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Szpital obcina pensje wszystkim 
pracownikom  L str. 3 

Czy mieszkańcy chcą Sądeckiej Wenecji   
 L str. 3 

Wakacje – uważaj na łowców danych  L str. 14

Internauci na próżno poszukują Nowego 
Sącza w sieci    L str. 14 
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Centrala Paszyn 478, 33-236 Nowy Sącz, tel/fax 18 440 20 14

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

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

•  głębokość zabudowy 103 mm, to najszerszy system z dostępnych na ryn-
ku o współczynniku izolacyjności Uf=0,68 W/m2K 

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

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

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

•  doskonałe parametry termiczne o  charakterystyce odpowiadającej wy-
mogom budownictwa pasywnego 

Okna 7-komorowe to  ekskluzywne połączenie doskonałych parametrów 
termicznych z  eleganckim klasycznym wzornictwem oraz nowatorską 
technologią. Zaprojektowany z troską o środowisko, komfort użytkowania 
i bezpieczeństwo, przy zastosowaniu najlepszych rozwiązań obniżających 
zużycie energii.
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GAZETA 
BEZPŁATNA
Nr 26 (139), 4 lipca 2013
Nakład 14 000

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 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

Wokół Jeziora RożnowskiegoWokół Jeziora Rożnowskiego
L str. 5-12

Dziś u nas specjalny do-
datek poświęcony Jezioru 
Rożnowskiemu. Dla jed-
nych to oaza spokoju, na in-
nych czeka z niecodzien-
nymi atrakcjami. Oj będzie 
się działo! W najbliższy 
weekend rozpoczynają się 
Dni Jeziora Rożnowskiego. 
Dla miłośników mocnych 
wrażeń podniebno-wod-
ne akrobacje, jakich jezioro 
jeszcze nie widziało.

Kobos
Autoryzowany Dealer

Sprawdź, co oferuje Toyota
  L str. 13 
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Punkt do utraty 
prawa jazdy
Ponad 100 sądeckich kierowców 
skorzystało w pierwszej połowie 
tego roku z możliwości zreduko-
wania punktów karnych w Mało-
polskim Ośrodku Ruchu Drogo-
wego w Nowym Sączu. Najwięcej 
chętnych uczestniczyło w specjal-
nym kursie w czerwcu, tuż przed 
wakacjami. 

– Wtedy planujemy wyjazdy, 
wczasy. Kierowcy, którzy na swo-
im koncie mają 18 punktów kar-
nych, wolą nie ryzykować i zapisują 
się na kurs, by zredukować tę licz-
bę – mówi Waldemar Olszyński, dy-
rektor sądeckiego MORD.

Kurs pozwala kierowcy zreduko-
wać sześć punktów karnych. Można 
w nim brać udział raz na pół roku. 

Na jego uczestników czeka rozmo-
wa z policjantem oraz psycholo-
giem transportu. Funkcjonariusze 
uświadamiają, do czego może do-
prowadzić brawurowa jazda, a psy-
cholog podpowiada, jak radzić sobie 
ze stresem i agresją za kierownicą. 
Kursantom wyświetlane są specjal-
ne filmy. 

– Statystyki mówią wyraźnie, 
że najczęstszą przyczyną śmiertel-
nych wypadków jest duża prędkość 
– mówi Halina Gwiżdż, psycholog 
transportu. – Filmy podejmują ten 
problem: Młoda kobieta, prowa-
dząc samochód uderza o barierkę. 
Ginie na drodze. Jechała za szybko, 
a co więcej w trakcie jazdy rozma-
wiała przez telefon. 

Grupą dominującą na zajęciach 
w nowosądeckim MORD są zawo-
dowi kierowcy. 

– Przez rok uzbierałem 23 
punkty karne – mówi jeden 
z nich. Woli pozostać anonimo-
wy. – To nie powód do chluby. 
Punkty „zarobiłem” głównie za 
niezapięte pasy bezpieczeństwa 
i za wypadek. Prawo jazdy są mi 
potrzebne do pracy. Bez możliwo-
ści udziału w takim kursie, miał-
bym problem. 

 Z kursów mogą skorzystać 
kierowcy, którzy są nimi pełno-
prawnie przynajmniej od roku i nie 
zostali ukarani więcej niż 23 punk-
tami. Natomiast ci, którzy mają 
na swoim koncie 24 punkty kar-
ne, muszą ponownie zdawać eg-
zamin na prawo jazdy. 

MONIKA CHROBAK 
W całej Małopolsce z podobnych 

kursów skorzystało w pierwszej po-
łowie br. blisko 650 kierowców. 

Z DRUGIEJ STRONY
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CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

R E K L A M A

Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl 

Tel. 18 44 69 201, 509 469 948

R E K L A M A

WARTO WIEDZ IEĆ

UWAGA!

Zaczipuj psa
W Nowym Sączu trwa akcja bez-
płatnego czipowania psów, któ-
rych właściciele mieszkają na terenie 
miasta. Elektroniczne znakowanie 
zwierząt to jedna z głównych me-
tod zapobiegania ich bezdomności. 
Identyfikacja za pomocą mikroczi-
pa jest głównym elementem we-
ryfikującym tożsamość zwierzęcia 

i jest niezbędna do wydania dla niego 
paszportu. Implantacja (wszczepie-
nie) mikroprocesora odbywa się za 
pomocą igły. Zabieg jest bezbolesny. 
Wykonywać go można w Lecznicy 
Weterynaryjnej „SERWIN” przy ul. 
Dojazdowej 3 w Nowym Sączu – tel. 
18/441–17–80. Dodatkowych infor-
macji udziela również Wydział Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Nowego Sącza – tel. 18/415–65–57.
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bankomaty podjazdowe (BANK DRIVE).

Zapraszamy do korzystania z naszych us ug!
Stacje Paliw:

Z A P R A S Z A M Y
do odwiedzenia strony 

www.glusi24.info

R E K L A M A

ZDROWIE.  Od poniedziałku ma po-
prawić się komfort pracy lekarzy 
w sądeckim szpitalu. Uruchomiony 
zostanie blok operacyjny w Centrum 
Onkologii. Niewykluczone, że do mie-
siąca rozwiąże się też sprawa lecze-
nia pacjentów na oddziale radioterapii. 
Optymistyczne nastroje psuje jednak 
trudna sytuacja finansowa szpitala. 
O 10–15 procent zostaną ścięte pensje 
wszystkich pracowników

ROZMOWA  z ARTUREM 
PUSZKO, dyrektorem 
Szpitala Specjalistycznego 
im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Nowym Sączu.

– Zacznijmy od dobrych wiadomości. 
Na kiedy zaplanowano pierwsze zabiegi 
na nowym bloku operacyjnym? 

– Jesteśmy w trakcie wyko-
nywania wymazów, czyli badań 
epidemiologicznych, mających 

sprawdzić sterylność 
miejsca. Póki co jest 
czyste, żadne ko-
lonie bakterii nie 
rosną. Już w pią-
tek można by 
dopuścić blok 
do użytku, ale 
żeby być w peł-
ni pewni, urucho-
mimy go w ponie-
działek. Blok przede 
wszystkim poprawi 
komfort pracy lekarzy.
– Zła wiadomość. Nie uda się uruchomić 
w tym roku radioterapii?

– Nie wiem, czy się nie uda… 
To wcale nie musi być zła wiado-
mość, liczę, że jednak uda się urucho-
mić oddział.
– Szpital dysponuje jednym akcelera-
torem, a rozporządzenie ministra zdro-
wia mówi, że potrzebne są dwa, żeby 
móc przyjmować pacjentów. Będzie dru-
gi akcelerator?

– Nie, ale mam na-
dzieję, że minister 

zmieni rozporzą-
dzenie i będzie 
można prowa-
dzić radiotera-
pię, mając jedno 
urządzenie. Jest 
obietnica, że za-

pis zostanie wpro-
wadzony do miesią-

ca czasu. 
– Szpital ma podpisany kon-

trakt z NFZ na takie zabiegi?
– Taki kontrakt będzie, jeśli uzy-

skamy zgodę, a następnie pozytywne 
opinie sanepidu i głównego konsul-
tanta radioterapii. Wówczas Fun-
dusz ogłosi konkurs i podpisze z nami 
umowę. Ma dla nas zarezerwowa-
ne środki. 
– Nieoficjalnie dowiadujemy się, że szpital 
obetnie pracownikom pensje. 

– One już w większości zostały 
zmniejszone.

– Czego to wynik?
– Wielu czynników, na pewno nie 

najlepszej sytuacji finansowej szpita-
la i pewnych niewykonań.
– O jakich kwotach mówimy?

– Niewykonań? Blisko 3 mln zł 
i skala jest narastająca. 
– Cięcia obejmą cały personel?

– Chciałbym, żeby wszystkich. 
To pozwoli zachować płynność 
finansową. 
– O ile mniejsze będą wynagrodzenia?

– 10–15 procent. 
– Nie obawiam się Pan…

– …oczywiście, że się obawiam, ale, 
wie Pani, ratujemy zakład.
– Jak zareagowali pracownicy?

– Nie wiem, co Pani chodzi. 
Euforia.
– Czemu Pan ironizuje?

– A jak mogą reagować ludzie w ta-
kich sytuacjach? Dlatego ironizuję.
– Pytam raczej, czy do sprawy pod-
chodzą ze zrozumieniem, czy zapo-
wiadają protesty, strajki?

– Wydaje mi się, że w większości 
rozumieją sytuację szpitala i na razie 
nie reagują protestami ani strajkiem. 

Rozmawiała 
KATARZYNA GAJDOSZ 

Szpital obcina pensje wszystkim pracownikom 

Czego chcą mieszkańcy?
Choć prowadzący debatę (zorganizowaną 27 czerwca przez Funda-
cję Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla i Małopolską Okręgową 
Izbę Architektów RP) na temat Sądeckiej Wenecji i tego, czy inwesty-
cja, o której na razie tylko głośno się mówi, może stać się wizy-
tówką miasta, stwierdził na zakończenie: „Mieszkańcy chcą Sądec-
kiej Wenecji”, to jednak wielu uczestników spotkania wysnuło nieco 
mniej pewne wnioski. Sądeczanom, a już z pewnością mieszkańcom 
ulic znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie parku strzeleckie-
go, wcale nie zależy na wydawania milionów na choćby hotel, który 
miałby stanąć… No właśnie, gdzie? Na to pytanie, zadane przez jed-
nego z słuchaczy debaty, architekta, mieszkającego na Wólkach, dy-
rektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Nowym 
Sączu Mirosław Trzupek nie chciał odpowiedzieć, zasłaniając się kon-
kursem. – Nie chciałbym podpowiadać rozwiązań architektonicznych 
jego uczestnikom – brzmiało zdanie, które dość często przewijało się 
podczas dyskusji. Czego więc chcą sądeczanie? Sportowcy wyczy-
nowi lobbują pomysł toru kajakowego, a amatorzy spacerów i rekre-
acji chcą jedynie, by uporządkować teren parku i brzegów Dunajca. 
Wydaje się, że drugi z postulatów mógłby zostać zrealizowany szybko 
i bez większych nakładów finansowych. Ale przecież wygodniej kil-
ka lat snuć plany o Sądeckiej Wenecji. To jeszcze tańsze rozwiąza-
nie. Pro forma: Na konkurs wpłynęło 67 zgłoszeń biur projektowych, 
w tym od trzech z Nowego Sącza. 

