 
za tym argumenty ekonomiczne 
– przelewy są bezpłatne, można je 
wykonywać w dowolnym czasie, 
nie musimy korzystać z banko-
matu, omijamy kolejki w banku. 
Oszczędzamy więc czas i pienią-
dze. Mając elektroniczne kon-
to, możemy dokonywać szybkich 
zakupów przez internet, również 
w dni wolne od pracy.

Środki zgromadzone na kon-
cie będą bezpieczne, jeżeli za-
chowamy elementarne zasady 
bezpieczeństwa. Należy staranne 
przechowywać login i hasło, za-
instalować legalne oprogramowa-
nie antywirusowe, nie korzystać 
z przypadkowych komputerów. 
Trzeba ostrożnie podchodzić 
do korespondencji mailowej.

Po szkoleniu wielu uczestni-
ków stwierdziło, że cała procedu-
ra jest łatwa i można się jej szybko 
nauczyć. Informacje na temat na-
stępnych szkoleń, także bezpłatne 
porady prawne i dotyczące ban-
kowości, można uzyskać bezpo-
średnio w sekretariacie Federacji 
UTW w Nowym Sączu przy ul. Ja-
giellońskiej 18.

MARIA HALINA STARZYK
BARBARA GIEROŃ

Marsz nordic walking Studentów Są-
deckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 19 maja odbył się w korelacji 
z II Marszem Ogólnopolskim UTW. 

Zgłosiło się czterdzieści osób, 
mimo że pogoda dopisała. Na miej-
scu zbiórki prezes SUTW, Wiesła-
wa Borczyk, przywitała zebra-
nych i instruktorów, przypomniała 
cele i ideę marszu i życzyła mi-
łych wrażeń z trasy. Następnie gru-
pą zawładnęła, jak zwykle pełna 
energii, Elżbieta Kędzior. Zapre-
zentowała swoich pomocników: 
panią Sylwię z Klubu Fitness Cen-
ter oraz panów Mateusza i Tomka 

z Prozdrowotnego Klubu Fitness 
Fit Nation.

Była godz. 11.05, gdy wystartowa-
liśmy. Rozciągnęliśmy się w barw-
ny wężyk o sporej długości. Nasi za-
awansowani zawodnicy z grupy pani 
Eli natychmiast narzucili ostre tem-
po. Nikt nie chciał okazać się sła-
by, więc pozostali też naciągali nogi. 
Trasa wiodła wałami wzdłuż Dunaj-
ca. Słońce grzało mocno, ale chłodził 
nas lekki wiatr od rzeki, więc szło się 
przyjemnie wymieniając z sąsiadami 
aktualne ploteczki.

Punkt przystankowy w Parku 
Strzeleckim instruktorzy wykorzy-
stali na przećwiczenie uczestników 

marszu według własnych pomysłów. 
Pan Mateusz zaproponował „pociąg” 
– ćwiczenie na koordynację ruchu 
nóg i rąk, pani Sylwia zaś zarządzi-
ła ekwilibrystykę z kijkiem trzyma-
nym na jednym palcu.

Trasę pokonaliśmy planowo 
w czasie dwóch godzin. Do par-
ku w ruinach zamku wróciliśmy 
cali i zdrowi. A po kolejnej dawce 
ćwiczeń rozciągnięci i zrelaksowa-
ni mogliśmy z uśmiechem na twa-
rzy odbierać certyfikaty i pamiątko-
we odznaki. Ci, którzy zrezygnowali 
z udziału w marszu, mogą zazdrościć. 
To był bardzo zdrowy spacer!

IRENA CEPIELIK

Czy istnieje możliwość umorze-
nia albo rozłożenia na raty zaległości 
w płatności abonamentu rtv?

Na podstawie przepisu art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 
o opłatach abonamentowych (Dz. 
U. z 2005r., Nr 85, poz. 728 z późn. 
zm.) w wyjątkowych sytuacjach, je-
żeli przemawiają za tym szczególne 
względy społeczne lub przypadki lo-
sowe, Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji może umorzyć lub rozłożyć 
na raty zaległości w płatności opłat 
abonamentowych, odsetki za zwło-
kę w ich uiszczaniu.

Do wniosku należy załączyć do-
kumenty potwierdzające wyjątkowo 
trudną sytuację finansową, np. za-
świadczenie od pracodawcy o wyso-
kości wynagrodzenia, decyzję organu 
rentowego o wysokości pobieranego 
świadczenia, zaświadczenie z urzędu 
pracy. Przypadkami losowymi są m.
in. skutki klęski żywiołowej (powódź, 
wichura, pożar itp.), choroba oso-
by zobowiązanej do opłacania abo-
namentu oraz najbliższych członków 
jej rodziny. Wniosek o umorzenie albo 
rozłożenie na raty zaległości abona-
mentowych powinien zawierać dane 
wnioskodawcy oraz opis sytuacji ro-
dzinnej i majątkowej, która uniemoż-
liwia uiszczenie powstałej zaległości.

Nadmienić należy, iż samo naby-
cie prawa do zwolnienia od opłat abo-
namentowych nie oznacza, że można 

przestać opłacać abonament. Zwol-
nienie od tych opłat nie następuje 
z mocy ustawy, należy jednak dopeł-
nić formalności i przedstawić Po-
czcie Polskiej dokumenty uprawnia-
jące do zwolnienia od opłat. Wobec 
tego powoływanie się we wniosku 
o umorzenie albo rozłożenie na raty 
należności na okoliczność zwolnie-
nia od opłat abonamentowych bez 
uprzedniego dopełnienia powyż-
szych formalności, nie jest zasadne.

Wniosek o umorzenie albo rozło-
żenie na raty należności z tytułu abo-
namentu rtv należy kierować na ad-
res: Biuro Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, Departament Budżetu 
i Finansów, Skwer Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 9, 01–015 Warszawa.

Następnie w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania dokumentu 
stwierdzającego umorzenie lub roz-
łożenie na raty należności, dokument 
ten należy złożyć w placówce pocz-
towej. (KJ)

Nasz nowy 
sport 
narodowy
Upał. Przypieka słonko i jedyna na-
dzieja w powiewającym od cza-
su do czasu wiaterku. Kiedy więc 
w weekendowe popołudnie po-
wracam w domowe pielesze, ma-
rzę o chłodnym prysznicu i szklan-
ce zimnej wody na zacienionym 
balkonie.

Niestety już od progu niepokoi 
mnie dziwny zapach. Nieśmiało 
obwąchuję więc kontakty, spraw-
dzam urządzenia AGD, otwieram 
okno. I eureka! To „tylko” za-
płonął grill pod moim balkonem! 
Kłęby czarnego dymu otulają pe-
largonie, odbijają się od szyb, a za-
pach kopcącej tablicy Mendelejewa 
drażni spojówki. Radośnie skwier-
czy kaszaneczka i boczuś. Niestety 
gwałtowność spalania – być może 
za przyczyną kolejnego wynalaz-
ku – kiełbasek grillowych, nie idzie 
w parze z tempem grillowania. Żar 
wymaga stałego podsycania, zefi-
rek zasnuwa dymem moje hory-
zonty wyraźnie omijając ucztują-
cych, a smakowita impreza trwa 
do późnej nocy. Ach te polimery 
trans. A może by tak wyznaczyć 
miejskie tereny grillowe i wyda-
wać certyfikaty dla specjalistów 
– grillowców?

BARBARA GIEROŃ

MOIM ZDANIEM

Zapraszamy do

Sądeckiej Poradni Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 18, 
33–300 Nowy Sącz
prowadzonej przez 
FUNDACJĘ EUROPEJSKI INSTYTUT 
ROZWOJU OBYWATELSKIEGO
Zapisy na bezpłatne porady – osobi-
ście lub telefoniczne: 18 443 57 08.

Zaległości w płatności 
abonamentu

SĄDECKA PORADNIA OBYWATELSKA RADZI

Raport z marszu nordic walking
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Z myślą o idealnych kandydatach 
na mistrzów dobroczynności w Sto-
warzyszeniu Sursum Corda narodził się 
projekt pod kryptonimem „Mistrzo-
wie Wolontariatu”. Projekt został doce-
niony i wyróżniony dofinansowaniem 
przez ekspertów Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014–2020.

W jego ramach 7–8 czerwca w Cen-
trum Pielgrzymkowym im. Jana 
Pawła II w Starym Sączu odbyły się 
warsztaty „Wolontariat dla każde-
go” organizowane przez Stowarzy-
szenie Sursum Corda.

Szkolenie dedykowane było dla 
osób chcących poszerzyć wiedzę 
o możliwościach wolontariatu se-
niorów, korzyściach aktywności se-
nioralnej, prawach i obowiązkach 
wolontariuszy. W zajęciach uczest-
niczyli seniorzy głównie z Nowe-
go Sącza, Starego Sącza i okolic Li-
manowej. Mieli okazję zapoznać 
się z historią wolontariatu w Polsce 
i na świecie. 

– Było to pierwsze spotkanie in-
formacyjno–motywacyjne z pla-
nowanych sześciu w tym pro-
jekcie – mówi Marcin Kałużny. 
– Bardzo twórczo i aktywnie spę-
dziliśmy czas. Widzę ogromny po-
tencjał uczestników warsztatów. 
Mają mnóstwo ciekawych, cen-
nych pomysłów i chęć działania. 
Jeśli następni chętni, których już 
teraz zapraszamy, będą tak samo 
otwarci, to spełni się to, na czym 
nam bardzo zależy – seniorzy doko-
nają zmiany w lokalnym środowi-
sku wolontariuszy i dadzą genialny 
przykład innym, jak można mądrze 

pomagać – dzieli się swoimi odczu-
ciami Kałużny.

W prezentowanym materia-
le szkoleniowym wiele miejsca po-
świecono aktywności osób w róż-
nym wieku na rzecz potrzebujących. 
Były liczne filmy, przykłady i wypo-
wiedzi osób.

– Aby zostać mistrzem, potrze-
ba czasu i ogromnego doświadcze-
nia życiowego, potrzeba też mądro-
ści i cierpliwości, których młodym 
często brakuje. Dlatego idealny-
mi kandydatami na mistrzów wo-
lontariatu są ludzie w sile wieku 
oraz seniorzy młodzi duchem i moc-
ni dobrocią, którą są gotowi się nią 
dzielić. Jeśli dodatkowo znajdą się 
chętni, by stworzyć innym senio-
rom przestrzeń do takiej aktywno-
ści, na przykład poprzez Senioral-
ne Punkty Wolontariatu, to czeka 
nas całkiem spora rewolucja do-
bra. Podniesiemy średnią wieku są-
deckich wolontariuszy, wzbogaci-
my to środowisko – dodaje Kałużny.

Uczestnicy warsztatów mieli oka-
zję wysłuchać opowieści wolontariu-
szy. Na spotkanie przybył Wiesław 

Wcześny, który mówi o sobie, że ma 
29 lat... do setki. Ma też energię, któ-
rej zazdroszczą mu ludzie młodsi. 
Czerpie ją z wolontariatu, z dzielenia 
się dobrem i uśmiechem, z zarażania 
innych pasją bezinteresownego po-
magania ludziom. Swoim doświad-
czeniem dzieliła się też maturzystka 
Ewelina Karol, która z Sursum Corda 
współpracuje od trzech lat. 

