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PZPN fauluje Kolejarza Stróże.
– To bandyckie układy – mówi Kogut
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znajdź nas na

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

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

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

Z DRUGIEJ STRONY
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

ROZDAJEMY BILETY

Co jest grane?

„Elektryk” zdał
maturę na sto procent
E D U K AC J A . Tak złych wyników matur
jeszcze nie było. Szacuje się, że co trzeci
maturzysta w Małopolsce nie zdał egzaminu dojrzałości. Abiturienci z Nowego
Sącza mogą mieć jednak powody do zadowolenia. Na tle województwa wypadli
zdecydowanie lepiej.
- Po raz kolejny Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, a konkretnie technikum, charakteryzuje się stuprocentową zdawalnością
– mówi Józef Klimek, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta
w Nowym Sączu. - W niektórych liceach ogólnokształcących ta zdawalność jest znacznie wyższa niż
w Małopolsce. Dla przykładu: w I LO
zdało 98,6 % uczniów. To bardzo
wysoki odsetek. Dalej II LO – 93,8
%, Liceum Ekonomiczne – 92,7%.
Zatem, w niektórych przypadkach,
są to nawet wyniki o 18 procent wyższe niż w województwie.
Maturę zdecydowanie najsłabiej
napisali uczniowie w technikach,
które mają problem z rekrutacją.
Jak wylicza Klimek są to: Zespół
Szkół nr 4 (51,9%) i Zespół Szkół nr
3 (33,3%). Porównując to do średniej w Małopolsce, która wyniosła
56%, można założyć, że zdała tam
co trzecia osoba.
Maturzyści najsłabiej poradzili sobie z egzaminem z matematyki. Zdało go w województwie 76%
uczniów. Lepiej wypadł natomiast
egzamin z języka angielskiego –
91% i języka polskiego – 95%.
(MAT)
Więcej na dts24.pl

WARTO WIEDZIEĆ

Perełki architektury od Potoczka
Budynki w Nowym Sączu, Mszanie Dolnej,
Maciejowej i Krynicy zostały uznane za
jedne z najlepszych
współczesnych realizacji architektonicznych
w Małopolsce.
Przyznając Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
w kategorii architek- Budynek zaprojektowany przez Jakuba Potoczka
tura mieszkaniowa eksperci docenili budynek miesz- w Krakowie wraz z Europejskim
kalno–usługowy wybudowany Centrum Muzyki. Wyróżnienia
w Nowym Sączu przy ul. Bro- przyznano natomiast czterem inniewskiego, autorstwa architekta nym inwestycjom. Aż trzy zlokaJakuba Potoczka, oraz Browar Lu- lizowane są w naszym regionie.
bicz, który powstał w Krakowie. To sala gimnastyczna w MacieOba obiekty otrzymały pierwsze jowej (gmina Łabowa), plac targowy w Mszanie Dolnej oraz
miejsce w konkursie.
W kategorii architektura Punkt Informacji Turystycznej
użyteczności publicznej trium- w Krynicy– Zdroju.
fował Małopolski Ogród Sztuki
(ROSS)
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Wejdź na nasz serwis informacyjny dts24.pl, zajrzyj do zakładki „Co grają w kinie Helios?”
i wyślij do nas e–mail z tytułem
wybranego przez siebie filmu,
a masz szansę zdobyć jedną
z pięciu wejściówek na dowolnie wybrany seans w kinie Helios w Nowym Sączu.
Helios przygotował dla naszych Czytelników niespodziankę. Mamy do rozdania bilety na dowolnie wybrany film
w 2D. Aby wejść w posiadanie
jednego z nich, należy wysłać
e–mail na adres: redakcja@
dts24.pl, w tytule wpisując
hasło HELIOS, a w treści tytuł filmu, który chcielibyście
zobaczyć oraz swoje imię i nazwisko. Na e–maile czekamy
do piątku (4 lipca), do godz.
12. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wylosujemy zwycięzców.
O wygranej poinformujemy
również drogą e–mailową.
(PEK)
Śledź nasze konkursy
na dts24.pl i naszym profilu
na Facebooku

REKLAMA

SMS
Szukaj windy w
polu… boksów
Informujemy wszem i wobec,
że w Centrum Handlowym Europa
jest winda dla niepełnosprawnych
i matek z wózkami. Żadna rewelacja, powiecie Państwo, przecież
w każdej sądeckiej galerii handlowej są windy. Otóż jest tu rewelacja. Pierwsza taka, że windę
w Europie znaleźć można jedynie
wtedy, gdy wie się, że taka winda jest i się o nią zapyta. Urządzenie mieści się bowiem od zaplecza i jedynie tam jest tablica
informacyjna z oznaczeniem położenia. Druga rewelacja to fakt,
że można z niej korzystać jedynie
w towarzystwie ochrony. Kuriozum? A jednak… Jak usłyszeliśmy
od przedstawicielki zarządu, każdy
z pracowników ochrony ma obowiązek doprowadzić zainteresowanych do windy i pomóc im z niej
skorzystać. Swobodny dostęp nie
wchodzi w rachubę, bo wokół jest
zbyt wiele szkół, a o tym, co potrafią ich uczniowie najlepiej świadczą wyrwane swego czasu umywalki w WC… Po naszej interwencji
pojawią się natomiast w kilku widocznych, strategicznych punktach
galerii stosowne kierunkowskazy
do dźwigu. Małe zwycięstwo w długiej drodze do normalności. (TISS)
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Idziesz do ortopedy? Tylko nie złam nogi

Prawo budowlane bardzo precyzyjnie określa warunki techniczne, jakie muszą spełniać budynki funkcjonujące jako przychodnie i szpitale.
Jak się ma papier do rzeczywistości?
Odpadający tynk, gzymsy, ani jednego schodka wejściowego bez wyraźnych ubytków, okna trzymające się
chyba jedynie wspomnień o zaprawie. Dłuższe opisy nie mają sensu...
Ten stan rzeczy trwa od wielu lat.
Teoretycznie osoba o ograniczonej
sprawności ruchowej może dostać się
do budynku wejściem od podwórka. Jest jednak małe ale – korytarz
jest tu tak wąski, że ktoś z nadwagą,
zmuszony poruszać się o kulach albo
osoba na wózku inwalidzkim może
tam po prostu utknąć.