(PEK)

SMS

Nie wyraziliśmy zgody 
Krystyna Janisz, przewodniczą-
ca NSZZ „Solidarność” Komi-
sji Międzyzakładowej Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia w Nowym 
Sączu: – Z mojej wiedzy wynika, 
że nikomu pensji jeszcze nie ob-
cięto. W piątek dyrektor szpitala 
przedłożył związkowcom taki pro-
jekt. Nie wyraziliśmy zgody. Żadne 
decyzje o zmniejszeniu wynagro-
dzeń nie zapadły, i mam nadzie-
ję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. 
Trudno mi więc komentować coś, 
czego nie ma. Trwają negocjacje. 

Z  DRUGIEJ  STRONY
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ZAPRASZA NA:

HYDROKOLONOTERAPIĘ 
- głębokie płukanie jelita grubego

ONDAMED - diagnostyka i leczenie zaburzeń organizmu, 
terapie przeciwbólowe, antynikotynowe, odchudzanie

BODY - DETOX - oczyszczanie organizmu z toksyn

MASAŻE - klasyczny, relaksacyjny, limfatyczny, 
stemple ziołowe

ZDROWIE JEST DLA CZŁOWIEKA NAJWAŻNIEJSZE! 

ZADBAJ O NIE, A MY CI W TYM POMOŻEMY!

CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Centrum Odnowy Biologicznej GIONE
33-380 Krynica Zdrój, ul. M. Reja 5

tel. 18 534 91 83  www.gione.pl

TYDZ IEŃ W SKRÓCIE

ul. Jamnicka 3, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax 18 441 60 67, kom. 606 138 133

instalmet.limanowa@neostrada.pl

Szkolenia księgowe gwarancją  
wysokich standardów rachunkowości w fi rmach

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

F.H.U. Józef Król Sp. Jawna ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie 

„Dyplomowany księgowy” 
stanowiące IV stopień cyklu szkoleń, umożliwiających uzyskanie 
Certyfi katu Dyplomowanego Księgowego, zgodnie z wytycznymi 

Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce. Rekrutacja trwa do 20 lipca 2013 r.

Szkolenia prowadzone będą w
Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu 
przy  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, tel: 668-403-940

oraz na stronie www.fhu-jozefkrol.pl, mail: info@fhu-jozefkrol.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 

Wkładem prywatnym pracodawcy jest jedynie koszt  związany 
z nieobecnością pracownika w pracy  w czasie odbywania szkolenia.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

R E K L A M A

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

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

R E K L A M AOGŁOSZENIA DROBNE
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 
– produkcja, montaż. Tel. 696–027–993.
BRYKIET DRZEWNY 
– producent, c.o., kominki. 
Tel. 503–313–788.
SAMOTNY, uczciwy, 55-letni - pozna 
panią w celach matrymonialnych. 
Tel. 781-955-245.
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: 
www.daiglob.pl
Zakładka daiglob a-count

RYNEK PRACY.  Romowie winę za 
brak pracy zwalają na pracodawców, 
którzy nie chcą ich zatrudniać, kieru-
jąc się stereotypami. Pracodawcy żalą 
się na brak dyscypliny wśród Romów, 
którzy mieli okazję u nich pracować. 
Koło się zamyka. Mimo to powstają 
kolejne programy, mające na celu ak-
tywizację na rynku pracy mniejszości 
narodowej. 

O takim „nowatorskim” programie, 
który jest realizowany na Podkarpa-
ciu i w Małopolsce i obejmuje blisko 
100 osób, dyskutowano 27 czerw-
ca w Nowym Sączu. Jego realizacja 
potrwa do marca przyszłego roku. 
Program pozwala na certyfikowa-
nie poszczególnych umiejętności. 
Skupia się na ginących zawodach. 

 – Cynowanie, rękodzieło, 
to przykłady umiejętności, któ-
re staramy się certyfikować, na-
wet w sytuacji, kiedy ktoś jest bez 
wykształcenie i nie umie czytać 
czy pisać – mówi Janusz Kamiński, 
prezes Centrum Kultury Romów 
w Tarnowie. 

 Czy takie działania przynoszą 
pożądane efekty, powątpiewają na-
wet ci, którzy bezpośrednio powin-
ni być nimi zainteresowani. 

Rom Jan Barwiński od prawie 
dziewięciu lat bezskutecznie szu-
ka pracy. Wcześniej był asystentem 
w szkole. Z powodu braku fundu-
szy musiał pożegnać się z zajęciem. 
Jego zdaniem za podobnymi kur-
sami musi iść zmiana mentalno-
ści u pracodawców. Jak twierdzi, ci 
wciąż boją się zatrudniać Romów. 

– Mówi się, że w Polsce nie ma 
rasizmu. Moje doświadczenie każe 
mi uważać inaczej. Rasizm nadal 
jest – mówi i przytacza sytuacje, 

w których mógł poczuć się jak nie-
pożądany pracownik. – Zapytałem 
jednego z pracodawców o pracę 
zamieszczoną w ogłoszeniu. Po-
wiedziano mi, że już kogoś za-
trudniono. Godzinę po mnie przy-
szedł Polak – dla niego praca się 
znalazła. Wciąż jest zbyt małe za-
ufanie do nas. A ja czuję się Pola-
kiem. Tu mieszkali moi pradzia-
dowie i tu mieszkają moje dzieci. 

Krystyna Przetacznik z Powiato-
wego Urzędu Pracy w Nowym Są-
czu przyznaje, że niechęć zatrud-
niania Romów przez pracodawców 
może wynikać ze stereotypów. Ale 
to nie jedyny powód. 

– Wśród niektórych osób tej spo-
łeczności wciąż pokutuje brak dys-
cypliny i obowiązkowości w pracy 
– mówi, zwracając uwagę na lek-
ceważący stosunek na przykład 
do staży. – Osoba, która go rozpo-
czyna, potrafi nie przyjść, tłuma-
cząc to jakimś błahym powodem. 
Uważam, że obie strony powinny 
się starać zmienić, ale to jest dłu-
gi proces. 

Proces trwa już kilkadziesiąt 
lat. Tymczasem Komisja Europej-
ska w raporcie opublikowanym 26 
czerwca zarzuciła członkom wspól-
noty zbyt małe zaangażowanie się 
w walkę przeciwko dyskryminacji 
Romów i ich integracji z resztą spo-
łeczeństwa. Domaga się zwiększenia 
działań przeciwdziałających ich wy-
kluczeniu społecznemu. 

MONIKA CHROBAK 

Rasizm, czy romski 
brak dyscypliny?Powstaje rondo przy Trzech Koronach 

50 dni mają trwać prace przy budowie ronda przy po-
wstającej galerii Trzy Korony. Rozpoczęły się 1 lipca, a ich 
zakończenie przewiduje się 20 sierpnia. Skrzyżowanie za-
mknięte jest na wysokości ulic: Sikorskiego, Nadbrzeż-
nej, Modrzejewskiej, Paderewskiego. Na czas moderniza-
cji wyznaczono objazdy: ul. Bulwar Narwiku – Kilińskiego 
– Prażmowskiego – Lwowska/ ul. Nowochruślicka – Su-
charskiego – Hallera – Dojazdowa – Tarnowska do Bulwar 
Narwiku/ ul. Broniewskiego – Paderewskiego do ul. Tar-
nowskiej/ ul. Gwardyjska – Nadbrzeżna – Prażmowskie-
go. Prace trwają od świtu do zmierzchu, od 6.30 do 21.30., 
a wykonuje je zwycięska w przetargu sądecka firma ZBD 
z siedzibą przy ul. Jagodowej. Koszt inwestycji – 3,1 mln zł.

Ciało kobiety wyłowiono z Kamienicy
Pływające zwłoki na wysokości Miasteczka Rowerowe-

go w Nowym Sączu zauważył 2 lipca przypadkowy prze-
chodzień i zaalarmował policję. Funkcjonariusze wezwa-
li na pomoc straż pożarną, bowiem ciało znajdowało się 
cztery metry od brzegu. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że w Kamienicy utopiła się 64–letnia mieszkanka Nowe-
go Sącza. Wyjaśniane są okoliczności jej śmierci. Wyklu-
czono również wstępnie udział osób trzecich w zdarzeniu.

Złapana na litość 
73–letnia kobieta padła ofiarą oszustów. Straciła 5 tys. 

zł. Na ulicy zaczepił ją kierowca, prosząc, by wskazała mu 
drogę do szpitala. Ponieważ mówił łamaną polszczyzną, 
starsza pani z grzeczności wsiadła do samochodu, by go 
pokierować. W trakcie jazdy mężczyzna odebrał telefon, 
po rozmowie poinformował sądeczankę, że jego kolega leży 
ranny w szpitalu i potrzebuje 20 tys. zł na pokrycie kosz-
tów leczenia. Zapytał, czy ona nie mogłaby mu pożyczyć 
gotówki. Gwarancją zwrotu pieniędzy miała być zamknię-
ta na kłódkę saszetka z dokumentami. Kobieta wypłaciła 5 
tys. zł z bankomatu i przekazała oszustowi…

Karta dla 26 rodzin 
Od 1 lipca 26 rodzin wielodzietnych (posiadających mi-

nimum czworo dzieci), które zgłosiły się do udziału w pro-
gramie Nowosądecka Karta Rodziny mogą korzystać z ulg 
i preferencji, jakie udzielają im jednostki i spółki podle-
głe miastu: tj. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, Pałac 
Młodzieży w Nowym Sączu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne. Program przewiduje również udział in-
nych pomiotów niepowiązanych z miastem, które przystą-
pią do jego realizacji jako partnerzy, np. firmy, organizacje 

pozarządowe. Mimo rozpoczęcia akcji, wciąż wielodzietne 
rodziny mogą ubiegać się o objęciem programem. 

kŚmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Dwie osoby zginęły w wypadku, do jakiego doszło 

w niedzielę (30 czerwca) w Witowicach Dolnych, na pro-
stym odcinku drogi za szkołą. Kierujący seatem ibizą 
w stronę Nowego Sącza z niewyjaśnionych przyczyn zje-
chał na przeciwny pas i zderzył się z fordem galaxy, a na-
stępnie czołowo z volkswagenem phaetonem. W wyniku 
wypadku śmierć na miejscu poniosły podróżujące seatem: 
49–letnia kobieta i 3–letni chłopiec. Do szpitali w Nowym 
Sączu i Tarnowie zostali przetransportowani pozostali dwaj 
pasażerowie tego samochodu (9–letnia dziewczynka i 23–
letnia kobieta) oraz 55–letni kierowca. Pozostali uczestni-
cy tragicznego zdarzenia nie odnieśli obrażeń.

pKraina lodowych marzeń 
Nie tylko porcje lo-

dów, ale i garść infor-
macji na temat ratow-
nictwa otrzymali przed 
wakacjami uczestnicy 
konkursu plastycznego 
„Kraina lodowych ma-
rzeń”, zorganizowane-
go przez cukiernię Fana-
beria w Nowym Sączu. 
Na konkurs wpłynęło 
50 prac. I miejsce zdo-
była Anna Paluch (SP nr 
3 w Nowym Sączu), II 
– Magdalena Horowska 
(SP nr 20), III – Sandra 
Pacholarz (Zespół Szkół 
Podstawowo–Gimnazjal-
nych nr 1). 

W Europie żyje około 
10–12 milionów osób 
pochodzenie romskiego.
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Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
33-316 Rożnów 460
Tel.  519 031 679
„Komfort-ZET” Spółka z.o.o.
ul.Lwowska 72-96b
33-100 Tarnów

OFERUJEMY: 

• noclegi od 30zł do 50 zł • bilard • kawiarnia 
• sala konferencyjna wielopoziomowa 
• grill • imprezy okolicznościowe • catering

DOM WCZASOWY STALOWNIKDOM WCZASOWY STALOWNIK

Dom Wczasowy „STALOWNIK” w Bartkowej nad Jeziorem Ro nowskim
33 - 318 GRÓDEK nad DUNAJCEM

tel./fax 18 440 - 13 - 03, tel.: 18 440 - 10 - 21, tel. kom. 663 401 355
stalownik@o2.pl

R E K L A M A

Wokół Jeziora Rożnowskiego

Perła 
naszego 
regionu

Jak mawiał pewien znany sąde-
czanin, „latem nigdzie nie ru-
szam się stąd, bo nie chcę sobie 
obniżać standardu”. 