Dla uczestników warsztatów or-
ganizatorzy szkolenia przygotowali 
dodatkowe atrakcje. Niektórzy mie-
li okazję podziwiać po raz pierwszy 
zbiory w Muzeum Jana Pawła II. Do-
pełnieniem wrażeń było zwiedzanie 
klasztoru Klarysek oraz uzupełnie-
nie wiedzy o historii jego bogatego 
wnętrza. KRYSTYNA SŁABY

Pojawiają się coraz to nowe sposoby 
okradania osób starszych przez na-
ciągaczy i oszustów. Uważajmy! Po-
mysłowość i fantazja przestępców nie 
znają granic. Oto krótkie charaktery-
styki najczęściej stosowanych przez 
nich metod.

Metoda na kolegę
Sprawca podaje się za kolegę 

syna lub córki właścicieli mieszka-
nia. Swoją pewnością siebie i infor-
macjami, które posiada, udaje mu 
się wprowadzić w błąd zaskoczoną 
osobę i wyłudzić od niej pieniądze.

Metoda na litość
Do mieszkania puka osoba, któ-

ra prosi o coś do jedzenia lub picia 
twierdząc, że niedawno zmarł jej oj-
ciec a matka przebywa w szpitalu. 
Starsze osoby nie zastanawiając się 
ani przez chwilę nad udzieleniem po-
mocy, przygotowują posiłek, a w tym 
czasie sprawca okrada mieszkanie.

Metoda na domokrążcę
Domokrążca oferuje do sprzeda-

ży tanie towary lub też pojawia się 
przynosząc „dobrą nowinę” o wy-
granej w różnego rodzaju konkur-
sach lub loteriach. Ludzie z reguły 
są „chciwi” na pieniądze i stają się 
ofiarami własnej naiwności, po-
dejmując rozmowę i wpuszczając 
do mieszkania takich oferentów.

Metoda na pracownika opieki 
społecznej, urzędu skarbowego, 
ZUS–u

Oszust podaje się za pracowni-
ka opieki społecznej, urzędu skar-
bowego, ZUS–u i przekonuje ofiarę, 
iż otrzyma świadczenia pienięż-
ne lub materialne, zwrot podat-
ku, większa emeryturę lub rentę. 
Jednak aby pieniądze te uzyskać, 
ofiara musi uiścić opłatę manipu-
lacyjną lub dać pieniądze na za-
kup znaczków skarbowych. Sumy 
te mogą być duże. Czasami działa-
nie to ma na celu wskazanie miejsca, 
gdzie w mieszkaniu przechowy-
wane są pieniądze. Później złodziej 

prosi o podanie np. szklanki wody, 
a w tym czasie kradnie oszczędności. 
Jest to zazwyczaj osoba wzbudzają-
ca zaufanie, miła, elegancko ubrana.

Metoda na pracownika 
pogotowia ratunkowego

Sprawcy wchodzą do domu pod 
pretekstem, że są z pogotowia ra-
tunkowego i przyjechali po pieniądze 
na zakup krwi potrzebnej do prze-
prowadzenia operacji syna (wnuka 
lub kogoś z rodziny), który godzi-
nę temu uległ wypadkowi w pracy. 
Zaskoczona i zdenerwowana ofiara 
ani przez moment nie zastanawia się 
nad potwierdzeniem tych faktów, 
przekazując przestępcom pieniądze. 

Metoda na funkcjonariusza
Oszust może także podszywać się 

pod funkcjonariusza policji lub stra-
ży miejskiej. Informuje, iż ktoś z ro-
dziny nie ma pieniędzy, aby zapłacić 
mandat. Może też twierdzić, że ktoś 
z rodziny popełnił przestępstwo 
lub jechał samochodem pod wpły-
wem alkoholu. Sprawca sugeruje, 
że sprawę można załatwić polubow-
nie „poza granicami prawa”. Chcąc 
udzielić pomocy bliskim, ofiara wrę-
cza pieniędze „przebierańcom”.

Oszustwa przy zakupie 
garnków i urządzeń medycyny 
niekonwencjonalnej

Najczęściej jest to dobrze zorga-
nizowana grupa przestępcza, któ-
ra wysyła zaproszenia (wrzuca je 
do skrzynek pocztowych) lub telefo-
nicznie zaprasza na pokaz połączo-
ny z degustacją, czasami z występa-
mi kabaretu czy znanych artystów. 
W czasie dobrej zabawy proponują 
kupno garnków do przyrządzania 
zdrowej żywności lub różnych urzą-
dzeń do medycyny niekonwencjo-
nalnej. Oferowane przedmioty mają 
wielokrotnie zawyżoną cenę. Gdy 
osoba zainteresowana nie posia-
da tak dużej gotówki, oferują goto-
we formularze umów kredytowych, 
które są podawane do podpisu oso-
bom zainteresowanym kupnem.

Sprawność fizyczna pozwala na dłuż-
sze życie i dlatego gimnastykuje-
my się, pływamy, uprawiamy nordic 
walking, spacerujemy i wędrujemy 
po górach. Nie możemy jednak za-
pominać o swoim mózgu – on także 
wymaga gimnastyki!

Żyjemy coraz dłużej, dopaść więc 
nas może choćby Alzheimer. War-
to się przed nim bronić, dbając 
o gimnastykę umysłu. Można cho-
ciażby grać w brydża, bo według 
wielu badań brydżyści rzadko cho-
rują na tę chorobę. Gra, w której 
udział biorą cztery osoby podzie-
lone na dwie pary, należała jesz-
cze niedawno do bardzo popular-
nych. Któż nie pamięta czasów, gdy 
w akademiku rozlegało się rozpacz-
liwe wołanie: „czwarty do brydża!”.

Brydż uczy współpracy, strategii, 
liczenia i zapamiętywania skompli-
kowanych rozgrywek. Zawiera ele-
menty podejmowania decyzji przy 

ograniczonej informacji. Uważa-
ny za jogging XXI wieku, jest jed-
nym ze sposobów zapobiegania star-
czej demencji. Jest ponadto okazją 
do kontaktów towarzyskich, co jest 
ważne, bo już część rozgrywek prze-
niosła się do internetu. Spotkania 
takie są też okazją do wymiany po-
glądów i, co nie jest bez znaczenia, 
oderwania się do niełatwych pro-
blemów dnia codziennego. Moż-
na stworzyć „stolik” z przyjaciółmi 
czy sąsiadami, ale można też do-
łączyć się do nieformalnej grupy, 
która spotyka się chociażby w „So-
kole” dwa razy w tygodniu. Jak 
opowiada Malina Harcuła, zapalo-
na brydżystka, spotykano się naj-
pierw „po dworach” – w prywat-
nych mieszkaniach, był też epizod 
związany z Klubem „Piast”, a teraz 
dzięki uprzejmości dyrekcji współ-
pracującej z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku, jest dostępna salka 
w „Sokole”. Można też znaleźć inne 
miejsce spotkań, choćby kawiarnie, 
których właściciele chętnie widzą 
takich pasjonatów, albo działkę czy 
plażę. Potrzebny jest stolik, talia kart 
i dobre towarzystwo.

Jeżeli nie możemy skompletować 
czwórki, to warto zagrać w szachy. 
Ta strategiczna gra dla dwóch gra-
czy także wymaga gimnastyki umy-
słowej. Zawsze możemy też sięgnąć 
po łamigłówki. Jest wiele typów 
krzyżówek, można wybrać te trud-
niejsze np. jolkę, w której pod po-
dane są tylko hasła bez miejsc ich 
wpisywania. Ostatnio popularność 
zdobywa sudoku, które uczy cier-
pliwości i logicznego myślenia.

Dobrym sposobem na ćwicze-
nie umysłu jest nauka języków ob-
cych. Można więc poszerzać słow-
nictwo i ćwiczyć wymowę języka 
angielskiego – „łaciny XX wieku”, 
ale można też rozpocząć naukę espe-
ranto. Jest to język, który stosunko-
wo łatwo jest opanować w starszym 
wieku, bo słownictwo wywodzi się 
w większości z języków zachodnio-
europejskich, nie ma też problemów 
z akcentem, wymową czy pisownią. 

Jest jeszcze wiele innych sposo-
bów na to, aby nasz mózg nie „rdze-
wiał”. Korzystajmy z nich, by jak 
najdłużej zachować dobrą pamięć 
i nadal rozwijać się intelektualnie.

MARIA HALINA STARZYK

BEZPIECZNY SENIOR

Uwaga na oszustów

Co robić w opisanych sytuacjach lub wobec podobnych zdarzeń?

N  nie wpuszczać nieznajomych do mieszkania,
N  potwierdzić informacje przekazywane przez nieznajomą osobę,
N  zadzwonić osobiście na telefon komórkowy posiadany przez syna lub 

wnuka, aby przekonać się, czy jego „znajomy” mówi prawdę,
N  odroczyć w czasie przekazanie nieznanym osobom pieniędzy, pieniądze 

przekazywać tylko członkom rodziny lub osobom, które dobrze znamy,
N  przebywać w tym samym pomieszczeniu, co nieznajomy – „nie spusz-

czać go z oczu”,
N  zażądać okazania legitymacji służbowej lub dowodu osobistego, a najle-

piej poprosić o numer telefonu instytucji, którą nieznajomy reprezentu-
je i fakt ten potwierdzić,

N  nie przekazywać telefonicznie żadnych informacji dotyczących własnej 
osoby, danych bankowych itp.,

N  gdy są jakiekolwiek wątpliwości, umawiać się z osobą na inny termin 
i sprawdzić jej wiarygodność, poprosić sąsiada lub krewnego, aby był 
przy przekazywaniu pieniędzy , podpisywaniu umów, sprawdzaniu in-
stalacji gazowych, elektrycznych lub wentylacyjnych.

W każdej nietypowej sytuacji należy być czujnym i przewidującym. W sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia należy zastosować się do zasady, że zdrowie 
i życie jest najważniejsze i najcenniejsze. 
We wszystkich opisanych przypadkach należy skontaktować się z poli-
cją dzwoniąc pod numer 997 lub swoje uwagi i spostrzeżenia przekazać 
dzielnicowemu.

MARIA BARAN

AKTYWNOŚĆ NA EMERYTURZE

Gimnastyka
umysłu

WOLONTARIAT Z SERCA

Rewolucja 
dobra
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Wszystkich seniorów, którzy 
ukończyli 60 lat, Sursum Corda 
zaprasza na ciąg dalszy przygo-
dy z wolontariatem. Wystarczy za-
dzwonić pod nr tel. 18 540 40 40 
lub odwiedzić biuro Stowarzysze-
nia Sursum Corda przy ul. Zako-
ścielnej 3 w Nowym Sączu.
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AKTYWNY SENIOR. Masze-
rują co środę w takt swojego hym-
nu, którego pierwsza zwrotka brzmi: 
Nareszcie jesteś seniorem/więc 
nie smuć się, nie narzekaj.//Oddy-
chaj pełną piersią/ i wszelkie złe dni 
przeczekaj…

Stanisław Pałka, jeden z inicjato-
rów środowych wędrówek wspo-
mina, że na pierwszych wyciecz-
kach było tylko kilka osób. Dzisiaj 
jest ich ponad 30. Ma autorski po-
mysł na umilenie wędrowania – nosi 
czajnik i na każdej wycieczce, czy 
to lato czy to zima, serwuje gorącą 
kawę i herbatę „z ogniska”.