Jak się tłumaczy zarząd szpitala?
W latach 2005 – 2006 przeprowadzono mały lifting wewnątrz
przychodni: malowanie, flizowanie itp., a w latach 2006 – 2008
– remont związany z przeniesieniem przychodni z innych placówek
– np. RTG, poradni chirurgicznych
z obiektu przy ul. Długosza. Prace
obejmowały przebudowę ścianek,
montaż stolarki drzwiowej i częściowo okiennej. W 2008 r. wymieniono drzwi wejściowe do budynku.
Ponadto w związku z przeniesieniem poradni z ul. B. Joselewicza

FOT. (KG)

I N T E R W E N C J A . Słowa użyte w tytule pochodzą z rozmowy 60–letniej sądeczanki i jej córki. To ostrzeżenie zawsze pada, gdy starsza pani wybiera
się do Przychodni Chirurgii Urazowo–
Ortopedycznej przy Alejach Wolności w
Nowym Sączu. W budynku, wchodzącym w skład sądeckiego szpitala, już
same schody wejściowe budzą przerażenia pacjentów – nie tylko tych mających problem z poruszaniem się.

Pani Joanna tej zimy złamała nogę. Skutki wypadku odczuwa do dziś.
Z korzystania z Poradni Urazowo–Ortopedycznej przy Al. Wolności zrezygnowała
właśnie dlatego, że nie była w stanie o własnych siłach dostać się do placówki.
wyremontowano całe II piętro. I jak
podkreśla Agnieszka Zelek, rzecznik
prasowy szpitala: – Przeglądy wykonywane są co roku, a raz na pięć
lat jest szczegółowy przegląd. Plany
termomodernizacji budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej są nieustannie analizowane
przez dyrekcję i czynione są starania o pozyskanie środków na ich
realizację. W 2012 roku zmuszeni
byliśmy odstąpić od termomodernizacji ze względu na brak środków
własnych koniecznych do otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW. W 2014 roku został złożony

wniosek o ujęcie w planach do Urzędu Marszałkowskiego na przedmiotowe przedsięwzięcie. Oczekujemy
na odpowiedź...

Barterowa alternatywa
W wielu szpitalach w Polsce
już od wielu lat zarządy wchodzą
w umowy barterowe z firmami budowlanymi, które w zamian za wykonanie prac remontowych na stałe
otrzymują tablicę fundatora w placówce. Skoro Urząd Marszałkowski,
organ nadzorujący szpital, nie potrafi zabezpieczyć pieniędzy na remont,
nie powinien mieć żadnych obiekcji

do takiego rozwiązania. Wypowiedź
z biura prasowego UMWM jest jednoznaczna. Nie ma w tej sprawie regulacji, więc „w przypadku znalezienia przez szpital sponsora na remont
pomieszczeń przychodni w zamian
za tablicę fundatora, nie jest wymagana zgoda Zarządu Województwa”.
W tym roku nie ma szans na żadne pieniądze z województwa dla sądeckiego szpitala. Być może uda się je
zabezpieczyć w przyszłym. Dowiedzieliśmy się również, że: „w ramach
prac nad następną perspektywą
środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014–2020 planowane są środki finansowe na Ochronę
Zdrowia, w tym również dla wojewódzkich podmiotów leczniczych.
Koszt modernizacji budynku przychodni przy Alejach Wolności o powierzchni ogólnej około 2 200 metrów kwadratowych szacowany jest
na ok. 1,7 miliona złotych. W kwocie
tej ujęta jest również termomodernizacja budynku”.
Wojewódzcy Urzędnicy podkreślają również, że Szpital w Nowym Sączu otrzymał i otrzyma środki na modernizację swojej głównej
siedziby w tym Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Internistyczno–Kardiologicznego.
Dotacja wynosi ok. 2 mln zł.

Jak to się dzieje, że budynek działa
i przechodzi przeglądy?
Bogusława Mikołajczyk, powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza
zapewniła, że po naszej interwencji przeprowadzi kontrolę obiektu
i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wdroży stosowne postępowania administracyjne. Urzędnik
wyjaśnia również, że: – Jeśli chodzi
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EUROPEJSKI FUNDUSZ
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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
×Ïϐ¸¦ä×
    
 äǣÏ Ñ Ǣ¸
 ä ÏͺǤ͵ǣ Ï 
Ǣ  

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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

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

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”

o wydanie pozwolenia na budowę
bądź też dokonanie zmiany sposobu użytkowania budynku te kompetencje należą do organu administracji architektoniczno–budowlanej
i to on w oparciu o swoje kompetencje przed wydaniem stosownego pozwolenia dokonuje analizy warunków, jakie winny być spełnione,
aby w budynku mogła funkcjonować przychodnia.
Nikt z magistratu raczej nie pokusi się o podjęcie decyzji o zamknięciu
placówki do czasu usunięcia usterek.
Łatwo sobie wyobrazić odbiór społeczny tego kroku przy stałym i palącym deficycie w zakresie dostępności świadczeń medycznych. Z drugiej
strony presja publiczna w podobnej
sytuacji prawdopodobnie zmusiłaby
Urząd Marszałkowski do wysupłania choćby kilku tysięcy na naprawę
schodów. Rzecznik szpitala przemilczała pytanie na ten temat.

Płaci, może wymagać?
Nie zapominajmy o jeszcze jednej
instytucji, która wydaje się władną w tej sprawie. NFZ kontraktuje ze szpitalem usługi, wydawać by
się więc mogło, że ma pełne prawo stawiać warunki i egzekwować, by usługi te świadczone były
w cywilizowany sposób. Warunki
lokalowe i sprzętowe uwzględniane są w punktacji konkursowej poprzedzającej podpisanie kontraktu.
Jolanta Pulchna, rzecznik prasowy małopolskiego oddziału Funduszu podkreśla jednak, że jeśli placówka legitymuje się pozytywną
opinią sanepidu, rola pozostałych
instytucji jest ograniczona. Wyjątkiem są placówki rehabilitacyjne,
gdzie nawet najmniejsze uchybienia techniczne i lokalowe mogą wykluczyć je z udziału w konkursie.
Pulchna zobowiązała się sprawdzić,
czy podobne konsekwencje można
wyciągać w przypadku Poradni Urazowo–Ortopedycznej, gdzie z założenia trafiają ludzie z ograniczeniami ruchowymi nawet większymi niż
w przypadku pacjentów podejmujących rehabilitację.
Inną sprawą jest, że na naprawę
niemal całkowicie zdewastowanych
schodów wejściowych zarząd szpitala powinien zabezpieczyć środki
priorytetowo. Ale jak widać temat
snu z powiek nikomu nie spędza.
Może dlatego, że za skutki ewentualnego wypadku zapłaci nie dyrektor szpitala a ubezpieczyciel? Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że z tym
bywa różnie, bo w przypadku ewidentnego zaniedbania ze strony
ubezpieczonego, nikt nie jest szczególnie skory do płacenia.
(TISS)
REKLAMA