Dziś nie każdy już tak myśli, 
ludzie raczej wybierają zatło-
czone plaże nad ciepłymi mo-
rzami i modne kurorty. Nad Je-
ziorem Rożnowskim od kilku lat 
jest jakby ciszej i mniej tłocznie. 
Jedni mówią, że lata świetności 
ten urokliwy zakątek naszego 
regionu ma już za sobą. Nie bra-
kuje jednak głosów, że to może 
i lepiej, iż tabuny hałaśliwych 
letników wybierają inne miej-
sca. Dzięki temu jezioro położo-
ne wśród gór ponownie staje się 
oazą spokoju, dla szukających 
wytchnienia i relaksu nad wodą.

Brudną wodą – dodają złośli-
wi. Dużo czyściejsza niż przed 
laty – odpowiadają zoriento-
wani, przekonując, że oddane 
w ostatnich latach do użytku 
oczyszczalnie ścieków skutecz-
nie poprawiły jakość wody. Je-
zioro jest zamulone, owszem, 
ale to proces w jakimś sensie na-
turalny, któremu człowiek sta-
ra się przeciwdziałać. Cokolwiek 
by jednak nie mówić o Jeziorze 
Rożnowskim, pozostaje ono per-
łą Sądecczyzny, która specjalnej 
reklamy nie potrzebuje. Przeko-
najmy się zresztą sami, nie tylko 
z lektury naszego dodatku, ale 
odwiedzając to miejsce podczas 
rozpoczętych właśnie wakacji.

I jeszcze jedno. Obserwując 
rozpoczęte nad jeziorem inwe-
stycje, możemy się domyślać, 
że to miejsce będzie się w naj-
bliższych latach rozwijać i sta-
wać jeszcze atrakcyjniejsze. 
To nie wróżba, to prognoza ludzi, 
którzy znają ten region od lat.

(KCH)
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– 50–lecie WOPR to dobra okazja, żeby 
zastanowić się nad kondycją ochotni-
czych jednostek. Jak Pan je ocenia?

– Jeśli chodzi o ratownictwo 
wodne mogę powiedzieć, że pro-
blemy sprzętowe mamy znacznie 
mniejsze. Zmiana ustawy o ratow-
nictwie wodnym spowodowały, 
że idzie ono w stronę zawodow-
stwa. Moim zdaniem główny trzon 
WOPR powinni stanowić właśnie 
ratownicy zawodowi, a ochotnicy 
jedynie dodatkowe siły w momencie 
większego zagrożenia czy wypadku. 
– Ustawa na plus zadziałała dla WOPR?

– Może nie mówiłby, że na plus, 
ale ustawa przede wszystkim wska-
zała osoby odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo na obszarach wodnych. 

W danej miejscowości to jest wójt, 
burmistrz czy prezydent. Wiemy 
z kim rozmawiać. 
– Za tym idą konkretne pieniądze?

– Powinny iść…
– Jak obowiązki związane z ustawą 
są realizowane na Sądecczyźnie? 

– WOPR współpracuje z Nowym 
Sączem. Podpisaliśmy umowę [na 8 
tys. zł – przyp. red.], zgodnie z któ-
rą w ciągu wakacji zorganizujemy 

20 patroli w miejscach 
zwyczajowo uzna-
nych za kąpieliska. 
Specyfiką ratow-
nictwa wodne-
go jest to, że ła-
twiej zapobiegać 
zagrożeniom niż 
ratować. Naszym 
wrogiem jest 
czas, którego może 
zabraknąć na ura-
towanie życia osobie, 
która znalazła się w niebez-
piecznej sytuacji na wodzie. Pod-
czas patroli kładziemy więc nacisk 
na edukację osób przebywających 
nad rzekami. W tym roku zasięg 
patroli będzie większy. W ubie-
głym obejmował teren rzeki Ka-
mienica, w tym również Dunajca 
i Łubinki. Ratownicy zostali do-
posażeni. Będą poruszać się już nie 
pieszo, a na quadach. 
– Działanie WOPR chyba nie ogranicza 
się do rzek przepływających przez mia-
sto. Co z Jeziorem Rożnowskim?

– Na jeziorze nie ma żadnego ką-
pieliska zorganizowanego.
– W Nowym Sączu też przecież nie ma…

– Są miejsca zwyczajowo wyko-
rzystywane do kąpieli. Nad jezio-
rem też się takie znajdują, ale żadna 
z gmin nie podpisała z nami podob-
nych umów jak Nowy Sącz. 

– Czy to znaczy, że nad 
jeziorem nie będzie 

woprowców?
– WOPR ma 

swój posteru-
nek alarmowy 
w Gródku nad 
Dunajcem (te-
lefon alarmowy: 

691–609–999) Bę-
dziemy zabezpie-

czać jezioro głównie 
na wypadek burz czy na-

głych załamań pogody. 
– Kiedy WOPR zaczynał działalność, 
chętnych, by wstąpić w jego szeregi 
było ponad 400. Jak to wygląda dziś?

– Lata świetności WOPR przypa-
dają na okres istnienia województwa 
nowosądeckiego. 
– Również lata świetności jeziora?

– Zdecydowanie. Nad jeziorem 
powstawała masa ośrodków wypo-
czynkowych. Ściągali tu nie tylko 
sądeczanie, ale i mieszkańcy Tarno-
wa, Krakowa. W popularnej restau-
racji Relax w Gródku nad Dunajcem 
o każdej porze dnia i nocy przesia-
dywały tłumy. Teraz turystów jest 
zdecydowanie mniej. 
– Ratowników też?

– Sądecki WOPR ma około 
300 członków, w tym blisko 200 
ratowników. 
– Ochotników nie brakuje…

– Odradza się zapał wśród mło-
dych. Dawniej łatwiej było działać 
społecznie. Później nastąpił boom 
na prywatne interesy, każdy dbał 
o swoje podwórku. Dziś znów za-
czyna się to zmieniać. Młodzież wi-
dzi w tym szansę na podniesienie 
swoich kwalifikacji. Dla nich to też 
sposób na życie. Studenci spędzają 
wakacje nad wodą, pracując w cha-
rakterze ratowników. W roku szkol-
nym mogą natomiast dorobić sobie 
na basenach czy innych komplek-
sach wodnych.
 – Pan ratownictwo i wodną pasję wy-
niósł z domu. Pana ojciec był jednym 
z założycieli WOPR.

– Nasz domek położony jest sto 
metrów od posterunku alarmowe-
go. Trudno mi było przejść obok ra-
townictwa obojętnie, kiedy każde 
wakacje spędzałem nad Jeziorem 
Rożnowskim. Obserwowałem, jak 
szkolą się ratownicy, jak zmienia 
się sprzęt ratowniczy. Ja wśród nich 
wyrastałem. Kąpielisko przy po-
sterunku w podręcznikach do ra-
townictwa było opisywane jako 
wzorcowe. 
– Co z niego zostało?

– Prowadzimy rozmowy z gmi-
ną, by reaktywować to miejsce. By 
nieodpłatnie można było wykorzy-
stywać je do kąpieli. 

Rozmawiała (PEK) 

R E K L A M A

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna 
ROLNIK w Łososinie Dolnej
tel./fax 18/444-80-15,444-80-14

• MATERIAŁY BUDOWLANE

• ARTYKUŁY OGRODNICZE

• MEBLOWE,

• ODZIEŻOWE,

• METALOWE,

• CHEMICZNE,

• ELEKTRYCZNE

• SPOŻYWCZE

R E K L A M A

Jubileuszowe uroczysto-
ści sądeckiego WOPR były okazją 

do wspomnień i wręczenia odzna-
czeń zasłużonym działaczom or-

ganizacji, która swój początek za-
wdzięcza kajakarzom, wędkarzom 

i wodniakom. To w ich środowi-
sku zrodziła się idea powołania 
Wodnego Ochotniczego Pogo-

towia Ratunkowego. Na ich cze-
le stanął Zbigniew Kmieć. Wśród 

założycieli sądeckiego WOPR byli 
także Celina Bulanda, Roman Ger-

hardt, Jan Hajduk, Józef Kaczor, 
Andrzej Karasiński, Andrzej Ku-

stra. Siedzibą organizacji było I LO 
w Nowym Sączu. 

Odradza się zapał wśród młodych
ROZMOWA  z DARIUSZEM GERHARDTEM, prezesem sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
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• prace ziemne
• stabilizacja skarp
• nawierzchnie utwardzane
•  ogrodzenia (siatkowe,

 panelowe, gabionowe)

Producent
• gabiony
•  mała architektura

(donice, grile, ławki itp.)

www.eko-met.com.pl

biuro@eko-met.com.pl www.siatex.com.pl siatex1@o2.pl

33-312 Tęgoborze

Tęgoborze 283

tel.: 

18 548 40 08

18 548 40 28

R E K L A M A

R E K L A M A

LUDZ IE .  Takim przydomkiem ochrzcił 
go Leszek Mazan. Mówią o nim tak-
że sierżant jeziora, bo swoją milicyj-
ną służbę na wodzie rozpoczął, mając 
już stopień starszego sierżanta. An-
drzej Zagata ma dziś 87 lat i z nostalgią 
wspomina 20 lat spędzonych na pa-
trolu w motorówce. 

W latach 50., kiedy wypływał swoją 
motorówką na Jezioro Rożnowskie, 
amatorów kąpieli i sportów wodnych 
było jak na lekarstwo. 

– Wówczas jeszcze nie było kogo 
ratować. Nie notowano dużego na-
pływu turystów. O Gródku nad Du-
najcem praktycznie nikt nie słyszał 
– opowiada Zagata. 

Leżące wokół jeziora miejscowo-
ści stały się popularnymi ośrodkami 
turystycznymi dopiero w latach 60., 
kiedy zakłady pracy masowo zaczęły 
stawiać tam domki wypoczynkowe. 

– Choć to za duże słowo. Pierwsze 
zakładowe ośrodki wypoczynkowe 

to były prymitywne campingi, prak-
tycznie jednosezonowe – dodaje 
sierżant. 

Był to jednak początek wielkiej 
prosperity Jeziora Rożnowskiego, 
która przypada na lata 70. i 80. ubie-
głego stulecia. Andrzej Zagata peł-
nił służbę na wodzie do 1975 r. Zdo-
był najpierw drugi, później pierwszy 
stopień ratownika. Z dumą pokazu-
je legitymacje poświadczające jego 
umiejętności. Zupełnie niezniszczo-
ne, jakby otrzymał je wczoraj. 

 – Tylko ja na zdjęciu już nie taki 
sam. Wiek już nie ten, więc rzad-
ko nadarza się okazja wyjazdu nad 
jezioro. Gdy na nie patrzę, budzi 
się żal za młodością i latami spę-
dzonymi w motorowce – wspomi-
na „szeryf”. 

Przez 20 lat służby brał udział 
w wielu akcjach ratowniczych. 
Z dna jeziora wyciągnął i – jak mówi 
– przywrócił do życia 18 osób. 