Barbara Michalik, jedna z założy-
cielek koła „szalonych emerytów” 
(nazwę wymyślił pewien nastolet-
ni warszawiak towarzyszący babci 
na tatrzańskim szlaku), także ob-
serwuje dynamiczny rozwój gru-
py. Uważa, że decydują o tym tra-
sy, które są dobrane do możliwości 
kondycyjnych emerytów, umiarko-
wane tempo i poczucie bezpieczeń-
stwa uczestników (zawsze pilnuje 
się najsłabszego). Można więc po-
dziwiać przyrodę, spokojnie oddy-
chać, fotografować. 

– Często wędrują z nami osoby 
samotne. Mogą porozmawiać o pro-
blemach, są wśród ludzi o podob-
nych zainteresowaniach – mówi. 
– Jesteśmy przy tym coraz ambit-
niejsi. Początkowo interesował nas 
głównie Beskid Sądecki, Beskid Ni-
ski, Pieniny. Teraz bywamy także 
w Tatrach, Beskidzie Żywieckim, 
czy Gorcach. Dzięki prezydento-
wi Nowego Sącza Ryszardowi No-
wakowi i Urzędowi Miasta, który 

ufundował nam bezpłatny autokar, 
odbyliśmy ostatnio trzydniową wy-
cieczkę w Bieszczady. Od maja re-
alizujemy, częściowo finansowany 
przez Starostwo Powiatowe, pro-
jekt „Poznajemy szlaki Sądecczy-
zny”. Byliśmy już w gminie Mu-
szyna, wybieramy się do Łabowej, 
Korzennej, Tylicza i Piwnicznej. Jest 
nas już tak dużo, że na niektóre wy-
cieczki musimy zamawiać autokar, 
ale gdyby ktoś jeszcze chciał z nami 

wędrować, to serdecznie zaprasza-
my. Ponieważ nie mamy własnego 
biura, zapisy na wycieczki auto-

karowe odbywają się w „Wakacyj-
nym Raju”, a informacje o nich po-
jawiają się na stronie: www.pttns.
pl. Z tym, że na nasze wycieczki za-
praszamy jednak osoby, które mogą 
o własnych silach pokonywać tere-
nowe trudności.

Anna Janik wędruje od niedaw-
na. Jak twierdzi, nie spodziewa-
ła się tak wspaniałej atmosfery. 
Była przecież „obca”, a przyjęta 
została jak „swoja”. Mimo że jest 

nowicjuszką, nie czuje się wyobco-
wana i nie wyobraża już sobie życia 
bez środowych znajomych.

Janina Kin, była kajakarka górska 
(brązowy medal na mistrzostwach 
Europy w 1967 r. w Zwickau), także 
twierdzi, że żyć bez „szalonych” nie 
może, a środa stała się dla niej na tyle 
ważnym dniem tygodnia, że w mia-
rę możliwości stara się uczestniczyć 
w każdej wycieczce. 

Maria Dominik, przewodnicz-
ka Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego oddział Beskid w Nowym Są-
czu, twierdzi, że wspólne wędrówki 
w wieku 50+ to doskonałe i zdrowe 
zagospodarowanie wolnego czasu. 
– Mamy wspólną pasję. Kiedy spo-
tykamy się, nie rozmawiamy o na-
szych dolegliwościach czy chorobach 
– mówi. – Wspominamy odbyte wy-
cieczki, planujemy przyszłe, wspól-
nie świętujemy nasze urodziny. Wie-
my też, co będziemy robić za tydzień. 

Wędrowanie kończy się jak zwy-
kle hymnem szalonych emerytów. 
Jego ostatnia zwrotka brzmi: Więc 
kiedy przyjdzie środa/ bierz plecak 
i kije/ bo kto zostaje w domu/ ten 
długo nie żyje//. 

BARBARA GIEROŃ 

Słowacja – nasz południowy są-
siad to kraj o dużym bogactwie przy-
rody i wielu zabytkach. Jednak jego 
domeną są restrykcyjne przepi-
sy drogowe i wysokie mandaty. Dla-
tego przed podróżą warto sprawdzić, 
o czym trzeba pamiętać wybierając 
się na Słowację.

Dowód lub paszport
Od czasu wejścia Polski i Słowa-

cji do Unii Europejskiej przekracza-
nie granic stało się proste. Obecnie 
oba kraje na mocy porozumienia 
z Schengen nie prowadzą kontroli 
na granicach. Do pobytu na Słowacji 
wystarczy jedynie dowód osobisty 
lub ewentualnie paszport. Na Sło-
wacji obowiązującą walutą jest euro.

Wyposażenie samochodu
Do niezbędnego wyposażenia 

pojazdu na Słowacji należą m.in.: 
zapasowe bezpieczniki elektrycz-
ne, zapasowe żarówki, podnośnik 
samochodowy, klucz do demon-
tażu kół samochodowych, koło za-
pasowe, linka holownicza, trójkąt 
ostrzegawczy, kamizelka odblasko-
wa, odpowiednio wyposażona ap-
teczka samochodowa.

Światła mijania
Na Słowacji obowiązuje używa-

nie świateł mijania przez cały rok 
przez całą dobę.

Kamizelki bezpieczeństwa 
Obowiązkowe jest posiadanie ka-

mizelki bezpieczeństwa (odblasko-
wej). Kamizelka powinna być uży-
wana przez kierowcę bądź pasażera 
w przypadku wyjścia z pojazdu (np. 

awaria pojazdu) w terenie niezabu-
dowanym, na autostradach i dro-
gach ruchu szybkiego. Nierespek-
towanie tego przepisu karane jest 
mandatem w wysokości od 50 EUR.

Opłaty drogowe 
Korzystanie z autostrad, dróg 

szybkiego ruchu i dróg pierw-
szej kategorii jest płatne w formie 
winietek. Wysokość opłat zależy 
od kategorii pojazdu i okresu po-
bytu. Przykładowo miesięczna wi-
nieta na samochód do 3,5t to 14 
EUR, dziesięciodniowa – 10 EUR. 
Brak winietki karany jest manda-
tem w wysokości jej dziesięciokrot-
nej wartości.

GPS i komórka
Od listopada 2009 roku na Sło-

wacji nie wolno umieszczać GPS lub 
innych urządzeń na przedniej szy-
bie w miejscach ograniczających 
widoczność, ani zawieszać ozdób 
na lusterku wstecznym. Nie wolno 
też używać telefonu komórkowego 
w czasie jazdy.

Alkohol
Nie jest dopuszczalna żadna za-

wartość alkoholu we krwi kierow-
cy. Kierujący, którzy odmówią 
poddania się badaniu na zawartość 
alkoholu, są traktowani jak osoba 
pod wpływem alkoholu.

Oznakowanie pojazdu i prawo 
jazdy

Na Słowacji nie jest wymagane 
międzynarodowe prawo jazdy ani 
zielona karta. Policja może nałożyć 
mandat za brak naklejki „PL”, jeżeli 

pojazd nie ma nowych tzw. unij-
nych tablic rejestracyjnych.

 Ograniczenia prędkości
Na słowackich drogach obo-

wiązują trzy progi dozwolonych 
prędkości: 50 km/h w terenie za-
budowanym, 90 km/h w terenie 
niezabudowanym i drogach ekspre-
sowych i 130 km/h na autostradach

Mandaty
Przykłady ze słowackiego taryfi-

katora mandatów: 30 euro – za wul-
garne i obraźliwe gesty w stosunku 
do innych uczestników dróg, 60 euro 
– za brak włączonych świateł mijania 
albo za rozmowę przez telefon pod-
czas kierowania, 100 euro – za po-
siadanie w samochodzie antyrada-
ru, 150 euro – za niezatrzymanie się 
na znaku STOP, 650 euro – za jazdę 
pod wpływem alkoholu. Jeżeli spo-
wodujemy stłuczkę lub wypadek bę-
dąc pod wpływem alkoholu, możemy 
trafić za słowackie kratki.

Przekroczenie prędkości
Przykładowo za przekroczenie 

prędkości od 6 do 11 km/h zapłacimy 
od 10 do 20 euro, ale już za przekro-
czenie prędkości w granicach 21–25 
km/h – od 70 do 100 euro. Manda-
ty płaci się bezpośrednio u funkcjo-
nariusza. Najwyższy wystawiony 
mandat nie może przekroczyć 650 
euro. Jeżeli nie dysponujemy kwotą, 
na jaką został wystawiony mandat, 
policjant zabierze prawo jazdy i wy-
stawi dokument zastępczy ważny 15 
dni. Przy wystawianiu mandatu war-
to poprosić o pokazanie taryfikatora.

Opracował MAREK WINIARSKI

Przekwitły już mniszki, rzepaki i aka-
cje. Kwitną i pachną lipy. Przecho-
dząc obok nich słyszymy brzęczenie 
– to pszczoły zbierają nektar i pyłek. 
Trudzą się tak, byśmy wykorzystując 
ich pracowitość, mogli rozkoszować 
się tym, co tworzą – miodem. A jest 
to wspaniały produkt!

Możemy wybierać – są różne mio-
dy zależnie od rodzaju roślin, z któ-
rych pszczoły zbierały pożytek. Jest 
więc miód rzepakowy, mniszkowy, 
akacjowy, lipowy, gryczany, wrzo-
sowy i najwspanialszy – spadziowy.

Miód to przede wszystkim cu-
kry proste: glukoza, fruktoza i sa-
charoza. To one decydują o jego 
wartości, gdyż są wchłaniane bez-
pośrednio do krwi. W miodzie 
są enzymy, hormony i niewielkie 
ilości witamin zwłaszcza z grupy B. 
Są też kwasy organiczne decydują-
ce o jego smaku. Poleca się go cięż-
ko pracującym, sportowcom oraz 
dzieciom i osobom starszym w celu 
wzmocnienia organizmu. Polepsza 
ogólne samopoczucie, działa an-
tydepresyjnie i pomaga zwalczać 
bezsenność. Korzystnie wpływa 
na pamięć i zapobiega miażdży-
cy. Jest też antyseptykiem, przy-
spiesza gojenie ran, hamuje rozwój 
bakterii i grzybów. Obniża tok-
syczne działanie alkoholu, niko-
tyny i innych używek. Utrzymuje 

nawilżenie skóry, więc w postaci 
maseczek i kremów znalazł zasto-
sowanie w kosmetyce.

Najczęściej spożywamy go z pie-
czywem. Cóż może być pyszniej-
szego niż kromka razowego chleba 
z masłem i miodem na śniadanie! 
Herbata z miodem wypita przed 
snem zadziała uspokajająco i przy-
spieszy zasypianie. Nie należy do-
dawać miodu do gorących płynów, 
gdyż wysoka temperatura (powyżej 
40°C) niszczy związki aktywne bio-
logicznie. Jedynie diabetycy muszą 
uważać: miód to prawie sam cukier!