Firma działająca na
terenie całego kraju
zatrudni pracowników
z branży budowlanej
i elektrycznej.
Tel. 0447263840
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FOT. UM W NOWYM SĄCZU

Trzy projekty Węgierskiej–bis,
żaden nie zadowala

I N W E S T YC J E . – Musimy przeanalizować, co będzie budziło najmniej
sprzeciwu i niezadowolenia oraz to,
ile droga będzie kosztować – mówi
Dariusz Kmak, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w sądeckim
magistracie. W poniedziałek w ratuszu odbyły się pierwsze konsultacje
w sprawie budowy Węgierskiej–bis.
Mieszkańcom miasta zaprezentowano trzy projekty możliwego przebiegu trasy.
Wszystkie warianty rozpoczynają
się przy skrzyżowaniu Piramowicza i Węgierskiej, a kończą przy tzw.
obwodnicy Starego Sącza. – Według
studium uwarunkowań wariant
pierwszy jest narzucony przez zamawiającego – mówi Jerzy Chołoniewski z firmy, która zaprojektowała przebieg drogi. – Wszystkie różnią
się tylko prowadzeniem trasy.
I tak wariant pierwszy (5,5 km)
ma przebiegać w rejonie ogródków
działkowych, czyli przez skrzyżowanie ulic Radzieckiej z Ogrodową.

Podobny przebieg ma wariant trzeci. Najkrótszy (4,7 km), ale zarazem
najbardziej kontrowersyjny, jest wariant drugi – czerwony.
– Byłby to wariant najkrótszy jeśli chodzi o tranzyt i odciążenie ruchu z ulicy Węgierskiej, ale ponieważ przecina tereny przemysłowe,
ze względu na interesy inwestorów
jest on raczej nie do przejścia – dodaje Chołoniewski.
Konsultacje przeprowadzono, aby
każdy zainteresowany inwestycją
mieszkaniec miasta mógł się na jej temat wypowiedzieć. Problem w tym,
że ile osób, tyle pomysłów na przebieg trasy. Działkowcy na przykład
zachwalali trasę czerwoną. – Czerwony byłby dla nas doskonałym
– mówi jedna z pań. – Droga idzie
przez pola, jest tam tylko kwestia
dwóch lub trzech przedsiębiorców.
Ale powiem szczerze, że w ogóle nie
widzę tej budowy w najbliższym
czasie. Ona trwa już od siedmiu lat.
Z kolei przedsiębiorcy za jedyną rozsądną koncepcję uważają trasę

zieloną, bądź niebieską. I tak
zamyka się błędne koło.
W przyszłym tygodniu ma
się odbyć narada techniczna,
na której będą analizowane
wszystkie uwagi, które padły
podczas konsultacji. – Może
się okazać, że powstanie mieszanka poszczególnych koncepcji – stwierdza Kmak.
Na razie nie ma wyznaczonej daty, kiedy ruszy budowa
Węgierskiej–bis. To, że jest taka
potrzeba, najlepiej wiedzą kierowcy. Ulica ma powstać równolegle do Węgierskiej, która jest dziś jedną z najbardziej
zakorkowanych w Nowym
Sączu. Jej budowę sfinansuje
Nowy i Stary Sącz. Jeśli droga
będzie miała tylko jedną nitkę, jej koszt może wynieść nawet 70 mln zł.
(MAT)

Poszukiwane ofiary Marka Haslika
S P R AW Y I L U D Z I E . Cała Polska dowiedziała się, kim jest sądecki „znachor”,
który doprowadził do śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej. Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu dane osobowe znachora, który mógł przyczynić się
do śmierci półrocznej Madzi z Brzeznej,
trafiły do opinii publicznej. Prokuratorzy mają nadzieję, że dzięki temu uda się
dotrzeć do osób, które korzystały z usług
Marka Haslika.
– 27 czerwca umocniło się postanowienie prokuratury o ujawnieniu danych
osobowych podejrzanego – mówi Beata Stępień–Warzecha, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
– Zażalenie na tę decyzję złożył obrońca
Marka Haslika. Zostało ono rozpoznane
przez sąd, który utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Można więc
ujawnić dane osobowe podejrzanego.
Nie można natomiast upublicznić
wizerunku znachora. Prokurator uznał,
że ujawnienie samych danych jest wystarczające do prowadzenia dalszego
śledztwa.

Mężczyzna znany był w Nowym Sączu
od lat. Leczył ludzi w niekonwencjonalny
sposób, najczęściej ziołami, które uprawił
na swojej posesji. Przyjeżdżali do niego
pacjenci z odległych zakątków Polski. Dla
wielu Haslik był ostatnią deską ratunku.
Obiecywał im cuda i uzdrowienie. Schemat leczenia w każdym przypadku był
bardzo podobny. Haslik zalecał ekologiczne żywienie, często nawet głodówki.
Ci, którzy korzystali z jego usług, musieli
zerwać kontakty z lekarzami. Nieodłącznym elementem leczenia było wahadełko, którym machał nad chorymi częściami ciała pacjentów. Twierdził, że jest
bardzo wierzącą osobą. O pomoc poprosili go również rodzice półrocznej Madzi z Brzeznej. Za nawową Marka Haslika, para karmiła dziecko rozcieńczonym
mlekiem kozim lub krowim. Dziecko
zmarło w kwietniu. Zostało zagłodzone.
Rodzicom, podobnie jak Haslikowi, postawiono już zarzuty. Michałowi i Joannie
P. grozi do dziesięciu lat więzienia, znachorowi do sześciu. Wszyscy przebywają w tymczasowym areszcie.
(MAT)
Chcesz być na bieżąco, czytaj dts24.pl
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Matematyczka znęcała się Osobiste porachunki
nad uczniami
N A WO K A N D Z I E . Na karę ośmiu
miesięcy pozbawienia wolności
w zawieszeniu na dwa lata skazał
Sąd Rejonowy w Limanowej matematyczkę z Wilkowiska. Maria D. nie
może również wykonywać zawodu
przez dwa lata.
Kobieta była nauczycielką w Zespole Szkół Publicznych w Wilkowisku. Pracę straciła po tym,
jak wyszły na jaw jej praktyki
wychowawcze stosowane wobec
uczniów podstawówki. Została
oskarżona o psychiczne i fizyczne
znęcanie się nad nimi. Jak zeznali uczniowie, matematyczka miała za źle rozwiązane zadanie bądź
brak przyborów szkolnych nakłaniać dzieci do bicia swoich „niedouczonych” kolegów. Na jednej
z lekcji potraktowała w ten sposób
10–letnią dziewczynkę, bo ta zapomniała przynieść cyrkla. Dziecko musiało położyć się na ławce, a inni uczniowie odmierzali
jej klapsy. Za różne przewinienia nauczycielka kazała również
uczniom robić pompki, przysiady czy chodzić kilkanaście minut
w kucki po klasie. Maria D. została także oskarżona o ukrywanie,