(G) 

ROZMOWA  z TOMASZEM 
SALAMONEM, zastępcą 
komandora Yacht Clubu 
PTTK „Beskid” Nowy Sącz

– Nad Jezioro Rożnowskie trafił Pan 
z Dolnego Śląska…

– …przez przypadek. Róż-
ne perypetie rodzinne sprawiły, 
że przeprowadziłem się do No-
wego Sącza. Miałem to szczęście, 
że chodziłem tu do Szkoły Podsta-
wowej nr 13, w której działało kół-
ko żeglarskie, prowadzone przez 
pana Gołaszewskiego. To on zara-
ził mnie pasją pływania. Gdyby nie 
jego szkółka, dziś pewnie obok je-
ziora tylko bym przyjeżdżał.
– Na szkółce się jednak nie skończyło.

– Z Jeziorem Rożnowskim je-
stem związany od 35 lat. To moje 
hobby, pasja, bo z zawodu jestem 
pianistą. Mieszkam w Krakowie, 
gdzie prowadzę sieć szkół społecz-
no–muzycznych. W Yacht Clubie 
zajmuję się natomiast szkoleniem 
dzieciaków i przygotowywaniem 
do zawodów. Nad Jezioro Rożnow-
skie ostatnio przyjeżdżam tro-
chę rzadziej, bo jednak z młodzie-
żą jesteśmy zmuszeni – a raczej 

chcemy – ćwiczyć na wodach 
w różnych miejscach Polski. 
– Warunki na Jeziorze Rożnowskim 
są złe do trenowania?

– Nie, ale sport polega 
na uczestniczeniu w zawodach, 
więc jeździmy na zgrupowania ka-
dry po całej Polsce. Ostatnio Ryb-
nik, Puck, Kamień Pomorski.
– Dzieciaki garną się do tego sportu, 
czy ich zapał studzą rodzice, dla któ-
rych to może być za drogie hobby?

– Może w jakiś sposób ograni-
czają nas finanse, a właściwie fi-
nanse rodziców. Dziecko, które 
schodzi na wodę, trzeba doposa-
żyć w odpowiedni ubiór, sam tak 
zwany suchy sztormiak to wyda-
tek rzędu dwóch tysięcy złotych. 
– A może brakuje praktycznych in-
formacji, jak dostać się do Yacht Clu-
bu i sprawdzić na co dziecko stać, 
nim rodzice stwierdzą, że nie stać ich 
na ten sport?

– Może dlatego, że pracuję 
w Krakowie ciężko mi robić na-
bór w sądeckich szkołach. Obec-
nie w klubie przewija się około 20 
dzieciaków. By do nas dołączyć, 
wystarczy się z nami skontak-
tować. Na początku dziecka nie 
trzeba w nic doposażać. Wszelkie 

potrzebne narzędzia zapewnia 
klub. Chodzi o to, by dzieciaki za-
chęcić, by połknęły bakcyla. Urzą-
dzamy dwutygodniowe zgrupo-
wania dla maluchów – właśnie 
takie się rozpoczęło. Są to kame-
ralne zgrupowania z uwagi na ilość 
sprzętu, którym dysponujemy. 
Mamy sześć łodzi, które kilka lat 
temu użyczyła nam poznańska fir-
ma. One pozwalają na start w za-
wodach. Na zgrupowaniach ob-
serwujemy dzieciaki, staramy się 
zachęcić, zmotywować i te, któ-
re mają potencjał, zapraszamy 
do dalszego szkolenia. 
– Czyli jest selekcja?

– Jak nie każdy jest dobrym 
kierowcą, tak nie każdy może być 
żeglarzem. To ciężki sport, zali-
czany – ciekawostka – do… spor-
tów walki. 
– Jaki jest koszt uczestnictwa 
w szkoleniach?

– Jesteśmy chyba jedynym klu-
bem, który nie pobiera opłat za 
szkolenie dzieci. Składka człon-
kowska w Yacht Clubie i PTTK, 
który jest organem prowadzą-
cym, wynosi dla dziecka 35 zł 
rocznie. 

Rozmawiała (PEK)

Szeryf Jeziora 
Rożnowskiego

Pianista na łodzi 
Nad Jezioro Rożnowskie trafił jako dziecko, teraz sam szkoli maluchy 

i przygotowuje do zawodów regatowych
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Dr Jerzy Masior, wówczas komandor 
Yacht Clubu PTTK Oddziału Beskid 
w Nowym Sączu, widział w nim po-
tencjał i wysłał nad morze, by mógł 
posiąść umiejętności szkutnicze. 
Mieczysław Mliczek, chłopak ze Zna-
mirowic, powrócił w rodzinne stro-
ny i już tak 35 lat pracuje przy tutej-
szej przystani. 

 Szkutnikiem był do 1985 r. Póź-
niej przejął rolę bosmana, zawia-
dując ośrodkiem żeglarskim Yacht 
Clubu PTTK „Beskid”. Od 2008 r. 
wraz ze szwagrem Aleksandrem 
Wilkiem dzierżawi przystań, pro-
wadząc działalność hotelową, wy-
pożyczalnię sprzętu wodnego czy 
organizując obozy żeglarskie. Chy-
ba nie ma osoby, która choć w naj-
mniejszym stopniu związana z Je-
ziorem Rożnowskim, nie znałaby 
Mliczka. U niego na przystani zawsze 
kwitło życie towarzyskie. Teraz, choć 
liczba łódek, którymi się opiekuje, 
jest nawet większa, to jednak coraz 
mniej turystów korzysta z takiej for-
my wypoczynku. 

– Czasy się zmieniły, jezioro rów-
nież. Zamulenie rośnie. W 2000 roku 
wyciągaliśmy z dna jeziora w po-
bliżu tzw. małpiej wyspy żaglówkę, 
zatopioną podczas regat. Głębokość 

w tym miejscu sięgała 24 metrów, 
rok temu już 14. Obawiam się, że gdy 
znów przyjdą większe wody, skurczy 
się jeszcze bardziej – mówi Mliczek. 

Kurczy się również liczba tury-
stów. Dziś niewiele osób może sobie 
pozwolić na wyjazd nad wodę w ty-
godniu. I tu już nawet nie o finanse 
chodzi, bo na przystani pełno pry-
watnych łódek. Ich właściciele, za-
pracowani, nie mają czasu na popo-
łudniową rekreację. Mliczek i Wilk 
mogą więc liczyć tylko na weeken-
dowego turystę. 

– Tylko że od sześciu tygodni nie 
mieliśmy pogodnych sobót i niedziel 
– zauważa Wilk.

Duch czasu dyktuje zmiany. Wca-
le jednak nie muszą być to zmiany 
na gorsze. Coraz głośniej mówi się 
na przystani o budowie prowadzo-
nej w Gródku nad Dunajcem przez 
właściciela firmy Wiśniowski. Sko-
ro biznesman takiej klasy nie boi 
się tu inwestować, to dla nich tylko 
znak, że lata prosperity Jeziora Roż-
nowskiego mogą jeszcze powrócić. 

– Pewnie nie objawi się to maso-
wą turystyką. Może mieć to przeło-
żenie na charakter i rangę przyjeż-
dżających tu osób – mówią. 

(G)

LUDZ IE  I  PASJE

Bosman ze Znamirowic
Wbrew temu, 
co może 
sugerować 
zdjęcie, 
Mieczysław 
Mliczek rzadko 
wypływa 
na jezioro. Za 
sterem staje, 
gdy trzeba 
pomóc mniej 
doświadczonym 
żeglarzom 
postawić 
łódkę, która 
się przewróciła 
na wodzie. 
FOT. MAREK ZAJĄC
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W i e ś c i  z  g m i n y  Ł o s o s i n a  D o l n a
MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Pomysł na spiętrzenie wód Dunajca i wyko-
rzystanie ich energii do produkcji prądu elek-
trycznego sięgają początków XX wieku. Po-
szukując taniego źródła energii elektrycznej 
już w 1902 r. prof. Karol Pomianowski pro-
wadził na tej rzece badania hydrologiczne tak 
owocne, że w 1925 r. opracował projekt zbior-
nika wodnego, który miałby powstać w wyni-
ku budowy zapory w Rożnowie. Za badaniami 
hydrologicznymi poszły badania geologiczne, 
które utwierdziły projektantów przyszłej za-
pory, że najlepszym miejscem do jej budowy 
jest Rożnów między Łaziskiem a Ostrą Górą. 
Jednakże międzywojenna II Rzeczypospoli-
ta była zbyt ubogim krajem, by się poważyć 
na budowę bardzo drogiego obiektu hydro-
technicznego, jakimi są zapory wodne.

Decydentów rządowych do podjęcia decyzji 
o budowie zmusiła katastrofalna powódź w lip-
cu 1934 r., która pochłonęła na Podhalu i Są-
decczyźnie kilkadziesiąt ofiar. Straty material-
ne oszacowano na ponad 100 mln ówczesnych 
złotych, a więc zniszczenia były kolosalne. Tak 
więc w sierpniu 1934 r. rząd II Rzeczypospolitej 

podjął ostateczną decyzję o budowie zbiorni-
ka na Dunajcu.

11 marca 1935 r. Rada Techniczna Minister-
stwa Komunikacji przyjęła projekt budowy za-
pory i zakładu wodno–elektrycznego w Roż-
nowie. W tym samym czasie rozpoczęły się 

wywłaszczenia pod zbiorniki w Rożnowie 
i Czchowie. W sumie teren o powierzchni 2350 
ha musiało opuścić około 1500 osób. W sierp-
niu tego samego roku Ministerstwo Komuni-
kacji podpisało umowę z firmą „Zapory i Roboty 
Hydrauliczne Towarzystwo Polsko–Francuskie 
Sp. z o.o.” na roboty budowlane przy zaporze 
i elektrowni. Ruszyła budowa. 

Jakie znaczenie miała ta budowa nie tylko dla 
regionu, ale i całej Polski, jaki miała rozmach, 
świadczą o tym choćby dwie wizyty prezyden-
ta RP Ignacego Mościckiego 10 maja 1938 r. i 12 
czerwca 1939 r. Kiedy 1 września wybuchła woj-
na, roboty były zaawansowane w 75 procentach. 
Stąd władze okupacyjne podjęły decyzję o kon-
tynuacji budowy. Dość powiedzieć, że Niemcy 
właśnie wtedy jesienią 1939 r. podjęli decyzje 

o dalszej budowie także zapory w Czchowie, 
mostu w Kurowie, linii przesyłowej z Rożnowa 
do Zakładów Azotowych w Mościcach i, co naj-
ciekawsze, rozpoczęli wiercenia badawcze dla 
zapory w Jazowsku, której projekt opracowali 
polscy naukowcy na początku XX w.

Jesienią 1941 r. odbyło się spiętrzenie wody 
w zbiorniku i uruchomienie elektrowni. Rok 
później rozpoczęła się normalna produkcja ener-
gii elektrycznej. Oddano też do użytku żelbeto-
wy most w Kurowie. W styczniu 1945 r. po nie-
wielkiej przerwie 18 stycznia elektrownia znowu 
zaczęła pracować.

Z chwilą uruchomienia zapory i zbiornika 
rożnowskiego jego pojemność wynosiła 228 mln 
metrów sześciennych. Dzisiaj zmniejszyła się 
do 190 mln metrów sześc. Taka jest potężna ska-
la zamulenia Jeziora Rożnowskiego ze wszystki-
mi konsekwencjami wynikającymi z tego stanu 
rzeczy. Dlatego nikt o zdrowych zmysłach nie 
mówi o pracach odmulających jezioro, a jedy-
nie o rekultywacji niektórych odcinków brze-
gowych w Wytrzyszczce, Bartkowej i Tęgoborzy.