Największą wartość ma miód 
spożywany w postaci patoki (cie-
kły) czy też krupca (scukrzony), 
ale w kuchni ma jeszcze wiele in-
nych zastosowań. Bez niego nie 
było by świątecznych, pachnących 
na cały dom, pierników, piernicz-
ków i miodowników. Jest też skład-
nikiem nalewek i pitnych miodów 
i coraz częściej bywa używany 
jako składnik sosów bądź mary-
nat. Mamy to szczęście, że w pobli-
żu Nowego Sącza znajduje się wiele 
pasiek, to prawie „ziemia miodem 
płynąca”. Można w nich kupić taki 
miód, jaki najbardziej nam smaku-
je. Można też dowiedzieć się wię-
cej o pszczelarstwie. Pozwoli nam 
to docenić pracę pszczół i pszcze-
larzy oraz efekt ich trudu.

MARIA HALINA STARZYK

Przed wyjazdem na Słowację

SENIOR ZA KIEROWNICĄ KUCHNIA I ZDROWIE

Słoik miodu

DTS Senior
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„Szaleni emeryci” na górskim szlaku
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Kiedy spotykamy 
się, nie rozmawiamy 
o naszych 
dolegliwościach 
czy chorobach. 
Wspominamy 
odbyte wycieczki 
i planujemy przyszłe.



POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (15)

Fundacja Pomyśl o Przyszłości przy 
wsparciu finansowym Nowego Są-
cza zrealizowała projekt „Sądecka 
specjalność”, w ramach którego 
w czternastu szkołach ponadgim-
nazjalnych w mieście odbyły się 
spotkania z przedstawicielami Fun-
dacji oraz specjalistami ds. marke-
tingu firmy DAKO, FAKRO, KON-
SPOL, RAFA oraz WIŚNIOWSKI. 

Do udziału w projekcie zgłosiły się: 
Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków, Ze-
spół Szkół Ekonomicznych im. Oska-
ra Langego, Zespół Szkół Elektrycz-
no–Mechanicznych im. Gen. Józefa 
Kustronia, Zespół Szkół Samocho-
dowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 
1 im. Jana Długosza, Zespół Szkół nr 
3 im. Bolesława Barbackiego, Akade-
mickie Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Bolesława Chrobrego, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. 
Marii Konopnickiej, Społeczne Li-
ceum Ogólnokształcące "Splot", Ze-
spół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół 
nr 4, Zespół Szkół Numer 1, Niepu-
bliczna Szkoła Zawodowa PROGRES 
oraz TEB Edukacja.

Celem projektu była populary-
zacja wiedzy o gospodarce, rozbu-
dzanie i kształtowanie postaw spo-
łecznych wśród młodzieży. 

– Uznaliśmy, że projekt jest dla 
uczniów świetną okazją do zaan-
gażowania się w działania na rzecz 
rozwijania potencjału gospodar-
czego naszego regionu, poprzez 
zbieranie informacji o wybranym 
produkcie lub usłudze – mówi Bo-
żena Damasiewicz, dyrektor Fun-
dacji Pomyśl o Przyszłości.

Podczas spotkań uczniowie zo-
stali zaproszeni do udziału w kon-
kursie, w ramach którego mie-
li za zadanie wypromować lokalny 
produkt czy usługę. W stworzo-
nych przez siebie trzyosobowych 
zespołach przygotowali projekty 
reklam promujących lokalny pro-
dukt, usługę lub firmę. 

Konkurs był jednoetapowy 
i przewidywał wybór zwycięzców 
I i II nagrody. Dodatkowym wyróż-
nieniem była Nagroda publiczności, 

przyznana przez internautów 
w trakcie głosowania, na specjalnie 
utworzonej stronie internetowej: 
konkurs.pomysloprzyszlosci.org. 

Do biura Fundacji napłynęło 30 
prac konkursowych. Internauci 
mogli oddawać głosy na najlepszą 
reklamę w terminie od 7 do 16 maja. 
Najwięcej głosów zdobyła praca Ze-
społu Wektory „W poszukiwaniu 
najlepszego sądeckiego sernika” 
(I LO) promująca Kawiarnię Etc...

Laureaci I i II nagrody zosta-
li wybrani przez kapitułę złożoną 
z przedstawicieli Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości, Wydziału Przedsię-
biorczości Urzędu Miasta Nowy Sącz 
oraz sądeckiego przedsiębiorcy. 

Jury oceniało prace, biorąc pod 
uwagę cztery kryteria: pomysł, ilość 
pracy własnej, poprawność marke-
tingową i odniesienie produktu/
usługi do Sądecczyzny. Maksymal-
nie w każdej kategorii można było 
przyznać pięć punktów.

DOBIEGŁ KOŃCA PROJEKT FUNDACJI POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI

Sądecka specjalność

Nagrodzono 
następujące prace:
I NAGRODA – dla Zespołu BLANK 
NO NAME GROUP za pra-
cę „Newag – lokomotywa pol-
skiej gospodarki” (Zespół Szkół 
Elektryczno–Mechanicznych) 
II NAGRODA – dla Zespołu Bez-
względni przedsiębiorcy do kwa-
dratu za pracę „Piosenka o obwa-
rzanku” (I LO)
Dodatkowo Urząd Miasta Nowego 
Sącza wyróżnił Zespół Grupa G3 za 
pracę „Lodowe Imperium” (I LO) 
za piękną historię i tradycję pro-
dukcji lodów w Nowym Sączu. 
Fundacja Pomyśl o Przyszłości 
wyróżniła Zespół Rytrzanki za pra-
cę „Sądeckie rozmówki” (ZS nr 2 
im. Sybiraków) za przekazanie tre-
ści edukacyjnych wraz z promocją 
produktów i usług sądeckich.
Wyniki zostały ogłoszone, a zwy-
cięzcy nagrodzeni 21 maja w sali 
ratuszowej Urzędu Miasta Nowe-
go Sącza.

Spotkanie w ramach projektu "Sądecka specjalność" w Akademickim LO im. Króla Bolesława Chrobrego

Przedstawiciele instytucji/ firm biorących udział w projekcie: Grzegorz Koc (WIŚNIOWSKI), Rafał Świerczek (RAFA), 
Paweł Kołbon (FAKRO), Magdalena Janusze-Gródek (Wydział ds.  Przedsiębiorczości Miasta Nowego Sącza).
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Od młodych 
zależy 
przyszłość 
kraju 
– Jestem przekonana, że z taką wie-
dzą i zaangażowaniem możemy liczyć 
na gospodarczy rozwój regionu i Polski 
– mówi, oceniając prace uczniów, Boże-
na Damasiewicz, dyrektor Fundacji Po-
myśl o Przyszłości:

Celem Fundacji Pomyśl o Przyszłości jest 
podejmowanie oraz wspieranie wszelkich 
inicjatyw służących rozwojowi gospodar-
czemu naszego kraju. Jedną z takich ini-
cjatyw jest właśnie „Sądecka specjalność”. 
Projekt, skierowany do młodzieży, ma-
jący na celu rozbudzenie postaw społecz-
nych, zaangażowanie uczniów w działania 
na rzecz rozwijania potencjału gospodar-
czego naszego regionu. To właśnie z takim 
zamiarem odwiedziliśmy czternaście szkół 
ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza. 

Dotarcie do młodzieży, osób, któ-
re w niedługim czasie będą podejmować 
ważne dla całej wspólnoty ekonomicznej 
decyzje, było dla nas cennym doświad-
czeniem. To od młodych ludzi, ich podej-
ścia i świadomości zależy przyszłość na-
szego kraju. Pytanie czy po zakończeniu 
edukacji zdecydują się na pracę w Polsce? 
Od czego swoje decyzje uzależniają? W du-
żej mierze od sytuacji gospodarczej kraju. 
Tymczasem wpływ na efektywność gospo-
darczą naszej wspólnoty ma każdy z nas: 
konsumenci, wyborcy, politycy, urzędni-
cy, pracownicy i media. Powinniśmy więc 
wszyscy wspólnie zadbać o to, by młodzież 
chciała w kraju pozostać.

Jestem pod wrażeniem poziomu wie-
dzy prezentowanej przez uczniów. Pa-
trząc na ilość i jakość prac, które dotar-
ły do nas na potrzeby konkursu „Sądecka 
specjalność”, jestem spokojna. Spokojna 
i przekonana, że z taką wiedzą i zaanga-
żowaniem, możemy liczyć na gospodar-
czy rozwój regionu i Polski. Cieszę się z tak 
dużej aktywności, zaangażowania, jakim 
wykazali się uczniowie oraz dyrekcja i na-
uczyciele szkół uczestniczących w projek-
cie. Serdecznie gratuluję twórcom nadesła-
nych prac konkursowych. 

Realizacja tego projektu nie byłaby moż-
liwa bez przedstawicieli sądeckich firm, 
które dzięki swojemu rozmachowi, przed-
siębiorczości, pomysłom i wielkiej determi-
nacji w działaniu sprawiają, że tysiące lu-
dzi mają pracę, a wytwarzane tu produkty 
cieszą się dobrą marką w regionie, w kra-
ju i na świecie. To dzięki ich obecności są-
decka młodzież mogła dowiedzieć się, jak 
wypromować lokalny produkt, pozyskać 
klientów czy jakie są strategie konkurowa-
nia na zagranicznych rynkach. 

BOŻENA DAMASIEWICZ, 
dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Twórcy nadesłanych prac konkursowych

Spotkanie w ramach projektu w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego
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Budujemy 
lokalny 
patriotyzm 
Magdalena Januszek–Gródek, dy-
rektor Wydziału ds. Przedsiębior-
czości UM w Nowym Sączu: Podsta-
wowym celem działania Wydziału 
jest wspieranie lokalnej przedsię-
biorczości. Działania edukacyj-
ne są jednym ze środków prowa-
dzących do osiągnięcia tego celu. 
Dlaczego zdecydowaliśmy się 
na wsparcie, w ramach małych 
grantów projektu „Sądecka spe-
cjalność”? Z kilku oczywistych po-
wodów. Po pierwsze, projekt ten 
był dla młodzieży atrakcyjną formą 
nauki przedsiębiorczości. Ucznio-
wie poprzez organizowane spotka-
nia z przedsiębiorcami mieli moż-
liwość poznania firm działających 
w naszym regionie oraz rozmo-
wy z ciekawymi ludźmi, którzy 
mają praktyczną wiedzę i nieoce-
nione doświadczenie w prowa-
dzeniu firmy. Projekt pokazywał 
również uczestnikom znaczenie pa-
triotyzmu lokalnego i uświadamiał, 
jak istotny wpływ ma każdy z nas 
na rozwój gospodarczy miejsca, 
w którym żyjemy. Poprzez reali-
zowanie codziennych – często dla 
nas mało istotnych czynności, np. 
decyzji zakupowych – decyduje-
my o tym, gdzie trafi nasz pieniądz.

Istotnym także czynnikiem, 
który skłonił nas do współpracy 
z Fundacją Pomyśl o Przyszłości jest 
fakt, że angażuje ona osoby z suk-
cesem prowadzące własne przed-
siębiorstwa. Temat projektu w do-
skonały sposób pokazał coś, czego 
mieszkańcy naszego miasta czę-
sto nie doceniają – Nowy Sącz jest 
miejscem prowadzenia działalno-
ści przez wiele rozpoznawalnych 
w kraju i na świecie firm, zarów-
no wielkich korporacji, jak i zupeł-
nie małych przedsiębiorstw, któ-
re są liderami w swoich branżach. 