niszczenie i fałszowania dokumentacji szkolnej.
Proces w jej sprawie przedłużał
się, bo kobieta wiele razy nie stawiała się w sądzie, przedstawiając zwolnienie lekarskie. W trakcie rozpraw przesłuchano dyrekcję
szkoły, rodziców oraz uczniów. Materiał dowodowy nie budził żadnej wątpliwości, że nauczycielka
jest winna zarzucanych jej czynów.
Jak argumentował w trakcie procesu prokurator, nie tylko doszło
w ten sposób do naruszenia nietykalności cielesnej dzieci, ale również pogorszenia ich stanu zdrowia. Byli zestresowani, pojawiły
się u nich dolegliwości somatyczne. Sądu nie przekonały argumenty obrońcy Marii D., który próbował dowieść, że to nie było znęcanie
się nad dziećmi, a jedynie metody wychowawcze, mające nauczyć
uczniów samodzielności.
– Sąd uznał za wiarygodne zeznania uczniów, którzy przesłuchiwani w obecności psychologa potwierdzili zarzuty stawiane
przez oskarżyciela. Maria D. została uznana przez sąd winną zarzucanych jej czynów i wymierzona została jej kara ośmiu miesięcy

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszącej dwa
lata – mówi sędzia Piotr Borkowski,
prezes Sądu Rejonowego w Limanowej. – Dodatkowo sąd wymierzył
nauczycielce grzywnę w wysokości 1500 złotych oraz orzekł wobec
niej zakaz wykonywania zawodu
nauczyciela przez dwa lata.
Sąd również uznał Marię D.,
winną ukrywania dokumentacji
szkolnej. Zgodnie z jego decyzją,
matematyczka musi także przekazać ponad 1100 złotych oskarżycielce posiłkowej – dyrektor szkoły
w Wilkowisku – tytułem poniesionych kosztów. Została również obciążona częścią kosztów postępowania w wysokości sześciu tysięcy
złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Strony mają 14 dni na złożenie
ewentualnej apelacji do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
Maria D. nie przyznała się
do winy. Cały czas utrzymywała, że zamieszanie wokół jej osoby
to konsekwencja jej konfliktu z dyrektorką szkoły. Była już wcześniej
oskarżona o pobicie dziecka. Wówczas sprawę umorzono.
(MCH)
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P O D PA R AG R A F E M . Jeden trzymał 25–latka i bił, drugi zadawał
ciosy nożem. Ta scena to nie kadr
z filmu gangsterskiego, ale opis
zdarzenia, do którego doszło tydzień temu na ulicy Kamiennej
w Nowym Sączu. Sprawcy zostali zatrzymani.
– O tym, co się stało 25 czerwca
przy ulicy Kamiennej, policjanci zostali powiadomieni około godziny 23.40. Po przybyciu na miejsce zastali mocno krwawiącego
młodego mężczyznę, który, jak się
okazało, miał na ciele rany kłute
oraz jedną ranę ciętą – relacjonuje Iwona Grzebyk–Dulak, rzecznik
prasowy sądeckiej policji.
25–latek stracił aż 2,5 litra krwi
i z obrażeniami ciała zagrażającymi jego życiu został przewieziony
do sądeckiego szpitala. To, że żyje,
zawdzięcza nie tylko ratownikom
medycznym i policjantom, którzy pierwsi przybyli na miejsce, ale
szczególnie świadkom zdarzenia,
REKLAMA

UŻYWANE
i NOWE

PODRĘC

ZNIKI

10%
rabatu

do 21.07.2014 r.
Nowy Sącz,
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39

którzy natychmiast wezwali pogotowie i policję.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że sprawców jest dwóch. Zostali namierzeni
w samochodzie osobowym w okolicy miejsca zdarzenia.
– Policjanci zatrzymali wówczas trzech mężczyzn i jedną kobietę – informuje rzecznik. – Po zabezpieczeniu licznych
śladów, samochodu, telefonów
komórkowych, przesłuchaniu
świadków, przeszukaniu osób
i ich miejsc zamieszkania oraz
licznych oględzinach, które wskazały na udział dwóch 22–letnich
mężczyzn w zdarzeniu, przedstawiono im zarzut pobicia z użyciem
noża, przez co sprawcy narazili
pokrzywdzonego na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia
oraz ciężki uszczerbek na zdrowiu – dodaje.
Motywem tak brutalnego zachowania sprawców były najprawdopodobniej porachunki osobiste.
Policja nie zdradza jednak szczegółów. Wiadomo jedynie, że jeden
ze sprawców był już notowany za
przestępstwa narkotykowe. Żaden
nie przyznaje się do winy.
– 27 czerwca policjanci zwrócili się z wnioskiem do prokuratury
o zastosowanie wobec dwóch podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego
aresztu na okres trzech miesięcy.
Sąd przychylił się do tego wniosku i jego decyzją sprawcy trafili do aresztu na trzy miesiące.
Za popełnione przestępstwo grozi
im do ośmiu lat więzienia – mówi
Grzebyk–Dulak.
Niewykluczone, że w trakcie
prowadzonego śledztwa zmieni się
kwalifikacja czynu na usiłowanie
zabójstwa, za co sprawcom grozić
może dożywocie.
(G)
Źródło i fot.: KMP w Nowym Sączu
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Agropromocja wzbogaca Sądecczyznę