(KAN)

Rekultywacja zbiorników Czchów 
– Rożnów, czyli projekt współfinan-
sowany przez Unię Europejską w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego ma zakoń-
czyć się jesienią przyszłego roku. 
Projekt mający tyluż przeciwników, 
ilu zwolenników, mimo rozlicznych 
przeszkód jest realizowany, co szcze-
gólnie widać w miejscowościach Wy-
trzyszczka, Bartkowa, Tęgoborze. 
W tych dwóch pierwszych jest naj-
bardziej zaawansowany, ale najbar-
dziej spektakularny wygląd rekulty-
wacja osiągnie w Tęgoborzy. 

Za projektem stoi Związek Gmin 
Jeziora Rożnowskiego, który w tym 
roku obchodzi 20–lecie istnienia. 
Czas istnienia Związku Gmin Jezio-
ra Rożnowskiego to również czas 
pisania historii jeziora, które przed 
ćwierć wiekiem i wcześniej należa-
ło w Małopolsce do miejsc najczę-
ściej odwiedzanych przez turystów 
i wczasowiczów niemal przez cały 
rok. To miniona przeszłość. Dzisiejszy 
związek wciąż walczy, by ten akwen 
wodny stał się na powrót atrakcyjny. 
Jak to kiedyś bywało.

Po pierwszych wolnych wyborach 
samorządowych w 1989 r. zrodziła się 
wśród samorządowców z gmin poło-
żonych nad jeziorem idea powołania 
związku, stowarzyszenia, które koor-
dynowałoby wspólne przedsięwzięcia 
gospodarcze, społeczne i pozyskiwa-
ło na ten cel fundusze.

– Po 1989 r., kiedy nastał wolny 
rynek, firmy, zakłady pracy walczyły 
o przetrwanie – wspomina Zygmunt 
Paruch, inicjator powołania do życia 
związku gmin. – Nad jeziorem było 
dziesiątki zakładowych ośrodków 
wypoczynkowych z różnych stron 
ówczesnego województwa nowo-
sądeckiego, a także tarnowskiego, 
krakowskiego, ze Śląska. Instytu-
cje i przedsiębiorstwa likwidowały 
działalność socjalną, a co za tym idzie 
własną bazę wypoczynkową. Ośrod-
ki nad jeziorem popadały w ruinę. 
Wypoczywających tutaj było z roku 
na rok mniej. Chcieliśmy temu w ja-
kiś sposób zaradzić, dlatego zastana-
wialiśmy się nad koncepcją budowy 

własnej infrastruktury gmin, co mia-
łoby się przyczynić do rozwoju tu-
rystyki. Takim wspólnym organem 
do opracowywania koncepcji, pro-
jektów miał się stać związek gmin.

19 maja 1993 r. Urząd Rady Mini-
strów zarejestrował Związek Gmin 
Jeziora Rożnowskiego, a potwierdził 
to wojewoda nowosądecki w Dzien-
niku Urzędowym 31 maja 1993 r., pu-
blikując statut związku. Swoje pod-
pisy złożyli pod statutem – Czesław 
Konicki (wójt Gródka nad Dunaj-
cem), Kazimierz Ciarach (wójt Łoso-
siny Dolnej), Leszek Woźniczek (wójt 
Chełmca). Roman Olchawa (bur-
mistrz Czchowa) złożył swój akces 
w maju 1994 r. Przewodniczącym 
ZGJR został Zygmunt Paruch, ów-
czesny przewodniczący Rady Gminy 
Gródek nad Dunajcem.

– W statucie zapisaliśmy główny 
cel związku – działalność proekolo-
giczna, ochrona zbiorników Rożnów 
– Czchów, działalność inwestycyjna 
i promocyjno–turystyczna – mówi 
Zygmunt Paruch. – W pierwszej ko-
lejności stawialiśmy na gazyfikację, 
budowę kanalizacji, wodociągów, 

oczyszczalni ścieków w naszych 
gminach. Na początku nie myśleli-
śmy wprost o rekultywacji zbiorni-
ków. Ten pomysł zrodził się później. 
Ale za największy sukces do dzisiaj 
uważam wybudowanie w latach 1994 
– 2000 ośmiu oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji we wszystkich gminach.

Znamienny, jeśli chodzi o rekul-
tywację jeziora był 1995 rok, kiedy 
związek za własne pieniądze opraco-
wał „Kompleksowy program przed-
sięwzięć dla Powstrzymania Degrada-
cji Ekologicznej Zbiorników Rożnów 
– Czchów”. Chodziło w nim właśnie 
o rozwiązanie problemów gospodar-
ki ściekowej gmin i plan rekultywacji 
zbiorników. 

Przedstawiciele ZGJR wystąpi-
li do rządu Królestwa Holandii o po-
moc. Holandia bowiem słynie z po-
lderów, które powstały na terenach 
kiedyś będących morzem. To był 
udany pomysł, gdyż w latach 1997–
1998 Holandia wyasygnowała pie-
niądze na projekt dotyczący tech-
nologii i ekonomiki rekultywacji obu 
zbiorników.

– Początki rekultywacji zwią-
zane są z latami 1999–2000, kie-
dy na zlecenie związku opracowa-
na została dokumentacja budowlana 
na rekultywację i zagospodarowa-
nie brzegów Jeziora Rożnowskiego 
i Czchowskiego w miejscowościach 
Wytrzyszczka, Tęgoborze, Bartko-
wa – mówi Stanisław Golonka, wójt 
Łososiny Dolnej i przewodniczący 
Związku Gmin Jeziora Rożnowskie-
go. – Uzyskaliśmy wtedy pozwole-
nie wodno–prawne i decyzje budow-
lane. Staraliśmy się o wprowadzenie 
tej inwestycji do budżetu centralnego 
za czasów rządu Jerzego Buzka. Usil-
ne te starania opieraliśmy na tym, 
że teren zbiorników należy do Skarbu 
Państwa, a ówczesny Zakład Ener-
getyczny SA w Krakowie jedynie je-
ziorami włada w imieniu tegoż Skar-
bu Państwa. Nie udało się jednak, by 
sfinansować rekultywacje z budżetu 
państwa. Ale musieliśmy podpisać 
z Zakładem Energetycznym umo-
wę na 30–letnią dzierżawy terenów 
uzyskanych w wyniku rekultywa-
cji, zanim przystąpiliśmy do robót.

Na pierwszy ogień poszła Wy-
trzyszczka i Tęgoborze, gdyż związ-
kowi gmin z pomocą finansową po-
spieszyli Urząd Marszałkowski 
i Urząd Wojewódzki w ramach kon-
traktu wojewódzkiego na lata 2001–
2003.W jego ramach wykonano ro-
boty za 7,4 mln zł. Wkładem własnym 
ZGJR miała być dotacja w wysokości 

1 mln zł uzyskana z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie. WFOŚ 
jednak wycofał się z wcześniejszych 
ustaleń i dotacji nie przekazał.

Od 2004 r. prace rekultywacyj-
ne zaczęły być bardziej dynamiczne, 
kiedy związek gmin podpisał umo-
wę z Urzędem Marszałkowskim o do-
finansowanie robót w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. W ten sposób konty-
nuowano prace brzegowe w ramach II 
etapu w tych trzech miejscowościach. 
I tak w Bartkowej pozyskano blisko 
3 ha nowych terenów. Wybudowa-
no port jachtowy, ścieżkę pieszo–ro-
werową, plażę. Powstały tereny zielo-
ne dla turystów. Z kolei w Tęgoborzy 
pozyskano 4,6 ha nowych wyrwa-
nych jezioru terenów, wybudowa-
no wiatę z ławkami, parking. Ogó-
łem II etap rekultywacji kosztował 
10,3 mln zł. Teraz w Tęgoborzy trwa-
ją prace w ramach III etapu. Dzię-
ki nim zostanie pozyskanych aż 8 ha 
nowych terenów, które wykorzy-
stane zostaną na potrzeby żeglarzy 
i turystów. Rekultywacja obu zbior-
ników to sztandarowe dzieło Związ-
ku Gmin Jeziora Rożnowskiego. Ale 
jego działalność nie tylko do tego się 
sprowadza. Przed dwoma tygodniami 
otwarto nową oczyszczalnię ścieków 
w Gródku nad Dunajcem. Jej inwe-
storem jest spółka „Dunajec”. Spółka 
zajmuje się od lat porządkowaniem 
gospodarki wodno–ściekowej w tej 
gminie. A to właśnie Związek Gmin 
Jeziora Rożnowskiego powołał „Du-
najec” do życia w 2007 r., zamierza-
jąc, by ta spółka przygotowywała do-
kumenty niezbędne do pozyskiwania 
funduszy unijnych. Początkowo mia-
ła ona służyć wszystkim gminom sku-
pionym w związku, ale na placu boju 
pozostał jedynie Gródek nad Dunaj-
cem, który pozyskał na inwestycje 
związane z ochroną środowiska po-
nad 73 mln zł. Choćby przykład spół-
ki „Dunajec”, rekultywacje zbiorni-
ków, walka z degradacją ekologiczną 
regionu, świadczą, że Związek Gmin 
Jeziora Rożnowskiego nie zmarnował 
danego mu czasu. (KAN)

JUB ILEUSZ.  20 lat Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego 

Nie marnują czasu

HISTORIA 

Jezioro wczoraj i dziś
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– Czy Pańskim zdaniem Związek Gmin 
Jeziora Rożnowskiego zrealizował cele, 
jakie sobie postawił 20 lat temu, kiedy 
był tworzony?

– W zdecydowanej większo-
ści te cele zostały wykonane bądź 
są realizowane. Postawiliśmy cel 
ochrony środowiska, czyli budo-
wę oczyszczalni ścieków, kanaliza-
cji i wodociągów. Ci, którzy bywają 
od lat nad jeziorem, muszą potwier-
dzić, że czystość wód jest o nie-
bo wyższa, niż 20 lat temu. W tym 
czasie wybudowano 11 oczyszczal-
ni ścieków, w każdej z gmin budo-
wane są sieci wodociągowe, jak np. 
w Gródku nad Dunajcem i w Łoso-
sinie Dolnej. 20 lat temu ludzie pra-
gnęli mieć telefony i gaz w swoich 
gospodarstwach. Dzisiaj to zabrzmi 
jak opowiadanie bajek, ale telefonów 
było jak na lekarstwo, a telefonia ko-
mórkowa dopiero się rodziła. Gazyfi-
kacja nam się udała, a z telefonami nie 
ma najmniejszych problemów i nie 
mówię tylko o komórkach.
– Jednym z najważniejszych zadań 
związku było powstrzymanie degradacji 
ekologicznej jeziora i w dalszej kolejno-
ści jego rekultywacja – Jeziora Rożnow-
skie i Czchowskie jednak poprzez zamu-
lanie giną.

– Proszę sobie przypomnieć, 
że kiedy nasz związek powstawał, 
zapora wodna w Czorsztynie była 
w budowie i oddano ją do użytku 
w 1997 roku. Od chwili pierwszego 
sprzątania zbiornika rożnowskie-
go w 1941 r. do 1997 r. Dunajec niósł 
w swoich wodach miliony ton namu-
łów. W efekcie oba jeziora uległy za-
muleniu, jak to ma miejsce w przy-
padku górskich rzek. Kiedy zapora 
w Czorsztynie ruszyła, poziom Du-
najca został ustabilizowany, ale na-
muły zostały i ich przybywa, choć 
znacznie mniej. Po drugie, retencyj-
ny charakter zbiornika, a nie tury-
styczny, co powtarzam często nie-
zorientowanym osobom, sprawia, 
że poziom wody jest odgórnie regu-
lowany przez zakład energetyczny. 
Różne w różnych latach stosowano 
rezerwy powodziowe w zbiornikach. 
Tak się jednak często zdarzało, że za-
kład energetyczny obniżał poziom 
wody w okresach letnich ku nieza-
dowoleniu turystów. Na to nieste-
ty nie mieliśmy i nie mamy wpływu. 
Dlatego zdecydowaliśmy, że nie ma 
mowy o żadnym odmulaniu jezior, 
bo to jest niewykonalne, ale w ra-
mach powstrzymywania degradacji 
zbiorników dokonamy rekultywa-
cji w miejscach, które uległy najgor-
szym zmianom w Tęgoborzy, Bartko-
wej i Wytrzyszczce.
– Czyli można powiedzieć, że związkowi 
udało się choćby po części powstrzymać 
degradację ekologiczną jezior.