Ciekawym elementem projek-
tu był również konkurs na przed-
stawienie sądeckiej specjalności. 
Pomysłowość i jakość wykonania 
niektórych prac mogły zaskoczyć 
nawet profesjonalistów.

Projekt „Sądecka specjalność” 
potwierdza, jak ważna jest współ-
praca między samorządem lokal-
nym a organizacjami pozarządowy-
mi w realizacji zadań publicznych 
oraz jak pozytywne przynosi efek-
ty. Bardzo dziękuję pomysłodaw-
com projektu i przedsiębiorcom za-
angażowanym w jego realizację za 
wspieranie rozwoju naszego miasta.

MAGDALENA JANUSZEK–GRÓDEK

Laureaci konkursu "Sądecka specjalność"

Zwycięzcy II nagrody – autorzy „Piosenki o obwarzanku” (I LO)
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POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI 
– Gospodarczy dodatek 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja 
„POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”.  
Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 33-300 Nowy Sącz, 
tel. 18 4140165, 
biuro@pomysloprzyszlosci.org, 
www.pomysloprzyszlosci.org  
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz 
(redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, 
Agnieszka Michalik, Wojciech Molendowicz.

Kreatywność 
w parze 
z obwarzankiem 

Małgorzata Mor-
darska, właści-
cielka firmy An-
goland: – Konkurs 
sam w sobie jest do-

brym pomysłem i powinno się wspierać tego typu ini-
cjatywy. Nas bardzo ucieszyło to wyróżnienie. Nie spo-
dziewaliśmy się, że nasze Obwarzanki Sądeckie cieszą 
się tak dużym powodzeniem wśród młodzieży i stały się 
one nieodzownym elementem i tradycją Nowego Są-
cza. Co prawda sądeckie obwarzanki są dopiero od 22 
lat, a krakowskie znacznie dłużej, jednak – jak zauwa-
żyli uczniowie – posiadają one magiczną moc. Każdy 
po ich skosztowaniu otrzymuje dar kreatywnego my-
ślenia, nowych pomysłów, energii, chęci do dalszej 
pracy. Dzięki takim konkursom, młodzi ludzie są przy-
gotowywani do samodzielnego myślenia, kreatywno-
ści, co w przyszłości może zaowocować założeniem 
własnych firm. Uważamy, że cała administracja pań-
stwowa powinna być nakierowana na sprzyjanie każ-
demu obywatelowi w realizacji jego pomysłów. W rze-
czywistości różnie z tym bywa.

Kawa, wina, 
ciasta, lody, 
etc…

Beata Cetera–Kró-
likowska, właści-
cielka Kawiarnia 
„etc…”: – Jestem 
pełna podziwu dla 
młodzieży, która 
brała udział w pro-
jekcie Fundacji, za 
ich zaangażowa-
nie i chęć robienia 
czegoś więcej. Fakt, 
że grupa nastolet-
nich ludzi wybrała 

w projekcie właśnie moją Kawiarnie „etc...” , jest dla 
mnie i mojego personelu ogromnym wyróżnieniem. 
Jeszcze raz im dziękuję. Sprawia mi radość, gdy kawiar-
nię odwiedza coraz więcej młodych ludzi, których ce-
chuje wysoka kultura osobista. Mam dużą satysfakcję 
z faktu, iż serwowane przez mój lokal ciasta, kawa oraz 
sprowadzane prosto z Włoch oryginalne desery lodowe 
i sorbety smakują moim młodym klientom i nie tylko. 
Przy okazji chciałabym wyjaśnić w związku z częsty-
mi pytaniami, skąd nazwa kawiarni. Odpowiedź jest 
prozaiczna – po prostu od mojego nazwiska. Serwuję: 
kawę włoską, ciasta, lody, szeroki repertuar win, w ka-
wiarni mieści się butik z biżuterią z całego świata, etc… 

Spotkanie w ramach projektu "Sądecka specjalność" w Zespole Szkół Numer 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

Podziękowanie za udział w projekcie dla właściciela Agencji Handlowej RAFA Rafała Świerczka
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REKLAMA

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 
OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 

z automatem. 

2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

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

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@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

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach
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– Dziękuję wam za serce, pasję 
i twórczą pracę, których uwiecz-
nieniem są niezapomniane wy-
stępy i uznanie w oczach publicz-
ności. Życzę dalszych osiągnięć 
artystycznych, wielu wspania-
łych koncertów, wiernej publicz-
ności, a w życiu osobistym wszel-
kiej pomyślności – mówił starosta 
nowosądecki Jan Golonka, zwraca-
jąc się do artystów „Małego Pode-
grodzia”. Zespół Regionalny w nie-
dzielę, 22 czerwca, w Gminnym 
Ośrodku Kultury, świętował 60–
lecie działalności artystycznej. Była 

okazja do wspomnień i podzięko-
wań dla osób, które od początku 
były zaangażowane w jego two-
rzenie i przyczyniły się do licznych 
sukcesów młodych tancerzy i śpie-
waków. Najbardziej zasłużeni – Zo-
fia Sułkowska, Alina Mrozek i Mag-
dalena Śledź – otrzymali Jabłka 
Sądeckie „15 Lat Powiatu Nowosą-
deckiego”. Indywidualną nagrodę 
i list gratulacyjny dla całego zespo-
łu starosta wręczył Małgorzacie Li-
ber, która od 2004 roku kieruje Ma-
łym Podegrodziem. 

(EDU)

EDUKACJA.  Prezentacje całorocz-
nych osiągnięć szkół i wręczenie naj-
lepszym uczniom wyróżnień zdomi-
nowały wtorkową sesję Rady Gminy 
Podegrodzie. 

Tradycyjnie na zakończenie roku 
szkolnego na posiedzeniu raj-
ców obecni są również dyrektorzy 
szkół, uczniowie, którzy wykaza-
li się ponadprzeciętnymi osiągnię-
ciami zarówno naukowymi, jak 
i sportowymi oraz artystycznymi, 
i ich rodzice. Z dumą odbierali li-
sty gratulacyjne od wójt Małgorza-
ty Gromali, a ich pociechy specjal-
ne wyróżnienia. 

– To prestiżowa nagroda, któ-
rą mogą otrzymać laureaci olim-
piad na szczeblu wojewódzkim. 
Otrzymują ją również uczniowie, 
którzy zdobywają medale w ma-
łopolskich zawodach sportowych 

czy konkursach muzycznych, pla-
stycznych. W tym roku nagrodę 
wójta miałam przyjemność wrę-
czyć aż 39 uczniom gminnych szkół 
– mówi Małgorzata Gromala. 

Podegrodzkie szkoły mogą po-
chwalić się również wysoką średnią 
jeśli chodzi o wyniki końcowych eg-
zaminów. Podstawówki po spraw-
dzianie szóstoklasistów plasują się 
na trzecim miejscu w powiecie. Trzy 
– w Olszance, Gostwicy i Mokrej Wsi 
– zdobyły bardzo wysoki, 8. stanin, 
a SP w Brzeznej – wysoki ,7. 

– Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje Szkoła Podstawo-
wa w Olszance, która od trzech 
lat utrzymuje bardzo wysoki po-
ziom nauczania. Trzy lata temu 

zdobyła 9. stanin, a przez ostatnie 
dwa lata utrzymuje bardzo wy-
soki 8. – chwali pracę nauczycieli 
i uczniów pani wójt. 

Także gimnazjaliści z Brzeznej 
i Podegrodzia plasują gminę bar-
dzo wysoko w regionie. Wyniki eg-
zaminów podegrodzkich uczniów 
wykraczają poza średnią w powie-
cie sądeckim. Ta z egzaminu z czę-
ści historycznej wynosi 59%, pod-
czas gdy w Gimnazjum w Brzeznej 
67%, a w Podegrodziu – 60%. Od-
powiednio układają się wyniki po-
zostałych egzaminów: język pol-
ski – 69,3%, 74% i 71%; przyroda 
– 51,5%, 57% i 53%; matematyka 
– 46,6%, 48% i 55%; język angiel-
ski – 60,7%, 64% i 67%. 

Zdaniem wójt dobre wyni-
ki w nauce i osiągniecia sporto-
we uczniów to w głównej mie-
rze zasługa nauczycieli, ale także 
warunków, jakie gmina stwarza 
dzieciom i młodzieży. Pozyskując 
granty unijne stale doposaża pla-
cówki oraz tworzy nową, bogatą 
bazę sportową. 

– Otrzymaliśmy właśnie 700 
tysięcy złotych na jeszcze lepsze 
wyposażenie i przystosowanie 
oddziałów przedszkolnych w szko-
łach – informuje Małgorzata Gro-
mala, dodając, że w ciągu trzech 
lat udało się w ramach różnych 
projektów zmodernizować pra-
wie wszystkie szkoły. – Pozosta-
ły jedynie najmniejsze w Stadłach 

i Mokrej Wsi, którymi chcemy się 
teraz zająć – mówi wójt. 

To nie jedyne inwestycje, jakie 
czekają placówki oświatowe w gmi-
nie. Po wakacjach dzieci najpraw-
dopodobniej będą mogły korzystać 
już z czterodziałowego przedszko-
la i czteroodziałowego żłobka, Mu-
zeum Lachów Podegordzkich, bi-
blioteki, które będą funkcjonować 
w ramach powstającego centrum 
kulturalnego gminy. 

– We wrześniu mam nadzie-
ję uda się również oddać do użyt-
ku salę gimnastyczną w Gostwicy, 
a także boisko w Brzeznej i kilka 
placów zabaw przy szkołach – wy-
licza Małgorzata Gromala. 

(EDU)

60-letnie Małe Podegrodzie

KULTURA

Nasze szkoły trzymają wysoki poziom

Elitarne grono 
zasłużonych 
Nagrodzeni uczniowie są na do-
brej drodze, by za kilka/kilkana-
ście lat znów stać się bohatera-
mi uroczystych sesji Rady Gminy. 
Podczas ostatniej rajcy podję-
li uchwałę w sprawie ustanowie-
nia tytułu „Zasłużony dla Gmi-
ny Podegrodzie” , za szczególne 
zasługi dla lokalnego środowi-
ska. Ustalili tryb jego nadawania 
i powołania Kapituły Honorowej, 
w skład której wejdą przedstawi-
ciele Ochotniczych Straży Pożar-
nych, przewodniczący Rady Gmi-
ny, przedstawiciel Urzędu Gminy, 
wytypowany przez wójta, a tak-
że dyrektorzy szkół i sołtysi. – Ini-
cjatywa ustanowienia tytułu wy-
szła od radnych i sołtysów, którzy 
w ten sposób chcieli podkre-
ślić szczególne zaangażowanie 
na rzecz gminy niektórych osób. 
Nie chciałabym jednak na ra-
zie podawać nazwisk, które mogą 
tworzyć to elitarne grono osób. 
W odpowiednim czasie wszyst-
ko się rozstrzygnie – mówi wójt 
Podegrodzia. 