G O S P O DA R K A . Rozmowa
z BRONISŁAWEM DUTKĄ, dyrektorem
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach, które
jest organizatorem XXIV Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agropromocja 2014
– Wrzesień na Sądecczyźnie upływa
pod znakiem imprez na skalę więcej
niż ogólnopolską. Wśród nich na stałe w kalendarz wpisała się Agropromocja w Nawojowej. Na tegoroczną edycję organizatorzy przygotowali coś
specjalnego?
– Istotnych zmian nie przewidujemy. Niemniej kilka drobnych
jest. Wystawa rękodzieła artystycznego, gdzie za darmo swoje stoiska
mogą postawić regionalni artyści
i prowadzić sprzedaż małych dzieł
sztuki, będzie się mieścić przy Zespole Szkół Rolniczych w Nawojowej. Nowością tegorocznej Agropromocji będzie na pewno wystawa
bydła, łącznie z przeprowadzeniem

oceny tych zwierząt i przyznaniem
championatów.
– Ilu wystawców i z jakich branż zapowiedziało już udział w imprezie?
– Od lat przyjeżdżają wystawcy maszyn rolniczych, ogrodnicy, producenci drzew, krzewów,
roślin ozdobnych i nasion, a także przetwórcy. Swoje stoiska mają
mieć również banki. Zwykle jest
300 – 350 wystawców.
– A z jaką ofertą wychodzą do rolników banki?
– Banki starają się wejść w sektor
rolniczy od dawna. Ponieważ rolnicy,
korzystając z dotacji, zakładają konta, więc banki zaczęły o nich walczyć.
– Rolnik jest dla nich dobrym
klientem?
– Jest przede wszystkim pewnym klientem. Jeśli zaciąga kredyt,
to go spłaca. Pieniędzy też bezmyślnie nie wydaje, więc banki mogą
oferować lokaty.
– Jedną z działalności Ośrodka jest doradztwo. Podczas Agropromocji nie

zabraknie więc waszych doradców.
Z jakiego zakresu będą udzielali rolnikom porad?
– Porady dotyczą dziedzin rolnictwa, jak również pozyskiwania
środków unijnych. Przy tej okazji chcę podkreślić, że Ośrodek
świadczy teraz za darmo usługi dla
wszystkich, którzy mają jakiekolwiek problemy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
czy to z rozliczeniem środków czy
ich pozyskiwaniem. Podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie
z ARiMR. Program potrwa do sierpnia przyszłego roku.
– Ile rolnicy z naszego regionu skorzystali już na unijnych dotacjach?
– Szczegółowe statystyki prowadzi ARiMR. Mogę powiedzieć,
ile mniej więcej rolnicy zyskują dzięki naszemu doradztwu. Jeśli chodzi o same dopłaty rolnicze, Ośrodek rocznie przygotowuje
wnioski na około 100 milionów złotych dotacji, podobna suma opiewa

na wnioski mikroprzedsiębiorstw
czy na inwestycje.
– A w jaki sposób korzystają rolnicy
na Agropromocji?
– Praktycznie każdy wystawca,
z którym miałem okazję rozmawiać
po zakończeniu imprezy, mówi,
że zaraz po wystawie jego obroty znacznie rosną. I to jest nasz cel.
Aby ludzie wybierali nasze produkty, naszych producentów. To przecież wzbogaca region.
– Na przybycie ilu osób organizatorzy
są przygotowani?
– Zwykle odwiedza nas około 40–50 tysięcy osób. Frekwencja oczywiście zależy od pogody,
a ta w ostatnich latach była dla nas
łaskawa i na Agropromocję przyjeżdżała imponująca liczba odwiedzających. Ponieważ co roku poszerzamy grono wystawców, poszerza się
również grono odbiorców. Przyjeżdżają goście z tarnowskiego, rzeszowskiego, z całej Małopolski.
Rozmawiała (KG)

PRZECZYTANE

Bogate nazwiska:
Florek, Pazgan,
Kluska i Koral
Tygodnik „Wprost” opublikował
ranking 100 najbogatszych Polaków. W stosunku do roku poprzedniego, w pierwszej trójce nie zaszły
żadne zmiany.
Listę otwiera przedsiębiorca
Jan Kulczyk z majątkiem szacowanym na 13,1 mld zł (w 2013 roku
12,5 mld zł). Na 2. miejscu znalazł
się założyciel telewizji Polsat oraz
właściciel sieci telefonii komórkowej Plus Zygmunt Solorz–Żak.
Jego majątek oszacowano na 12 mld
zł (w 2013 roku było to 10,5 mld
zł). Trzeci w klasyfikacji, z majątkiem wartym prawie 7 mld zł, jest
znany kierowca rajdowy Michał
Sołowow.
W rankingu tygodnika znaleźli się także sądeccy przedsiębiorcy. Na 26. pozycji, czyli o jedną
niżej niż w roku 2013, umieszczono współwłaściciela firmy Fakro – Ryszarda Florka. Jego majątek oszacowano na ponad 1,1 mld
zł. Dziewięć „oczek” niżej, czyli
na 35. miejscu uplasował się Kazimierz Pazgan (828 mln zł). Twórca Konspolu – jednego z największych producentów kurczaków
i wędlin drobiowych w Europie
– odnotował wyraźny skok na liście. W ubiegłorocznym rankingu
z majątkiem wartym niespełna 400
mln zł był na 71. pozycji.
W gronie 100 najbogatszych Polaków znaleźli się także Roman Kluska – były właściciel firmy „Optimus”, który obecnie zajmuje się
produkcją ekologicznych serów
i hodowlą owiec (85. miejsce, 340
mln zł, w 2013: 84 miejsce, 320 mln
zł) oraz bracia Józef i Marian Koral
– właściciele jednej z największych
firm produkujących lody w Polsce. Majątek tych ostatnich według „Wprost” stopniał przez rok
z 470 do 290 mln zł, co przełożyło się na spadek w rankingu z 64.
na 91. lokatę.
(ROSS)
Dane za: Wprost, nr 27/2014
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MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy
kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne
przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na
II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.
33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81
sekretariat@mord.pl; www.mord.pl
Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93
Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88
Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

 MIc

Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl
ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30 - 17.30, sob. 9-13
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Samochwała w kącie stała...
Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