– Tak. To jest najwłaściwsze okre-
ślenie. Chociaż zdajemy sobie sprawę, 
że cząstkowe. Zresztą spotkaliśmy się 
z ocenami ludzi, że porywamy się 
z motyką na słońce. Do ujarzmienia 
natury potrzeba czasu i cierpliwości. 
Podam przykład Tęgoborzy. Dzięki 
rekultywacji bagienny teren brzego-
wy zamieniamy powoli w port jach-
towy, podwyższamy strefę brzegową 
gruntem pochodzącym z dna jezio-
ra. Dzięki likwidacji płycizn można 

będzie swobodnie pływać jachtem 
czy kajakiem. No i dodać koniecznie 
należy, że niczym Holendrzy wyry-

wający morzu ziemię, my 
„wyrwaliśmy” jezio-

ru prawie 8 hektarów 
nowych terenów, 

które przeznaczy-
my pod inwesty-
cje rekreacyjno–
turystyczne.
– Związek miał też 

za cel ożywić jezio-
ro pod względem tu-

rystycznym. Tłoku tury-
stów nie widać.

– Zapomnijmy stare 
czasy choćby sprzed ćwierć wieku. 
Wczasów zakładowych nad jeziorem 
nie ma od lat. Zmienił się charakter 
wypoczynku Polaków. Przedtem dla 
sądeczan było jezioro, teraz jest Gre-
cja, Chorwacja, Tunezja i inne ciepłe 
kraje. Ale turyści do nas powoli wra-
cają. Nie na dwutygodniowe wcza-
sy, ale na wypoczynek weekendowy. 
Żeglarzy nie brakuje, o czym świad-
czy tłok w Znamirowicach. Podobnie 
tłoczno jest wśród wędkarzy.
– W sierpniu mają się odbyć obchody ju-
bileuszowe 20–lecia Związku Gmin Je-
ziora Rożnowskiego. Szykuje się feta?

– Wielkiej fety nie będzie. Spo-
tkamy się w Gródku nad Dunajcem. 
Zaprosimy przedstawicieli insty-
tucji, firm, organów samorządo-
wych, które nam przez te minione 
20 lat najwięcej pomogły w rato-
waniu jezior przed degradacją. Do-
konamy bilansu naszych działań 
i oczywiście wytyczymy związko-
we cele na lata przed nami. To bę-
dzie jednodniowa konferencja. Są-
dzę, że pożyteczna.

Rozmawiał WOJCIECH KANIA

W i e ś c i  z  g m i n y  Ł o s o s i n a  D o l n a

X Dzięki promesie na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych w wyso-
kości 1,2 mln zł, przyznanej przez 
Ministerstwo Administracji i Cy-
fryzacji ruszyły remonty dróg 
gminnych. W tym roku nowe na-
wierzchnie asfaltowe pokryją dro-
gi Tęgoborze – Niżne – Małek (800 
metrów), Bilsko – Znamirowice 
(1,7 kilometra), Świdnik – Kosza-
ry (700 metrów). Dodatkowo gmi-
na ze środków własnych odnowiła 
drogę w centrum Łososiny Dolnej. 

X W ramach rządowego projek-
tu „Radosna szkoła” przy Szko-
le Podstawowej w Łososinie Dolnej 
kończy się budowa placu za-
baw. Wykonawcą jest firma PPHU 
Drewnogród z Piekoszewa. Koszt 
całej inwestycji wyniesie 97,9 tys. 
zł z czego 50 proc. to dofinanso-
wanie z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Resztę dokłada 
gmina i szkoła.

X Kontynuowane są roboty wykoń-
czeniowe w wielofunkcyjnym bu-
dynku w Łososinie Dolnej. Na bu-
dowę tej potrzebnej placówki, 
która pomieści Gminny Ośrodek 
Kultury bibliotekę, straż pożarną, 
przedszkole do tej pory wydano 5 
mln zł. Władze gminy pozyskały 
też z funduszy unijnych na ten cel 
3 mln zł. Budynek wielofunkcyjny 
zostanie oddany do użytku jesie-
nią przyszłego roku.

X W Witowicach Górnych i Rąbko-
wej, dzięki dofinansowaniu unij-
nemu w wysokości 100 tys. zł 
zapalą się lampy uliczne popra-
wiające w zdecydowany sposób 
bezpieczeństwo mieszkańców.

Turyści powracają
ROZMOWA  ze STANISŁAWEM GOLONKĄ, 

wójtem Łososiny Dolnej, przewodniczącym 
Zarządu Związku Gmin Jeziora 

Rożnowskiego

KRÓTKO

MATERIAŁ  PROMOCYJNY
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12 Wokół Jeziora Rożnowskiego

Niestety, szeroko dostępny sprzęt nie 
gwarantował mu wystarczającej dozy 
wrażeń. Opracował więc samodziel-
nie urządzenie zasilane strumieniami 
wody, dzięki któremu może unosić 
się w górę, zanurzać się, a następnie 
wzbijać w powietrze – zupełnie jak 
w świecie delfinów. Pokazy latania 
na flyboardzie będzie można zobaczyć 
podczas Zawodów o Puchar Zarządu 
Związku Gmin Jeziora Rożnowskie-
go w sobotę (6 lipca) w Tęgoborzy. 
Imprezę organizuje Ośrodek Szkoleń 
Motorowodnych „Wodnik” oraz No-
wosądecki Klub Motorowodny. 

Jego członkowie przekonują, że Je-
zioro Rożnowskie jest wystarczające 
do jazdy na skuterach, a zaplanowa-
na przerwa w zawodach udowodnić, 
iż można na jego wodach urządzać 
niezwykłe akrobacje. 

– Korzystam z różnych akwe-
nów, ale do samego pływania sku-
terem i slalomu wystarczy mała po-
wierzchnia. Mistrz świata Marc Spitz 
trenował na basenie o głębokości 50 
centymetrów. Jeśli więc się chce, nie 
potrzeba dużej wody – stwierdza Ry-
szard Zborowski, wiceprezes Nowo-
sądeckiego Klubu Motorowodnego.

Skutery to jego pasja. Zajmu-
je się ich tuningiem i przygotowuje 

do zawodów. Jak twierdzi, to de-
likatna materia, choć o mocy 200–
300 KM.

– Nie udzielam skutera, tak jak 
nie pożyczam swojej szczoteczki 

do zębów. To sprzęt, który wymaga 
stałych serwisów, wnikliwej pielę-
gnacji – opowiada Zborowski. 

Jeden z jego skuterów przygo-
towywał Piotr Lenartowicz z Mo-
torsport, znawca motoryzacji, dru-
gi wyszedł w Szwecji spod ręki Malte 
Rosenberga, jednego z najlepszych 
mechaników na świecie, który „ro-
bił” silniki dla czołowych zawodni-
ków. Maszyny w dwie sekundy roz-
pędza się do 100 km/h. 

Ale niektórym wrażenia, jakie to-
warzyszą jeździe na skuterze, już nie 
wystarczają. Dla nich alternatywę 
stworzył trzy lata temu wspomnia-
ny już Franky Zapata. Jego wynala-
zek – flyboard – staje się coraz bar-
dziej popularny również w Polsce. 
Czy znajdzie swoich fanów nad Je-
ziorem Rożnowskim?

– Zapraszam na pokaz Janu-
sza Bomby, a wszystkich chętnych 
do udziału w sobotnich zawodach 
– zachęca Ryszard Zborowski.

Potrzebna gotówka na już?
Teraz w 

specjalna oferta dla Ciebie
Jesteś emerytem, rencistą
odwiedź nasz oddział i pożyczkę do 1500 PLN
otrzymasz w 15 minut!

Nowy sącz, ul. Sobieskiego 14a/3
tel. 183 348 037, 504 747 244

ZADZWOŃ 525 225 525
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w porozumieniu przepisów k.c. Dane z dnia 22.10.2012 r.

PODR CZNIKI

U YWANE
i NOWE

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

10 %
rabatu  
- do 18 lipca

POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob.pl

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

R E K L A M A

Bombowe akrobacje 
SPORT.  Franky Zapata, Mistrz Świata w Jet–Ski z Marsylii 

jest zagorzałym wielbicielem sportów wodnych
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Serce urządzenia to turbina skutera wodnego, o mocy minimalnej 100KM, 
do którego przyłączony jest wąż o długości 18 m zasysający wodę, co prze-
kłada się na wyrzut wody z siłą odpowiednią do uniesienia osoby na wyso-
kość do 8 metrów.

Zawody rozpoczynają się o godz. 10. Zapisy o godz. 9.
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Dawnego 
jeziora czar
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Najem długoterminowy to forma 
leasingu (leasing operacyjny) po-
łączony z usługami dodatkowymi. 
Wszelkie koszty związane z zaku-
pem i sprzedażą, serwisowaniem 
i ubezpieczeniem auta wliczone 
są w miesięczne raty. Po okresie 
wynajmu możesz zwrócić pojazd 
lub możesz odkupić po wartości 
rynkowej.

Od początku czerwca 2013 r. 
TOYOTA KOBOS wprowadza na ry-
nek innowacyjny program naj-
mu długoterminowego dla małych 
i średnich firm oraz działalności go-
spodarczej. Ta forma finansowania 
pojazdów firmowych od lat domi-
nuje na Zachodzie, oraz wśród du-
żych firm posiadających liczne flo-
ty pojazdów w Polsce. Małe i średnie 
firmy przekonują się do tego roz-
wiązania. Dzięki zamianie leasingu, 
kredytu, lub zakupu gotówkowego 
na najem długoterminowy, firma 
nie tylko oszczędza pieniądze, ale 
otrzymuje także pełną obsługę po-
jazdu wliczoną w ratę, bez koniecz-
ności angażowania własnego kapi-
tału. Główne zalety Business Smart 
Planu to m.in.:
j  Niższe koszty niż w przypad-

ku tradycyjnego leasingu lub 
kredytu;

j  Ekspresowe przygotowanie 
oferty u każdego dilera Toyoty 
w Polsce;

j  Kompleksowa obsługa (ser-
wis, naprawy, opony zimowe, 
ubezpieczenie);

j  Gwarancja samochodu zastęp-
czego w przypadku naprawy;

j  Ryzyko finansowe po stronie za-
rządzającego, a nie klienta.

Program Toyota Business Smart-
Plan jest wprowadzany na rynek 
wspólnie przez Toyota Motor Poland 
(TMPL), Toyota Bank Polska (TBP), 
oraz Toyota Leasing Polska (TLP). 

Jest dedykowany małym i średnim 
firmom oraz jednoosobowej dzia-
łalności gospodarczej. Kolejną za-
letą programu jest fakt, iż może być 
stosowany przy zakupie już jedne-
go samochodu.

Program został skonstruowany 
w taki sposób, aby umożliwić fir-
mom utrzymanie pojazdu lub po-
jazdów służbowych bez konieczno-
ści angażowania własnego kapitału 
i ponoszenia ryzyka ich finansowa-
nia, a jednocześnie maksymalnie 
uprościć zarządzanie parkiem ma-
szynowym. Dzięki stałemu mie-

sięcznemu kosztowi przez cały okres 
umowy, firma może łatwiej plano-
wać budżet i prowadzić swoją księ-
gowość, nie przejmując się przy tym 
kosztami serwisu, ubezpieczeń, czy 
odsprzedażą auta po zakończeniu 
programu. Kompleksową usługę, 
wliczoną w ratę najmu, zapewnia 
Toyota.