39 najlepszych
Nagrodę Wójta Podegrodzia za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 
2013/2014 otrzymali uczniowie: Michał Szczygieł, Klaudia Kapusta, Weroni-
ka Kapusta, Gabriela Chochorowska, Bianka Kowalska, Bartłomiej Potoczny, 
Kamil Migacz, Patrycja Zygmunt, Łukasz Rams, Przemysław Golonka, Konrad 
Ciągło, Klaudia Kurowska, Anna Piszczek, Bartłomiej Białas, Adam Kwoka, 
Alina Maciuszek, Sebastian Maciuszek, Mateusz Bienias, Jakub Wojnarow-
ski, Kinga Zaczyk, Justyna Pawlik, Kamil Wolak, Mateusz Pasiut, Adam Caba-
ła, Anna Monica, Karolina Kuchnia, Paweł Plata, Sylwia Iwańska, Przemysław 
Golonka, Miłosz Kołaciak, Katarzyna Fiut, Krzysztof Rembiasz, Artur Plata, 
Angelika Podolak, Damian Zawada, Katarzyna Mordarska, Angelika Wastag, 
Jan Bobak, Kinga Jodłowska.
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Atrakcje turystyczne
Głownym magnesem przyciąga-

jącym turystów do tego urokliwe-
go zakątka Sądecczyzny jest Jezio-
ro Rożnowskie – raj dla miłośników 
sportów wodnych, wędkarzy i wszyst-
kich lubiących wypoczynek nad wodą. 
W miejscowościach położonych nad 
zbiornikiem działają ośrodki wypo-
czynkowe, pola namiotowe, liczne go-
spodarstwa agroturystyczne i wypoży-
czalnie sprzętu wodnego. Drugi magnes 
to lotnisko Aeroklubu Podhalanskiego 
w Łososine Dolnej, pasjonatom oferują-
ce szkolenia szybowcowe i samolotowe, 
turystom – loty widokowe nad okoli-
cą. Trzecim magnesem są piękne krajo-
brazy, które można podziwiać wędru-
jąc turystycznymi szlakami pieszymi 
lub jadąc na rowerze, bogate zasoby 
flory i fauny z Rezerwatem Przyrody 
Białowodzka Góra na czele oraz cieka-
we miejsca i zabytki, nierzadko skry-
wające niesamowite historie, na przy-
kład kościół na Juście, Kościół p.w. św. 
Mikołaja w Tabaszowej, Dwór w Tęgo-
borzy, Dwory ziemiańskie w Łososi-
nie Dolnej i Witowicach Dolnych, most 
im. Jana Stacha w Znamirowicach czy 
przydrożne kapliczki. 

Łososina Dolna jest także świetną 
bazą wypadową do eskapad w bliższe 
i dalsze zakątki Sądecczyzny. Zapra-
szamy – czyste powietrze, lasy, woda, 
życzliwość i gościnność mieszkańców 
– to wszystko czego potrzeba, by do-
brze odpocząć i nabrać sił. Gorąco za-
praszam wszystkich turystów do od-
wiedzenia Gminy Łososina Dolna!

Raj dla wodniaków
Jezioro Rożnowskie jest rajem dla 

miłośników sportów wodnych. W kil-
ku punktach można wypożyczyć m.in. 
łodzie regatowe, kajaki, deski do wind-
surfingu czy – najprostsze w obsłudze 
– rowerki wodne. W ramach aktywnego 
wypoczynku można skorzystać z usług 
oferowanych przez ośrodki sportowo 
– rekreacyjne, takie jak Yacht Club–
PTTK w Znamirowicach, hotel Litwiński 
w TęgoborzyOśrodek Sportów Wodnych 
AWF Kraków w Znamirowicach, Ośro-
dek „Nad Zatoką” w Znamirowicach, 
Pole biwakowe w Tabaszowej .

Raj dla wędkarzy
Leszcz, szczupak, a może sandacz? 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, 
bo z wód jeziora wyłowić można każ-
dy z tych gatunków. Dominują jednak 
leszcze o wadze do 1 kg, pływa spo-
ro płoci i okoni. Rybą „koronną” jest 
natomiast sandacz. Jak wynika z re-
jestru, z Rożnowskiego wyciągnięto 
do tej pory sztuki o wadze od 8 do 12 
kg. Były też szczupaki mierzące do 120 
cm i ważące po 10 kg. Zdarzały się bo-
lenie, karpie, sumy, węgorze, liny, kle-
nie i zabłąkane pstrągi potokowe, znane 
są przypadki wyłowienia spod lodowej 
kry głowacic.

 Lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego
„Zielona łąka”, jak na Lotnisko Ae-

roklubu Podhalańskiego w Łososinie 
Dolnej mówią czasem jego członko-
wie, jest jednym z najbardziej charak-
terystycznych elementów w krajobra-
zie naszej gminy. Można tutaj odbyć 

szkolenie szybowcowe czy samoloto-
we, albo po prostu wsiąść do skrzydla-
tej maszyny i odbyć lot widokowy nad 
okolicą. Żeby trafić na jedyne w regio-
nie lotnisko, niepotrzebne są skom-
plikowane wskazówki. „Zielona łąka” 
znajduje się w Łososinie Dolnej tuż przy 
drodze krajowej nr 75 łączącej Nowy 
Sącz z Krakowem. Od 1960 r., kiedy 
to rozpoczyna się historia tego miej-
sca, panuje tu niepodzielnie utworzony 
w 1956 r. Aeroklub Podhalański im. Le-
opolda Kwiatkowskiego. Aeroklub zor-
ganizowany jest w trzy aktywne sekcje: 
samolotową, szybowcową i mikrolo-
tową. W ramach swojej działalności 
szkoli pilotów szybowcowych i samo-
lotowych. Jego członkowie pochodzą 
z różnych stron Polski – lotników przy-
ciąga m.in. duża swoboda, jeśli cho-
dzi o przestrzeń powietrzną. Nie trze-
ba mieć jednak licencji, żeby wznieść 
się do nieba jedną z maszyn będą-
cych w posiadaniu Aeroklubu, bo ofe-
ruje on wszystkim zainteresowanym 
loty widokowe nad Jeziorem Rożnow-
skim. Szukający adrenaliny mogą zde-
cydować się na lot akrobacyjny i rzucić 
okiem na okolicę pod innym kątem, np. 
wisząc w powietrzu do góry nogami.

Kościół na Juście
Jak głosi legenda, kościół p.w. Na-

rodzenia Najświętszej Marii Pan-
ny w Tęgoborzy stoi w miejscu, gdzie 
swą pustelnię miał św. Just – zakon-
nik z przełomu IX/X w. Może nie brał 
tu ślubu Janosik, ale brała Janina Le-
wandowska (1908–1940) – jedyna ko-
bieta zamordowana w Katyniu.

 Kościół w Tabaszowej
Jak piszą kronikarze, bywało tak, 

że wierni wchodząc do kościoła w Tę-
goborzy, szli po suchej ziemi, lecz za-
raz za nimi do świątyni wchodziła woda 
i wychodzili już po wodzie. Niektórzy 
twierdzą, że widzieli, jak do świąty-
ni wpływano kajakami… Faktem jest, 
że podtapiany często przez wody Je-
ziora Rożnowskiego kościółek roze-
brano i zrekonstruowano w pobliskiej 
Tabaszowej.

Drewniany kościół p.w. Św. Miko-
łaja biskupa wzniesiono w Tęgoborzy 
w 1753 r., na miejscu starszej świąty-
ni. Odnawiany w 1819 r., a w 1891 r. 

przedłużony o dużą wieżę, bez więk-
szych szkód przetrwał dziejowe za-
wieruchy. Dopiero budowa zapory 
w Rożnowie i spiętrzenie wód Dunaj-
ca sprawiło, że znajdującą się w pobli-
żu brzegu jeziora zabytkową świątynię 
zaczęły nękać liczne podtopienia. 

Most Stacha – Znamirowice
Nie ma na świecie trudności, których 

nie dałoby się przezwyciężyć – przeko-
nuje historia Jana Stacha (1918–2011) 
ze Znamirowic oraz dzieło, które po so-
bie pozostawił – wysoki na 13, szeroki 
na 7,5 i długi na 20 metrów kamiennym 
most. Największy na świecie, jaki został 
wzniesiony rękami jednego człowieka.

Zabytkowy dwór i zniszczony zamek
„Witowice Dolne Brezów były bar-

dziej sąsiedztwem Łososiny, myśmy 
tam jednak też bywali. Stara pani Mary-
nusia Breza była z domu Żabianka, ro-
dzona ciotka mojego męża. Jej syn puł-
kownik Breza był wielkim heraldykiem, 
a jego siostra Dzidzia wielką dziwaczką. 
Dwór był pełen psów, kotów, węży i in-
nych stworzeń, całe towarzystwo jednak 
było bardzo miłe i inteligentne.”

Tak o dworze w Witowicach Dolnych 
i jego właścicielach pisała w swoich 
wspomnieniach (opublikowane w „Ze-
szytach Wojnickich – T.10 Z.3; 2001; str. 
27–36) Anna z Dunikowskich Żaba Ka-
znowiecka (1914–1999), córka ostatnie-
go właściciela Stróż koło Wojnicza i Ło-
sosiny Dolnej. 

Dwór w Łososinie Dolnej
Zabytkowy dwór w Łososinie Dolnej 

został wzniesiony w 1905 r. na miejscu 
dawnej, drewnianej siedziby właścicieli 
dóbr łososińskich. Po powojennej par-
celacji majątku, ziemie przeszły pod za-
rząd PGR. W dworze gospodarzyła zaś 
najpierw Państwowa Stadnina Koni, 
potem Ośrodek Hodowli Zarodowej, 
a w końcu majątek został przejęty przez 
Instytut Sadownictwa w Brzeznej. 

W latach 90. ubiegłego stulecia ze-
spół dworsko–pałacowy przeszedł 
w ręce prywatne. Renowacji całości 
nie ukończono i obecnie dwór nie jest 
użytkowany. Zobaczyć można go tyl-
ko z zewnątrz.

Więcej znajdziesz na www.lososina.pl
JERZY WIDEŁ

ROZMOWA ze STANISŁAWEM GOLONKĄ, wójtem Łososiny Dolnej

– Pod względem stażu pracy 
na stanowisku wójta, to już 20 lat. 
Należy pan do grona nielicznych 
rekordzistów w powiecie nowosą-
deckim. Pamiętam, że zaczął Pan 
swoje urzędowanie w starej, po-
nad stuletniej, drewnianej gali-
cyjskiej chacie. Brzeg Jeziora Roż-
nowskiego oblegały w sezonie 
letnim tysiące ludzi. Dzisiaj rzecz 
nie do pomyślenia.