To

przyjemność dostawać nagrody,
zdobywać tytuły. I Nowy Sącz
ma ich wiele. Jeśli się podziela oceny szacownych gremiów
konkursowych, należy być z tego
dumnym. Zwłaszcza w roku wyborczym. Ale nie warto startować po każde trofeum i bezkrytycznie chwalić się wszystkimi
„honorami”, bo mogą nas niemile zaskoczyć, jeśli w ich tle
dojrzymy skompromitowanych polityków, czy co gorsza
– skazanych.
Parę dni temu sądeckie media powtórzyły za naszym ratuszem samochwałkę: „Urząd
Miasta Nowego Sącza otrzymał
nominację w II Edycji prestiżowego Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”,
który odbywa się pod patronatem największego medium dla

samorządów – Regioportal.pl.
i największego producenta trofeów – firmy Tryumf.”
Zaczęłam czytać z zadowoleniem, że urząd staje się przyjazny, bo któżby tego nie chciał,
ale już przy słowie „prestiż”
uśmiech zaczął mi się zmieniać
w kwaśny. O ile dobrze je rozumiem, to chodzi o autorytet, szacunek, poważanie. A jakież poważanie może mieć coś,
do odbywa się drugi raz, a właściwie pierwszy, bo startowa
edycja obejmowała tylko Mazowsze? Coś, czego nie stworzył
autorytet? Jeszcze żadne, choć
może się dobrze zapowiadać.
Do tego nazywanie Regioportal.pl „największym medium dla
samorządów”, to jakiś żart. Wedle jakiego kryterium? O tytuł największego to mogą ze sobą
walczyć Portalsamorzadowy.
pl, naprawdę znaczące medium
w tej dziedzinie, z Samorzad.
pap.pl oraz Wspolnota.org.pl,
portal miesięcznika docierającego od 24 lat do 98 procent jednostek samorządu terytorialnego.
Ale młody portalik właściciela
firmy doradczej, wrzucający jedną informację na kilka dni?
Nie wątpię też, że firma Tryumf to istotny gracz na rynku

trofeów, choć – jak sama siebie przedstawia – raczej sportowych. Jednak pierwszy raz
widzę, by kapituła nagrody
chwaliła się, kto jej odlewa statuetki czy składa plakietki. Chyba tylko taka, która rozpaczliwie
chce sobie przydać prestiżu. Nikogo nie interesuje nawet to, kto
Akademii Filmowej produkuje Oskary!
Ale to wszystko i tak nic, jeśli weźmiemy pod uwagę, kto
ów plebiscyt organizuje: Warszawska Grupa Doradców Public Relations. Na jej plus można
odczytać to, że bez pudła dotarła z naciąganą treścią do kogo
chciała, bo nikt się nad nią nie
zastanowił. Wedle Goebbelsowskich zasad: „Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie
uwierzą”, czy „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się
prawdą”. Znam coraz więcej
„autorytetów”, które tak postępują, więc mówię im wszystkim:
sprawdzam. No i sprawdziłam.
Bo coś mi ta Warszawska Grupa chodziła po głowie. Wystarczyło wrzucić w internet. Założona w 2010 roku z inicjatywy
Maurycego S., który reklamuje
właśnie w wielu regionach swoje szkolenie: „Jak wygrać wybory

samorządowe w 2014 roku”. Ciekawe, jak zdobywa klientów.
Polityczną karierę pana S. – byłego radnego i wiceburmistrza
warszawskiej Ochoty, działacza
Socjaldemokracji Polskiej, rzecznika lidera SdPl, eksmarszałka
Sejmu Marka Borowskiego – przerwało w 2008 roku... Centralne Biuro Antykorupcyjne. Został
aresztowany i w 2012 roku skazany za łapówki (np. w załatwieniu pracy w urzędzie, nakłanianie miejskiego ośrodka do wyboru
wskazanego ubezpieczyciela) oraz
wyłudzanie dotacji publicznych
(jego stowarzyszenie, już zlikwidowane, wzięło 200 tys. zł na porady dla biednych i bezrobotnych,
a udzielały ich osoby bez takich
kwalifikacji). Murycy S. siedział
jakiś czas w areszcie, po czym dobrowolnie poddał się karze. Dostał cztery lata w zawieszeniu

na siedem. Przez osiem lat nie
może pełnić publicznych funkcji.
Kazano mu też zwrócić 48 tysięcy
złotych (część dotacji) uzyskanych
z Ministerstwa Pracy oraz 15 tys.
zł z urzędu miasta.
Ktoś prezydentowi Nowego
Sącza zrobił niezły numer. Cóż,
zgłoszenia urzędu do konkursu mógł dokonać każdy mieszkaniec, w nowosądeckim magistracie jest ich sporo. Czy
nikomu nie chciało się nic na ten
temat wygooglować? Trudno się
powstrzymać, żeby nie strawestować Jana Brzechwy:
„Samochwała w kącie stała
I wciąż tak opowiadała:
Zdolna jestem niesłychanie,
Prestiżowe mam ubranie,
Jestem dumna dziś albowiem,
Już na podium się sadowię.
A że podium papierowe?
No to co, nikt się nie dowie.”

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.

Możemy wędzić
nie tylko papierosami
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Z

atwardziali palacze na pytanie, dlaczego palą, w geście
rozpaczy rzucali taki
greps, który miał być niby żartem, niby rozładować niezręczną sytuację: „palę, bo wędzone się dłużej trzyma”. Śmieszne?
Średnio śmieszne z takim wędzeniem. Ale oto we wtorek wieczorem gruchnęła informacja, że Komisja Europejska przychyliła się
do wniosku Polski i nasze tradycyjne wędliny nadal będą mogły być wędzone! To bardzo dobra wiadomość dla producentów
z naszego regionu. Ba, to jedna
z nielicznych dobrych wiadomości, jaka na nas spadła w ostatnim
czasie. Pewnie pamiętamy jeszcze emocje i protesty sprzed kilku
miesięcy oraz strach, jaki paraliżował całą branżę wędliniarską

na myśl, że nowe przepisy unijne
wejdą w życie i pociągną za sobą
serię bankructw, głównie właśnie na Sądecczyźnie. Tak więc
słynne sądeckie zakłady wędliniarskie mogą odetchnąć z ulgą,
nawet jeśli będą musiały nieco poluzować z poziomem benzopirenu na kilogram kiełbasy.
Urzędnicy z Brukseli uważają, że wędzenie wędlin jest niekorzystne dla naszego zdrowia,
każdy polski farmer (dawniej
zwany chłopem) powie, że jest
wręcz przeciwnie, a polski palacz doda, że przecież wędzone
się dłużej trzyma. Dobrze, że pisząc protest do instytucji unijnych nie powoływaliśmy się
na zdanie palaczy na temat wędzenia, bo jakby to przeczytała Komisja Europejska, to mogliby nas wykluczyć ze wspólnoty
w trybie przyspieszonym.
No, ale teraz wiemy, że Unia
nas lubi. Pozwala wędzić,
a na dodatek dorzuci jeszcze 114
mln euro dla subregionu sądeckiego na lata 2014–2020. Jesteśmy bogaci! Niedawno z zainteresowaniem zwiedzałem pewną
sądecką instytucję, wybudowaną i wyposażoną m.in. dzięki