Najem długoterminowy jest więc 
formą leasingu operacyjnego po-
łączonego z usługami dodatkowy-
mi. W programie Toyota Business 
SmartPlan firmy mogą skorzystać 
z okresu najmu na 24, 36, lub 48 
miesięcy, wpłacając według wła-
snych preferencji od 0 do 40% opła-
ty wstępnej. 

W skład raty najmu wchodzą:
j  finansowanie pojazdu;

j  koszty serwisowe pojazdu (prze-
glądy i naprawy);

j  ubezpieczenie pojazdu (pakiet 
roczny lub wieloletni);

j  opony zimowe wraz ze składo-
waniem i wymianą;

j  gwarancja otrzymania samocho-
du zastępczego.

Po okresie najmu firma może 
zwrócić pojazd i rozpocząć kolejny 
program z nowym egzemplarzem, 
lub odkupić go po wartości ryn-
kowej gwarantowanej w momen-
cie podpisania umowy. W prakty-
ce oznacza to dla przedsiębiorstwa, 

że w miesięczną ratę wliczone są nie 
tylko wszelkie wydatki związane 
z serwisowaniem czy ubezpiecze-
niem, ale także z samym zakupem 
i sprzedażą auta.

Toyota Business SmartPlan jest 
pierwszym w Polsce programem typu 
car fleet management oferowanym 
na tak dużą skalę. Dzięki spraw-
nemu i przejrzystemu kalkulatoro-
wi programu, ofertę można uzyskać 
w ciągu kilku minut. SmartPlan obej-
muje wszystkie modele Toyoty i jest 
honorowany w całej sieci w Polsce, 
co oznacza że przeglądy i naprawy 
mogą być dokonywane u dowolne-
go dilera.

Żadna z innych firm nie oferuje 
tak kompleksowego programu dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Toyota Motor Poland i Toyota Le-
asing Polska będą konsekwentnie 
rozwijały program SmartPlan, sta-
rając się wzorem krajów Europy 
Zachodniej zachęcić firmy – nie-
zależnie od ich profilu i wielkości 
– do tej formy finansowania samo-
chodów. Dla klientów, przyzwy-
czajonych do tej pory do tradycyj-
nych form leasingu, kredytu, czy 
zakupu gotówkowego, Toyota Bu-
siness SmartPlan oznacza następu-
jące korzyści:
  1.  Stałe, niskie raty przez cały okres 

umowy
  2.  Łatwość planowania budżetu 

firmy
  3.  Możliwość zaliczania opłat 

w koszty uzyskania przychodu
  4.  Ryzyko finansowe po stronie 

zarządzającego
  5.  Brak obowiązku wykupu pojazdu
  6.  Przejęcie przez Toyotę problemu 

sprzedaży używanego pojazdu 
  7.  Brak konieczności inwestowania 

własnego kapitału
  8.  Kompleksowa obsługa
  9.  Gwarantowane auto zastępcze
10.  Uproszczona księgowość, stała 

rata, jedna faktura miesięcznie
Jedyny koszt związany z użytko-

waniem samochodu, który pozosta-
je użytkownikowi, to zakup paliwa 
i płynu do spryskiwacza. Wszyskie 
pozostałe koszty zawierają się w jed-
nej niskiej racie. 

Nie bez powodu hasłem rekla-
mowym programu Toyota Business 
SmartPlan jest „Cała przyjemność 
po Twojej stronie”.

Celem bliższego zapoznania się 
z ofertą zapraszamy do autoryzo-
wanej stacji TOYOTA Kobos w No-
wym Sączu.

TOYOTA BUSINESS Smart Plan
– innowacyjny program najmu 

długoterminowego dla małych i średnich firm

Kobos
Autoryzowany Dealer

ul. Tarnowska 130, Nowy Sącz
T +48 18 441 50 50,
nowysacz@toyota-kobos.pl
www.toyota-kobos.pl
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RYNEK PRACY.  Choć w kraju pa-
nuje bezrobocie, na portalach in-
ternetowych i w prasie pojawiają się 
coraz to nowsze ogłoszenia z oferta-
mi pracy. Uwaga! Nie wszystko złoto, 
co się świeci. Wielu potencjalnych 
pracodawców bardziej interesuje się 
tym, czy mamy grupę inwalidzką niż 
naszymi kwalifikacjami. Kolejna gru-
pa, to ludzie polujący na nasze dane 
osobowe. 

Nasza czytelniczka (nazwisko 
do wiad. red.) jest fizjoterapeut-
ką. Jej wymagania nie są wygó-
rowane – uczciwa płaca za uczci-
wą pracę. Kobieta już kilkukrotnie 
dzwoniła pod numery z porta-
lu darmowych ogłoszeń. W kil-
ku wypadkach rozmówców in-
teresowało tylko jedno – czy ma 
grupę inwalidzką. Część mówiła 
wprost, że do grupy mogą mieć 
dopłaty. Jedna osoba nawet nie 
raczyła, mimo kilkukrotnych za-
pytań ze strony naszej czytelnicz-
ki, podać swojego nazwiska ani 
firmy, którą reprezentuje. 

Podobne spostrzeżenia ma pan 
Krzysztof, który po upartym py-
taniu na kogo ma adresować e–
mail ze swoim CV, usłyszał, że jak 
mu się coś nie podoba, to nie musi 
składać aplikacji. Nasz czytelnik 
zniecierpliwiony arogancją ogło-
szeniodawcy, który się rozłą-
czył, zadzwonił jeszcze raz. – Mó-
wię człowiekowi po ludzku, że ja 
się przedstawiłem, że z e–maila, 
który mi podał, nic nie wynika, 
bo nie ma w nim ani nazwy firmy, 
ani nazwiska pracownika, jak 
to zazwyczaj jest przy rekrutacji, 
więc oczekuję, że chociaż od niego 
usłyszę, z kim mam do czynienia. 

No to usłyszałem, że skoro jestem 
taki cwany, to on sobie moje na-
zwisko zanotuje i nawet jak przy-
ślę CV, to i tak on mnie z góry 
skreśla i na tym koniec – relacjo-
nuje przebieg rozmowy. 

Zdaniem czytelnika, taki ogło-
szeniodawca to najprawdopodob-
niej łowca danych osobowych. 

Annę Majerek z Okręgowej In-
spekcji Pracy w Krakowie takie in-
cydenty już nie dziwią. Inspekcja 
bierze pod lupę każde zgłoszone 

podejrzane ogłoszenie o pracę. Te, 
w których podawane jest zastrze-
żenie o wieku, płci czy grupie in-
walidzkiej to jawna dyskrymi-
nacja, która z automatu podlega 
karze. Jest jednak jeden szkopuł 
– kara sprowadza się do pisemne-
go wystąpienia Inspekcji do pra-
codawcy, co sprawia, że jest nie-
szczególnie skuteczna. 

– Jeśli chodzi o ogłoszenia, 
w których pracodawcy lub oso-
by podające się za pracodawców 

odmawiają podania danych firmy 
i mamy podejrzenie, że mogą być 
łowcami danych, to skargi można 
składać bezpośrednio w Głównym 
Inspektoracie Ochrony Danych 
Osobowych – zaznacza Majerek. 

W tym wypadku na upomnie-
niu się nie kończy. Przy uzasad-
nionych zarzutach, GIODO może 
ukarać oszusta karą w wysoko-
ści nawet kilkudziesięciu tysię-
cy złotych.

(ES)

W Onecie – bądź co bądź, jednym 
z najbardziej poczytnych serwi-
sów – jako informacja dnia pojawił 
się materiał „Magiczny i urokli-
wy – najciekawszy region Pol-
ski?” à „Małopolskie – największe 
atrakcje”. Zasięg potężny. Znaj-
duje się tam 28 fotografii tychże 
atrakcji, z krótką notką na temat 
tego, co o tych atrakcjach będzie 
publikowane (w Onecie) w naj-
bliższym tygodniu. I tak pojawia 
się oczywiście Kraków, Zakopa-
ne, Tatrzański Park Narodowy, 
Krynica, Rabka, ale również Tar-
nów, Biecz, Stary Sącz, Beskid Ni-
ski itd… Głupi byłem, że zachłannie 
klikałem dalej w poszukiwaniu na-
szego uroczego, trzeciego najwięk-
szego miasta w województwie. 
Najwyraźniej ostatnia kampania 
Radia Kraków była jak najbar-
dziej uzasadniona, a zadane py-
tanie [„Nowy Sącz: Miasto w za-
stoju…?” – przyp. red.] bardzo 
trafione. Przykład Onetu również 
dobitnie pokazuje, że w naszym 
mieście, zdaniem ludzi, którzy tu-
rystyką zajmują się na co dzień, 
poważnie nie ma nic ciekawe-
go…. A może to władze w ratuszu 
nic nie robią ku temu, żeby jednak 
choć trochę mówić w Polsce o No-
wym Sączu? Pytam, bo zajmu-
ję się tym na co dzień i jest to dla 
mnie nie do pojęcia, że wśród za-
mieszczonych materiałów na One-
cie nie ma Nowego Sącza. Może 
więc warto po raz kolejny zwrócić 
na to uwagę…
 RAFAŁ WÓJS

Z  L ISTÓW 
   DO REDAKCJ I 

W poszukiwaniu 
Nowego Sącza

Łowcy danych
WARTO WIEDZ IEĆ

Praca za granicą 
Wakacje to okres, kiedy najczęściej wyjeżdżamy za se-
zonową pracą zagranicę. Jak w tym wypadku ustrzec 
się przed podobnymi oszustwami czy nielegalnymi po-
średnikami pracy mówi Jarosław Gliński, pośrednik 
pracy w Sądeckim Urzędzie Pracy:
– Każda oferta powinna posiadać nazwę pracodaw-
cy albo pośrednika, który będzie nas kierował do pra-
cy za granicą. Każdy pośrednik musi mieć certyfikat 
uprawniający go do prowadzenia takiej działalności. 
W ogłoszeniu o pracę wystarczy numer certyfikatu, 
dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić wiarygod-
ność agencji na przykład na stronie internetowej www.
kraz.praca.gov.pl. Można również zapytać o pośredni-
ka bezpośrednio u nas, czyli w Urzędzie Pracy. Chciał-
bym też podkreślić, że wszystkie zagraniczne oferty 
pracy, które mamy w Urzędzie Pracy pochodzą z sie-
ci Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES). Są to ofer-
ty dla obywateli Unii Europejskiej oraz EOG. Żeby z nich 
korzystać nie trzeb być zarejestrowanym jako bezro-
botny. Można je samodzielnie śledzić na portalu www.
eures.europa.eu, jak również na stronie www.eures.
praca.gov.pl. Warto zauważyć, że oferty z sieci EURES 
w momencie przyjmowania przez urzędników w danym 
kraju są dokładnie weryfikowane pod kątem legalności, 
a w trakcie realizacji znajdują się pod ciągłym nadzo-
rem pracowników służb zatrudnienia.