– Tak, tak. Ta chata, w któ-
rej mieścił się wtedy Urząd 
Gminy ma też symbolicz-
ne znaczenie. Pokazuje dro-
gę, jaką przeszliśmy, jako mieszkańcy gminy przez te minio-
ne 20 lat. Gmina wypiękniała, wzbogaciła się ciężką pracą jej 
mieszkańców. Od wielu lat mamy nowy budynek urzędu, 
naprzeciw niego powstaje piękny budynek wielofunkcyjny, 
gdzie swoje nowe siedziby będą mieli pracownicy Gminne-
go Ośrodka Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna i Policja Pań-
stwowa. Nad wspomnianymi brzegami Jeziora Rożnowskie-
go wybudowano wiele nowych domów, w tym prawdziwe 
rezydencje.Ale rzeczywiście, od lat spada liczba turystów, 
miłośników żeglarstwa, wędkarzy. Teraz najczęściej spotyka 
się jedynie wczasowiczów weekendowych, jeśli jest oczywi-
ście pogoda – gorzej, gdy pada deszcz. W sezonie wypoczyn-
kowym nad jeziorem wypoczywają ludzie, którzy do jeziora 
mają sentymentalny stosunek. Dawno dawno temu było tu-
taj dużo zakładowych ośrodków wypoczynkowych, zakłady 
wysyłały swoich pracowników na wczasy za niewielką od-
płatnością. Niewielu Polaków było stać na zagraniczne wcza-
sy. Poza tym, było sporo mitręgi w zdobyciu paszportu. Tak 
więc jezioro było namiastką prawdziwego wypoczynku. Te-
raz mamy paszporty w domu, społeczeństwo się wzbogaciło, 
więc wczasy nad polskim morzem są cenowo porównywalne 
z wczasami za granicą, gdzie w Chorwacji, Grecji czy Tune-
zji mamy zagwarantowaną dobrą pogodę. Więc mając do wy-
boru Jezioro Rożnowskie czy zagranicę, wybór staje się oczy-
wisty. Narastające zamulenie akwenu, zwłaszcza po ostatnich 
powodziach nie zachęca do aktywnego wypoczynku. Dostęp 
do wody staje się coraz trudniejszy.
– Dostęp coraz trudniejszy, bo prywatni właściciele zagrodzili do je-
ziora dostęp, a jeśli nie zrobili tego dosłownie, to wywiesili groźnie 
brzmiące tablice typu "Zakaz Wstępu". Tak się dzieje w Znamirowi-
cach, Tabaszowej, Tęgoborzy.

– Grodzenie brzegów jeziora jest bezprawne, o czym naj-
lepiej wiedzą wędkarze. Nie można zabraniać innym dostępu 
do wody. W praktyce jednak jest zupełnie inaczej. Przepisy pra-
wa sobie, a życie sobie. My, jako gmina mamy jedynie niewiel-
ki odcinek lini brzegowej i staramy się go tak zagospodarować 
(głównie w Tęgoborzy), by był dostępny dla wszystkich. Doty-
czy to głównie terenów zrekultywowanych. Natomiast właści-
ciele działek posprzedawali swoje grunty głównie mieszkańcom 
Tarnowa, Krakowa, Śląska i oni rządzą sobie nimi jak uważają. 
Z drugiej strony, jako wójt nie jestem policjantem, żeby ścigać 
tych, którzy zabraniają dostępu do wody, bo zbiornik nie jest 
gminny. Jesteśmy gminą sadowniczo–rolniczą i z turystyki ży-
jąu nas tylko nie liczni.
– Od lat trwa moda na agroturystykę, tego jednak nie widać w Łoso-
sińskiej gminie.

– Łososina Dolna, w przeciwieństwie do Gródka nad Du-
najcem nie jest gminą turystyczną. Jesteśmy gminą rolniczą 
i z turystyki żyją u nas tylko nieliczni. Sezon turystyczny trwa 
zaledwie trzy miesiące, więc trudno byłoby z turystów i wczaso-
wiczów wyżyć. Oczywiście władzom gmin leżących nad jezio-
rem bardzo zależy, by zwiększyć zainteresowanie turystów wy-
poczynkiem nad jeziorem, ale to jest proces rozłożony na lata. 
Konkurencja ciepłych krajów jest bardzo silna.
– Do tego z reguły jest tak, że kiedy rozpoczyna się sezon wypoczyn-
kowy, poziom jeziora obniża się o kilka metrów i zamiast przyjemnych 
plaż mamy muliste brzegi raczej odpychające od wypoczynku...

– Z zespołem elektrowni w Rożnowie mamy bardzo dobrą 
współpracę, ale ani od gminy, ani też od elektrowni nie zależy 
poziom wody w jeziorze. Przepisy ściśle określają, jakie muszą 
być w zbiorniku zachowane rezerwy powodziowe. Bo podsta-
wową funkcją jeziora jest retencja wody. Potem produkcja ener-
gii elektrycznej, a dużo dalej dbałość o walory turystyczne. Taka 
jest rzeczywistość, której nie zmienimy. Mimo tego staramy się, 
by i te walory turystyczne, krajobrazowe jak najlepiej chronić.

JERZY WIDEŁ

Stare czasy nie wrócąWspaniałe miejsce na wakacyjny 
odpoczynek lub weekendowy wypad!
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Tradycyjnie w ratuszu w Mia-
steczku Galicyjskim odby-
ło się ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród w konkursie 
„Ziemia Sądecka – od przeszłości 
do współczesności”. 

Trzeci etap konkursu realizo-
wany jest pod patronatem hono-
rowym małopolskiego kuratora 
oświaty Aleksandra Palczewskie-
go oraz prezydenta Nowego Sącza 
Ryszarda Nowak i starosty powia-
tu nowosądeckiego Jana Golonki.

– To bardzo ważne, by wie-
dzieć, kto był przed nami, kto two-
rzył fundamenty tej naszej małej 
ojczyzny, jacy byli nasi poprzed-
nicy. Dobrze, że już skończyły się 
te czasy, kiedy niektórzy wsty-
dzili się swojej wsi, miejscowo-
ści czy miasteczka. Nasze korzenie 
są tu i teraz. Historia jest nauczy-
cielką życia, ale trzeba chcieć się 
od niej uczyć – powiedział do fina-
listów konkursu wiceprezydent Je-
rzy Gwiżdż. Jednocześnie podkre-
ślił wartość tej rywalizacji, która 
wymaga od uczestników, by przy-
gotowując się do niej, przeprowa-
dzili także prace badawcze, poszu-
kali źródeł, których nie ma w spisie 
lektur. 

Goście podsumowania: Aleksan-
der Palczewski – małopolski kurator 
oświaty, Zbigniew Czepelak – dy-
rektor Wydziału Edukacji Kultu-
ry i Sportu Starostwa Powiatowego 

oraz Robert Ślusarek – dyrektor Mu-
zeum Okręgowego w Nowym Sączu 
i gospodarz gratulowali wyróżnio-
nym i laureatom, a także ich opie-
kunom i nauczycielom. Już zaprosili 
do kolejnej – 15. edycji tej szlachet-
nej rywalizacji.

W podzielonym na trzy etapy 
konkursie zaangażowało się bez 

mała 40 szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Było to rekordowe zainteresowa-
nie w czternastoletniej historii pro-
jektu. Do drugiego etapu zakwali-
fikowano bez mała 100 uczniów, 
a do trzeciego – 33.

W kategorii szkół podsta-
wowych nagrody otrzymali: 1. 

Aleksandra Małota, SP nr, opie-
kun merytoryczny Elżbieta Ro-
siek, 2. Wiktoria Karwala, SP nr, 
opiekun Małgorzata Filip, 3. Kin-
ga Kurcz, SP nr, opiekun: Mał-
gorzata Filip, 4. Maria Mac, SP 
nr, opiekun merytoryczny: Mał-
gorzata Filip. Wszystkie szkoły 
– Nowy Sącz.

W kategorii gimnazjów nagro-
dy powędrowały do: 1.Joanny Da-
mian, ZSS SPLOT w Nowym Są-
czu, opiekun merytoryczny Beata 
Budzik, 2. Olgi Kurzei, ZSPG nr 2 
w Nowym Sączu opiekunowie me-
rytoryczni: Maria Prusak i Aleksan-
dra Ślusarek, 3. Michała Szewczy-
ka, Publiczne Gimnazjum w Starym 
Sączu, opiekun merytoryczny Zo-
fia Trzcińska, 4. Dominiki Kogut, ZS 
w Chełmcu, opiekun merytoryczny 
Małgorzata Iwańska.

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych na nagrody zapraco-
wali: Aleksandra Maciaś, ZS nr 1 
w Nowym Sączu, opiekun mery-
toryczny: Beata Mac; 2. Julia Ma-
zurek, LO w Starym Sączu, opiekun 
merytoryczny Teresa Szewczyk, 3. 
Katarzyna Durlak, LO w Grybo-
wie, opiekun merytoryczny Walde-
mar Pasiut, 4. Gabriela Polak, II LO 
w Nowym Sączu, opiekun meryto-
ryczny Monika Oleniacz.

Organizatorami konkursu są: 
Muzeum Okręgowe, Gimnazjum 
nr 2 Nowym Sączu, Stowarzyszenie 
Civitas Christiana w Nowym Sączu, 
Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym 
Sączu, PTH w Nowym Sączu, II Li-
ceum Ogólnokształcące w Nowym 
Sączu, Starostwo Powiatowe w No-
wym Sączu, Stowarzyszenie „DLA 
MIASTA”, Urząd Miasta Nowego Są-
cza, Związek Sądeczan.

(UM)

Nowosądecka Karta Rodziny 
(NKR) funkcjonuje w Nowym Są-
czu od roku. Włodarze miasta byli 
w ścisłej czołówce samorządów 
wprowadzających w życie tego 
typu działania prorodzinne. NKR 
to system ulg i preferencji dla ro-
dziców (rodzica) lub rodziny za-
stępczej, na utrzymaniu której po-
zostaje czworo i więcej dzieci (4+) 
w wieku do 18. roku życia lub 24. 
w przypadku, gdy dziecko uczy 
się lub studiuje. Karta przyznawa-
na jest niezależnie od dochodów 
rodziny.

Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż ko-
mentuje, iż rodzima karta sprawdza 
się i cieszy dużym powodzeniem, 
relatywnie do wielkości miasta. 
Udało się uniknąć kilku pułapek. 
Ważne, iż budżet miasta nie ponosi 
kosztów i nie dokłada do tego pro-
jektu. Plusem karty jest i to, że uda-
ło się uniknąć charakteru socjal-
nego karty i nie dubluje świadczeń 
socjalnych.

Partnerami Nowosądeckiej Kar-
ty Rodziny są obecnie 23 podmio-
ty. Kolejny – Klub Sportowy Evan 
przymierza się do przystąpie-
nia do projektu, podobnie jak jed-
na z sądeckich, prywatnych, firm 
budowlanych. 

Wśród partnerów są księgar-
nie, w tym jedna wysyłkowa z Tar-
nowa, restauracje i kawiarnie, 

centra rozrywki dla dzieci, lecz-
nica weterynaryjna, niepubliczny 
ZOZ i optyk. Jest również Muzeum 
Okręgowe z hojną ofertą do wszyst-
kich swoich oddziałów i filii oraz 
na imprezy. Są – oczywiście – jed-
nostki podlegające prezydentowi: 
MOK, PM, MOSiR, MPK, a nawet 
Wydział Wymiaru Księgowości i Po-
datków UM.

Zgodnie z uchwałą Rady Mia-
sta, wprowadzającą w życie pro-
gram Nowosądeckiej Karty Rodzi-
ny, po roku jej funkcjonowania, 
a więc w lipcu, zrobione będzie 
podsumowanie, bilans plusów i mi-
nusów wraz z badaniem satysfakcji 
zainteresowanych rodzin.