funduszom unijnym. Ale jak wyposażoną! Szczęka opadała mi
na każdym kroku, bo takiego
sprzętu w swojej dziedzinie nie
ma tu nikt w promieniu stu kilometrów, a może i dalej! Cudownie, bajkowo wręcz! Czyż
to nie wspaniałe i wspaniałomyślne, że np. Niemcy zrzucili się
do wspólnej kasy, byśmy mogli
w Nowym Sączu postawić sobie
cudo techniki, jakie mają do dyspozycji najlepiej rozwinięte kraje? No właśnie. Otóż całe to cudo
wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt… niemieckiej produkcji! Mówiąc prościej – Niemcy
nam dali (poprzez Unię oczywiście) pieniądze, żebyśmy zasypywali dziurę cywilizacyjną dzielącą
nas od krajów bogatych, a te darowane pieniądze w dużej części
wróciły do nich, bo całe wysokospecjalistyczne wyposażenie kupiliśmy w Niemczech. Owszem,
nasze pewnie były cegły wykorzystane przy budowie tego cuda
i siła robocza wykorzystana przy
mieszaniu zaprawy, ale pewnie
już cement na budowę pochodził z cementowni unijnego kraju, który wcześniej robił zrzutkę
na nasze dotacje.

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
w Nowym Sączu

80 m kw. – 100 m kw.,
myjnia (dopuszczone
do użytkowania jako myjnia)
+ pomieszczenia do
przygotowania samochodów,
ew. powierzchnia ekspozycyjna.

Telefon do kontaktu 519 535 040
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M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

36. Starosądecki Festiwal
Muzyki Dawnej 9-13 lipca 2014

piątek 11 lipca godz. 19.30
Sekstety smyczkowe: Beethoven
i Schönberg, Soliści Wrocławskiej
Orkiestry Barokowej
Kościół parafialny pod wezwaniem
św. Elżbiety

sobota 12 lipca, godz. 19.30
KONCERTY FESTIWALOWE
środa 9 lipca, godz. 19.30
Johann Hermann Schein: Fontana
d’Israel, Vox luminis (Belgia),
kier. art. Lionel Meunier
Kościół klasztorny pod wezwaniem
Trójcy Świętej i św. Klary

czwartek 10 lipca, godz. 19.30
Francuska „opera myśliwska”,
Concerto Polacco, dyr. Marek
Toporowski
Kino Sokół – Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari

Muzyka fortepianowa
na historycznych instrumentach,
Viviana Sofronitsky (Czechy)
Kino Sokół – Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari

niedziela 13 lipca, godz. 19.30
Dieterich Buxtehude: Membra Jesu
nostri, Harmonia Sacra,
kier. art. Marcin Szelest
Kościół klasztorny pod wezwaniem
Trójcy Świętej i św. Klary
Wstęp na wszystkie
koncerty festiwalowe WOLNY,
za okazaniem folderu programowego
(do nabycia przed koncertami
w cenie 10 zł/cały festiwal).

Metamorfoza muzyki dawnej
Jeden z najstarszych festiwali muzyki dawnej w Polsce po raz 36. rozbrzmiewać będzie w Starym Sączu.
O tegorocznej edycji imprezy opowiada MARCIN SZELEST, dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.
– Tegoroczny Festiwal poświęcony będzie utrwalonym w muzyce dawnej metamorfozom. Czy mógłby Pan przybliżyć
czytelnikom, skąd wziął się pomysł na tegoroczną edycję?
– Metamorfozy to raczej myśl
przewodnia, która może mieć nawet
w odniesieniu do muzyki wiele znaczeń. Bywają w muzyce metamorfozy gatunków i form muzycznych;
bywają na przestrzeni wieków metamorfozy instrumentów; same metamorfozy mogą być wreszcie tematem
utworów muzycznych. To oczywiście tylko skrótowe hasła. Odkrywanie rozmaitych poziomów przemian
może być ciekawą formą intelektualnego odkrywania dzieł muzycznych,
ale oczywiście najważniejsze jest to,
że piękna muzyka oddziałuje na nasze emocje, wyzwala w nas to, co dobre i szlachetne – i to jest chyba najistotniejsza metamorfoza, jaką może
przynieść festiwal w Starym Sączu…
– Czy mógłby Pan doprecyzować termin
„muzyka dawna”?
– Termin ten zmieniał gruntownie
swoje znaczenie na przestrzeni wieków. W XVIII stuleciu, kiedy normą
było granie muzyki „współczesnej”,
tworzonej na potrzeby konkretnych
wykonań, muzyka „dawna” mogła
oznaczać np. kompozycje sprzed lat
trzydziestu. W XX wieku powszechne używanie tego terminu zaczęło się
wiązać przede wszystkim z powrotem
do wykonywania muzyki sprzed kilku
stuleci na historycznych instrumentach – wciąż jednak w domyśle było
to średniowiecze, renesans lub barok.
Stopniowo muzycy grający na historycznych instrumentach odkryli dla
siebie klasycyzm i romantyzm: budowa, technika gry i brzmienie instrumentów epoki Beethovena czy
Brahmsa były przecież inne od dwudziestowiecznych. Tak znaczenie tego
terminu zaczęło się rozszerzać i doszło
już do granic znaczeniowego absurdu. Dziś nabrało raczej związku nie
tyle z epokami, których dotyczy, ile
właśnie z nurtem tzw. „historycznego
wykonawstwa”, a więc z użyciem instrumentów i technik wykonawczych
danego czasu. Nie powinno nas zatem
dziwić, że na festiwalu muzyki dawnej
pojawia się muzyka Schönberga, a raczej może nas tylko cieszyć, że mamy
szansę odkryć, jak ta muzyka mogła brzmieć w czasach jej powstania,
przed wprowadzeniem metalowych
strun do instrumentów smyczkowych