Kolejna ważna rzecz, kiedy decydujemy się na wyjazd 
do pracy za granicą, to opłaty. Pośrednik nie ma pra-
wa pobrać od nas pieniędzy za załatwienie pracy. Może 
jedynie domagać się opłaty z tytułu faktycznie po-
niesionych kosztów związanych ze skierowaniem nas 
do pracy: za tłumaczenie naszych dokumentów, prze-
jazd, badania lekarskie, ewentualnie wizę. Przy czym 
warto zawsze sprawdzić, czy stawki, jakich od nas wy-
maga, pokrywają się z rzeczywistymi. Zanim wyje-
dziemy za granicę domagajmy się podpisania umowy 
o pracę, która będzie w języku polskim i będzie zawie-
rać klarowne informacje odnośnie nazwy pracodaw-
cy, warunków pracy, wysokości wynagrodzenia i inne 
świadczenia. Nigdy nie płaćmy z góry za pobyt za gra-
nicą, czyli za hotel czy wynajęcie mieszkania. Do każ-
dej opłaty domagajmy się rachunków. Przed wyjazdem 
warto zebrać podstawowe informacje na temat wa-
runków życia w kraju, do którego wyjeżdżamy, i adre-
sy oraz telefony polskich placówek dyplomatycznych. 
Warto również wyrobić sobie Europejską Kartę Ubez-
pieczenia Zdrowotnego EKUZ, dzięki której będzie-
my mogli skorzystać z podstawowej opieki zdrowot-
nej. Karta jest darmowa i można ją wyrobić w sądeckim 
oddziale NFZ. Radzimy również, by zabrać ze sobą tro-
chę gotówki, żeby w razie problemów móc bezpiecznie 
wrócić do kraju.

(ES)
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Profesjonalne                          

EŃ
Systemy Ociepleń

YSTEMÓW OCIEPLEŃÓW OCIEPLEŃ

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 

materiałów szeroko rozumianych jako 

chemia budowlana oraz systemów 

ociepleń budynków.

Pełen asortyment wysokiej jakości 

produktów, fachowe i pewne doradztwo 

oraz odpowiedzialność czynią z firmy 

Greinplast niezawodnego i pewnego 

partnera, tworzącego solidną markę 

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

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

800 415 999
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

R E K L A M A

Projekt „Spawanie, kopanie, kosztorysowanie-szans  dla ma opolskich MSP i ich pracowników”
wspó  nansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

Arkadiusz Malczyk Firma „QConsultant” zaprasza na bezp atne szkolenia zawodowe w Nowym S czu:

 Spawacz metod  MIG 07.01.2014-19.02.2014 
 Spawacz metod  MAG 12.05.2014-26.06.2014
 Spawacz metod  TIG 24.02.2014-08.04.2014
 Kosztorysowanie robót budowlanych 02.12.2013-10.12.2013 

Rekrutacja ju  trwa, pierwsze stwo udzia u maj  zw aszcza kobiety i osoby 50+, które szczególnie zapraszamy.
        Dodatkowe informacje: www.qconsultant.com.pl/projekt, tel. 660 559 029

R E K L A M A

J utro (5 lipca) w nowosądec-
kim magistracie odbędzie się 
promocja kolejnego XLI tomu 

„Rocznika Sądeckiego”. Przy tej oka-
zji zaprezentowane zostaną kolej-
ne książki z serii Biblioteka „Rocznika 
Sądeckiego” – Sławomira J. Tabkow-
skiego „Wiadomości Sądeckie”. Stu-
dium historyczno–prasoznawcze 
oraz Zbigniewa Rysia „Wspomnienia 
kuriera”. Dzięki uprzejmości znane-
go sądeckiego historyka Leszka Mi-
grały, pełniącego funkcję sekreta-
rza redakcji „Rocznika Sądeckiego”, 
miałem możność zapoznać się z wy-
mienionymi wyżej wydawnictwami. 
I nie był to stracony czas poświęco-
ny, jak to bywało w przeszłości rocz-
ników, na przeczytaniu historycz-
nych „cegieł”.

Od kilku lat bowiem "Rocznik Są-
decki" staje się coraz ciekawszy, wie-
lotematyczny, a artykuły w nim za-
mieszczone pisane są żywym językiem 
strawnym dla niehistoryków. Rocz-
nik ma charakter popularno–nauko-
wy, nie zaś wydawnictwa specjali-
stycznego pisanego hermetycznym 

językiem. Udanym też wielce pomy-
słem jest Biblioteka Rocznika Sądec-
kiego, w której wydawane są publi-
kacje, które z racji swojej objętości nie 
mogły się znaleźć w poszczególnych 
tomach rocznika, a zasługują na uwa-
gę czytelników. Tak jest i tym razem, 
gdyż w tej bibliotece znalazła się książ-
ka – wspomnienia Zbigniewa Rysia. 
Dość powiedzieć, kiedy przy tym na-
zwisku wymienimy choćby wybit-
ną autorkę Zofię Rysiównę, czy Wan-
dę Straszyńską–Skrzeszewską z domu 
Ryś. Ale zacznijmy od rocznika.

Niejako tekstem wiodącym jest 
dziennikarska opowieść pióra red. Je-
rzego Leśniaka o zmarłym w kata-
strofie smoleńskiej generale Francisz-
ku Gągorze przed trzema laty. Red. 
Leśniak wnikliwy i dociekliwy re-
porter towarzyszył generałowi w od-
wiedzinach w rodzinnych sądeckich 
stronach przez kilka lat przed jego 
śmiercią. Plonem tych peregrynacji 
jest barwny życiorys chłopaka z Ko-
niuszowej, potwierdzający, że mło-
dzieńcze marzenia często się spełniają. 
Mały Franek marzył, by w dorosłym 
życiu zostać żołnierzem i tak się też 
stało. Jest jedynym w historii Sądec-
czyzny, który zrobił tak wielką ka-
rierę w Wojsku Polskim i nie tyl-
ko, bo też w strukturach NATO. Gen. 
Gągor ukończył I Gimnazjum i Li-
ceum im. Jana Długosza w Nowym 
Sączu i z dumą podkreśla, że ta wła-
śnie szkoła największy miała wpływ 
na kształtowanie jego charakteru. 

Co było zasługą wspaniałych nauczy-
cieli i wychowawców.

W mnogości artykułów, rozpraw, 
materiałów zamieszczonych w XLI 
tomie rocznika godne polecenia są ar-
tykuły Leszka Migrały o Nowym Sączu 
w czasie zaboru austriackiego, Pio-
tra Mikołajczyka o Łemkowszczyźnie 
na przełomie XIX i XX wieku, Tade-
usza Aleksandra o Marianie Chodac-
kim – ostatnim komisarzu general-
nym RP w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Jak wspomniałem, są one ciekawie 
i interesująco (najważniejsze, że nie 
nudnie) napisane i zainteresować po-
winny nie tylko osoby o zacięciu hi-
storycznym, ale lubiące wręcz de-
tektywistyczne opowieści, jak to jest 
w przypadku artykułu Aleksandra.

A już prawdziwą, mrożącą krew 
w żyłach opowieścią są wspomnie-
nia zmarłego w 1990 r. we Wrocławiu 
Zbigniewa Rysia. Z nich można się do-
wiedzieć, dlaczego w Nowym Są-
czu, po przeżyciach wojennych zna-
lazł się wraz z rodziną we Wrocławiu. 
Co ciekawe, jego wspomnienia przy-
sposobili do druku w Bibliotece Rocz-
nika Sądeckiego synowie Leszek i Ja-
cek Rysiowie, którzy mają być jutro 
obecni podczas promocji rocznika. 
Zapowiedziała swój przyjazd również 
małżonka generała Gągora, co tyl-
ko uświetni promocję rocznika i ksią-
żek. Zresztą wydawnictwa te będzie 
można zakupić po promocyjnej cenie 
przed imprezą w ratuszu. Jej początek 
o godzinie 17.

Rocznik Sądecki coraz lepszy

Jerzy Wideł Z kapelusza



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   4 lipca 201316 NA KONIEC TYGODNIA

Uk=

W/m2 x K

1,07(1)

R E K L A M A

Serce w licytacji 
11 270 zł zebrano pod-

czas „Weekendu 
rabatów z gwiazdami w CH Gołąb-
kowice” na rzecz Emilki Klimczak, 
oczekującej na operację serca, któ-
ra uratuje jej życie. Pieniądze pocho-
dziły m.in. z licytacji przedmiotów 
(koszulka reprezentacji Polski, Re-
alu Madryt, Liverpoolu z autografa-
mi Jerzego Dudka, koszulki, czapki 
Włodzimierza Zientarskiego, Lesz-
ka Kuzaja czy zdjęcie z Kate Ryan) 
przeprowadzonej podczas imprezy. 
Na leczenie Emilki u prof. Edwarda 
Malca w klinice w Muenster, gdzie 
operuje doktor, potrzeba 36,5 tys. 
euro. Na koncie dziewczynki jest już 
ponad połowa tej sumy. Ty również 
możesz pomóc, wpłacając dowolną 
kwotę na specjalne konto: Stowa-
rzyszenie Sursum Corda Łącki Bank 
Spółdzielczy 26 8805 0009 0018 7596 
2000 0080 z dopiskiem/tytułem 
„Emilia Klimczak”. W przypadku 
wpłat z zagranicy należy podać do-
datkowo kod swift: POLUPLPR, zaś 
przed numerem powyższego ra-
chunku wpisać: PL.

 Strefa wolna od wulgaryzmów 
– pod takim hasłem rozpoczęła się 
kampania społeczna w Nowym Są-
czu. Na początek objęła świetlice 
środowiskowe. Za pomocą niezna-
nych czy zabawnych zamienników 
słownych dzieci uczą się zastępo-
wać „brzydkie” wyrazy. 

Pomysłodawcami kampanii 
są studenci Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu: 
Lidia Szeliga i Tomasz Sławiński. 

– Podczas zajęć z projektowa-
nia graficznego omawialiśmy, 
jak poprawić między innymi kul-
turę języka. Z Tomkiem skupili-
śmy się na temacie wulgaryzmów. 

Opracowaliśmy tzw. ździerki. 
Z przodu jest napis: „Powiedz…” 
i postawiony znak zapytania za-
miast przekleństwa. Odwracając 
karteczkę czytamy zamiennik: re-
wolwer, kaczuszka, akumulator 
– opowiada Lidia Szeliga. 

Materiały w formie naklejek, 
kolorowych karteczek i pudełek 

trafiły już do sądeckich świetlic śro-
dowiskowych. Pierwsze zajęcia od-
były się między innymi w placówce 
na Osiedlu Barskie w Nowym Sączu. 

– Zasada użycia ździerki przez 
dzieci jest bardzo prosta – wy-
jaśnia prowadząca zajęcia Mar-
ta Olech. – Dzieci odrywają kar-
teczkę z danym słowem, następnie 

sprawdzają jego znaczenie w słow-
niku i jeśli przyjdzie im na myśl, 
żeby użyć jakiś niewłaściwy, 
„brzydki” wyraz, wtedy używają 
zamiennika. To też doskonały spo-
sób na poznawanie nowych słów.

Dyrektor Zespołu Świetlic Śro-
dowiskowych w Nowym Sączu 
Adam Musiał mówi, że kampania 

pozwoli bliżej przyjrzeć się proble-
mowi wulgaryzmów, bo nieste-
ty jest na nie ogólne przyzwolenie. 

 – Wulgaryzmy zalewają nas 
co dzień. Przywykliśmy do tego, 
że służą jako przecinek, znak 
przystankowy – mówi. – Chce-
my pokazać kampanią, że moż-
na inaczej. I od najmłodszych lat 
uczymy, że warto zwracać uwa-
gę na jakość używanego języka. 
Te zastępcze wyrazy, czasem za-
bawne jak „o żesz Ty, orzesz-
ku”, czy „arbus–garbus”, które 
będą się pojawiać, mogą stać się 
perełkami.

MONIKA CHROBAK 

L ICZBA TYGODNIA

A TO C IEKAWE

O żesz ty, orzeszku