Mamy rozliczenie karty za sześć 
miesięcy jej funkcjonowania w mi-
nionym roku. Oto niektóre dane.

Księgarnia wysyłkowa Akrybia 
udzieliła rabatów przy 5 transak-
cjach z powołaniem się na Nowo-
sądecką Kartę Rodziny. Hotel Per-
ła Południa w Rytrze nie odnotował 
takiego przypadku, podobnie MOK 
i Muzeum Okregowe, ale Pałac Mło-
dzieży obniżył swoje opłaty dla 20 
osób uczestniczących w zajęciach. 
Ciastkarnia „Jowita” udzieliła zni-
żek w 27 przypadkach. 

Wydział Wymiaru Księgowości 
i Podatków UM udzielił zniżki za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla 110 rodzin. Największe 

zainteresowanie ze zniżek i bo-
nifikat wynikających z posiada-
nia Nowosądeckiej Karty Rodziny 
– co było do przewidzenia – wyka-
zują MOSiR i MPK. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji udzielił ulg 168 
osobom, korzystającym z pływal-
ni i 5 korzystającym z lodowiska. 
Korty tenisowe nie mają wzięcia. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne udzieliło 291 ulg przy 
zakupie biletów okresowych. Nie 
mają powodzenia u rodzin wielo-
dzietnych zajęcia fitness czy na-
uki pływania.

***
16 czerwca w trybie błyskawicz-

nym (rozporządzenie Rady Mini-
strów datowane jest na 27 maja br.), 
wszedł w życie rządowy program 
dla rodzin wielodzietnych, mają-
cych na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci (3+). Inicjatorem tego 
prorodzinnego projektu jest pre-
zydent RP Bronisław Komorow-
ski, który zapowiedział podjecie 
takich działań m.in. w Nowym Sa-
czu, podczas pobytu rok temu. Do-
kumentem uprawniającym do ulg 
i zniżek będzie tzw. Karta Dużej 
Rodziny. Projektodawcy zakłada-
ją, że kartą może być zainteresowa-
nych bez mała 627 tys. rodzin, któ-
re mają na swoim utrzymaniu trójkę 
i więcej dzieci. Szczegóły, a także 

partnerów projektów należy szukać 
na internetowych stronach http://
kartaduzejrodziny.pl/.

Czy wprowadzenie ogólnopol-
skiej karty rodziny nie wprowadzi 
zamieszania wśród adresatów – ro-
dzin wielodzietnych? Wiceprezy-
dent Jerzy Gwiżdż nie widzi takie-
go niebezpieczeństwa. 

– Nowosądecka Karta Rodziny 
bardzo dobrze wpisuje się w całość 
działań prorodzinnych. Nie kłóci się 
z Kartą Dużej Rodziny. O ile nie zo-
stanie wyrugowana odgórnie, na-
sza – sądecka będzie obowiązywać 
nadal, będziemy zabiegać o kolej-
nych partnerów. Liczymy, że nasi 
dotychczasowi partnerzy nie tylko 
rozważą, ale i przystąpią do pro-
jektu ogólnopolskiego. W Nowym 
Sączu niezbędne czynności zmie-
rzające do otrzymania Karty Du-
żej Rodziny prowadzi Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, a sądeckiej 
karty, w dalszym ciągu – wydzia-
ły: spraw obywatelskich i przed-
siębiorczości. Rzeczywiście, są-
deczanie z rodzin wielodzietnych 
będą mogli mieć dwie karty. Lokal-
na uprawniać będzie do ulg i zniżek 
w naszym mieście, ogólnopolska 
– w całym kraju, a nim skorzy-
stamy z jednej czy drugiej trzeba 
się zorientować, które podmioty je 
honorują.

(UM)

Z kartą do wielodzietnych rodzin: 4+ i 3+

Najlepsi historycy nagrodzeni
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PROMOCJA.  Stary Sącz na dwa 
dni stał się piłkarską stolicą Polski. 
Do grodu św. Kingi  zjechali najlepsi 
w kraju piłkarze urodzeniu w 2004 r. 

Na starcie 7 czerwca stawiło się aż 240 
zawodników z Polski, Ukrainy, Czech 
i Słowacji. Łącznie na trzech bo-
iskach w dwa dni, w temperaturze 
sięgającej 33 st. C rozegrano 140 me-
czów, co stanowi 2200 minut, czy-
li 36 godzin gry non–stop. Mecze 
te „gwizdało” 12 świetnie przygo-
towanych sędziów oddelegowanych 
przez OZPN w Nowym Sączu. Za-
wodnicy strzelili w sumie 459 bra-
mek! Na rzecz turnieju pracowa-
ło łącznie przez ponad 30 godzin ok. 
40 ludzi. Blisko 200 piłkarzy wzięło 
udział w konkursach indywidual-
nych, gdzie przygotowano dla nich 
sześć konkurencji. Wypito 500 litrów 
Piwniczanki oraz 600 litrów soków 
ze „Słonecznej Tłoczni”. 

240 młodych herosów rozegra-
ło w sobotę po 9 meczów, a w nie-
dzielę dodatkowe 5. Łącznie każdy 

z nich miał w nogach 206 lub 226 
minut biegania, walki z przeciwni-
kiem, z ekstremalną temperaturą 
i upałem, a chwilami z własną słabo-
ścią. Ci, którzy towarzyszyli chłop-
com, szczerze doceniali ich wysiłek 
i mocno dopingowali. Nie można nie 
wspomnieć w tym miejscu o niesa-
mowitych „Koroniarzach”, wspa-
niali byli fani „Młodych Wilków”, 
bębny i trąbki zagrzewały rozśpie-
wanych akademików z FC Wrocław, 
głosy stracili kibice ŁKS–u i Zagłębia 
Sosnowiec. Organizatorzy wyróż-
nili nagrodami kilka grup kibicow-
skich, ale największe uznanie i ser-
ce nasze zdobyli kibice Beniaminka 
Krosno oraz FCB Barcelony – to ki-
bice na złoty medal. 

Zwycięzcą IV Międzynarodowe-
go Turnieju Sokolika została dru-
żyna FCB Escola Barcelona, która 
w nagrodę uda się na weekendo-
wy pobyt do hotelu Perła Połu-
dnia w Rytrze oraz skorzysta z bez-
płatnej zabawy w Parku Linowym 
„Ablandia”. Drugie miejsca dla Arki 

Gdynia. Najniższy stopień podium 
wywalczył FC Wrocław Academy. 

Podczas uroczystego zakończe-
nia turnieju nagrody i wyróżnie-
nia wręczali goście: poseł na Sejm 
RP Andrzej Czerwiński, burmistrz 
Starego Sącza Jacek Lelek, zastęp-
ca burmistrza Kazimierz Gizic-
ki, Sławomir Szczepaniak – rad-
ny Starego Sącza, Antoni Ogórek 
– prezes OZPN w Nowym Sączu, 
Mieczysław Gwiżdż – były zawod-
nik Sandecji Nowy Sącz oraz Wi-
sły Kraków, ks. Marcin Kokoszka 
–dyrektor Diecezjalnego Centrum 
Pielgrzymowania ,,Opoka’’ w Sta-
rym Sączu. Z ramienia sponso-
rów turnieju nagrody wręczyli: 
Alicja Mirek – dyrektor Allianz 
Polska oddział w Nowym Sączu, 
Teresa i Adam Stolarscy – Sam 
Chem, Wiesław Rutkowski – dy-
rektor Ośrodka Wypoczynkowe-
go „Las Vegas” z Barcic, Agnieszka 

Wójcik – prezes starosądeckiej fir-
my „Ecopuf”, Dorota Stolarska 
właściciel Salonu Fryzjerskiego 
„Kreatiw” ze Starego Sącza, Be-
ata Stolarska – właściciel Dru-
karni „Starosądecka”, Krzysztof 
Pietrzak – współwłaściciel firmy 
„Magferum”, Dariusz Hebda – wi-
ceprezes „Ablandia” Parki Linowe, 
Wiesław Kosowski – dyrektor ho-
telu Perła Południa w Rytrze. 

Gościem specjalnym Sokolika był 
reprezentant Polski w piłce nożnej 
Mateusz Klich. Wraz z nim trene-
rzy drużyn biorących udział w tur-
nieju wybrali najlepszą siódemkę 
i MVP – oto nazwiska, które war-
to zapamiętać: 
Jakub Mielcarz – Legia Warszawa; 
Kacper Filo – Wisła Kraków; 
Matiasz Bitta – Banik Ostrawa; 
Krzysztof Babś – Arka Gdynia;
Michał Mościcki – Jagiellonia 
Białystok; 

Patrik Szykela – Slovan Bratislava; 
Michał Matusiewicz – Korona Kielce; 
oraz MVP Bartosz Zieliński – FCB 
Escola Barcelona.

Organizatorzy turnieju składa-
ją serdeczne podziękowania za po-
moc w organizacji turnieju: bur-
mistrzom Starego Sącza Jackowi 
Lelkowi i Kazimierzowi Gizickie-
mu. Partnerzy: Słoneczna Tłocz-
nia, Ablandia Parki Linowe, hotel 
Perła Południa, San–Klim, Kon-
spol, Bogdański, Ramex, Allianz, 
SHP Rolnik, Spółdzielnia Ogrod-
nicza Ziemi Sądeckiej, Sam–Chem, 
Remis, Rolbud, LalaBus, Piwni-
czanka, Ecopuf, Pesmenpol, Magfe-
rum, Duo–Komis, Drukarnia Staro-
sądecka , Salon fryzjerski Kreatiw, 
Sezam, Park M, AP Sport. Osob-
ne podziękowania dla Stanisława 
Obrzuda – za przygotowanie wspa-
niałej murawy oraz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Barcic za odegra-
nie hymnów narodowych. Wyra-
zy uznania należą się również ob-
sadzie sędziowskiej, delegowanej 
przez OZPN Nowy Sącz. Zawody 
profesjonalnie prowadzili: Mate-
usz Sarna, Jakub Szewczyk, Maciej 
Rogoz, Kamil Fecko, Paweł Słomka, 
Michał Rajski, Przemysław Grebski, 
Krzysztof Rams, Michał Uroda, Hu-
bert Opoka, Łukasz Kogut, Damian 
Szczerba. 

(SOK)

Końcowy układ tabeli:
1. Escola Varsovia Barcelona
2. Arka Gdynia
3. FC Wrocław Academy
4. Korona Kielce
5. Jagielonia Białystok
6. Wisła Kraków
7. Slovan Bratislava (SŁ)
8. Legia Warszawa
9. Banik Ostrawa (CZE)
10. DJUFK Czarnomorec (UKR)
11. ŁKS Łódź
12. MFK Vranov nad Toplu (SŁ)
13. DJUSSZ 11 Odessa (UKR)
14. Dunajec Nowy Sącz
15. Zagłębie Sosnowiec
16. Beniaminek Krosno
17. WKS Śląsk Wrocław
18. Sandecja Nowy Sącz
19. Sokoliki Stary Sącz
20. CSFA Malacky (SŁ)
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Barcelona zwycięzcą Sokolika
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