i inwazją wszechobecnego vibrata jako
normy kreowania dźwięku.
– Jakie premierowe wydarzenia artystyczne czekają na nas w tym roku?
– Festiwal otworzy występ belgijskiego zespołu wokalnego Vox Luminis, który od momentu powstania święci triumfy na europejskich
scenach. Przedstawi on premierowe wykonanie cyklu Johanna Hermanna Scheina „Fontana d'Israel”:
dwudziestu sześciu utworów do wybranych przez kompozytora i bardzo ekspresyjnie ujętych tekstów
biblijnych. Bardzo znany polski zespół Concerto Polacco, prowadzony
przez świetnego klawesynistę, organistę i dyrygenta Marka Toporowskiego wykona po raz pierwszy „operę
myśliwską”, francuskiego kompozytora Marca–Antoine'a Charpentiera „Actéon”, której fabuła oparta
jest na mitycznym epizodzie z „Metamorfoz” Owidiusza. Soliści Wrocławskiej Orkiestry Barokowej zagrają
dwa sekstety smyczkowe: rzadko wykonywaną transkrypcję VI Symfonii

Beethovena oraz pierwsze w Polsce
wykonanie na historycznych instrumentach słynnego „Verklärte Nacht”
Arnolda Schönberga z roku 1899. Znakomita pianistka Viviana Sofronitsky wykona recital na pięciu kopiach
różnych historycznych fortepianów:
spektakularne widowisko, łączące
brawurowe interpretacje arcydzieł
pianistycznych z niecodzienną lekcją
przemian fortepianu, który – wydawałoby się – wszyscy tak dobrze znamy. Na zakończenie zespół Harmonia
Sacra przedstawi premierowe wykonanie pasyjnego cyklu „Membra Jesu
nostri” Dietericha Buxtehudego.
– Starosądecki Festiwal Muzyk Dawnej przyciąga miłośników muzyki z całej
Polski, ale nie tylko. Zdarzają się również
bardziej przypadkowi turyści oraz osoby mniej „wtajemniczone”. Jakie koncerty poleciłby Pan mniej wyrobionym
melomanom?
– Zdecydowanie nie chciałbym
dzielić koncertów na te dla „wtajemniczonych” i te „łatwiejsze w odbiorze”. Program festiwalu zawiera zarówno znane arcydzieła, jak
i utwory nieczęsto grywane, ale myślę, że bez względu na ten podział,
królować będzie po prostu dobra muzyka w znakomitych wykonaniach.
Zatem każdemu, bez względu na stopień przygotowania, polecam wszystko, i wszystkich na festiwal gorąco
zapraszam.
Rozmawiał WOJCIECH WALISZEWSKI
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Prezent-świnia dla miasta
- To tak
zwany
prezentświnia dla
miasta. No
bo co z tym
teraz zrobią?
Zamalować
przecież nie
wypada.
W końcu
to dzieło
artysty,
wybitnego
artysty,
a i mój
wizerunek
– mówi
Krzysztof
Kuliś.

R O Z M OWA z KRZYSZTOFEM KULISIEM,
sądeckim artystą, wieloletnim dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych przy
Jagiellońskiej w Nowym Sączu – dziś
BWA Sokół.
– Jakie towarzyszyły Panu uczucia, gdy
zjawił się Pan w piątek na Jagiellońskiej
i zobaczył takie tłumy przed byłą siedzibą BWA?
– Przyznam szczerze, że byłem bardzo wzruszony, zszokowany. Może na Biennale Pasteli bywały takie tłumy. Jak wszyscy, którzy
przyszli na wernisaż, nie wiedziałem,
co zastanę w środku. Mors poprosił
mnie tylko, żebym otworzył galerię,
nawiązując do tego, że byłem jej długoletnim dyrektorem.
– Przypomnijmy, ile to lat Pan tam
urzędował?
– Przy Jagiellońskiej – 20 lat, a kolejne 20 w jeszcze dawniejszej siedzibie BWA, naprzeciwko Plant. Tak się

REKLAMA

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Powiat Limanowski realizuje projekt
„Przeciwdziaųanie wykluczeniu spoųecznemu
w Powiecie Limanowskim”
Powiat Limanowski informuje o rozszerzeniu liczby BeneĮcjentów programu,
którzy uzyskali wsparcie w ramach prowadzonego na terenie Powiatu Limanowskiego projektu „Przeciwdziaųanie wykluczeniu spoųecznemu w Powiecie Limanowskim” o kolejnych 20 gospodarstw. W sumie 60 gospodarstw domowych zostanie wyposaǏonych w sprzħt komputerowy wraz z dostħpem do sieci Internet.
Dodatkowych 20 BeneĮcjentów, którzy zakwaliĮkowali siħ do projektu zostaųo
przesuniħtych z Listy Rezerwowej uczestników projektu.
Projekt skierowany jest do osób niepeųnosprawnych oraz gospodarstw domowych, które ze wzglħdu na trudnČ sytuacjħ materialnČ i spoųecznČ zagroǏone
sČ wykluczeniem cyfrowym.
W okresie realizacji projektu, tj. paǍdziernik 2013 – czerwiec 2015, dziħki
specjalnym szkoleniom uczestnicy skorzystajČ z szansy na podniesienie wiedzy
i umiejħtnoƑci z zakresu podstawowej obsųugi komputera i wykorzystania Internetu. Po zakoŷczeniu realizacji, czyli przez kolejne 5 lat trwaųoƑđ projektu zapewni Powiat Limanowski. W tym okresie BeneĮcjenci nadal bħdČ posiadali dostħp
do Internetu.

„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”
Projekt wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ ze Ƒrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, OƑ priorytetowa VIII.
Spoųeczeŷstwo informacyjne – zwiħkszanie innowacyjnoƑci gospodarki,
Dziaųanie 8.3. Przeciwdziaųanie wykluczeniu spoųecznemu – eInclusion

złożyło, że jestem z pokolenia, którego jedna połowa dorosłego życia upłynęła w Polsce ludowej, druga w wolnej Polsce.
– Otworzył Pan galerię. I…?
– Zamurowało mnie, gdy zobaczyłem ścianę z moim wizerunkiem. To tak zwany prezent–świnia
dla miasta. No bo co z tym teraz zrobią? Zamalować przecież nie wypada.
W końcu to dzieło artysty, wybitnego artysty, a i mój wizerunek – pterodaktyla, który spędził w tym miejscu
tyle lat… Mam nadzieję, że zadziałają
dobre duchy i to miejsce znów będzie
funkcjonować jako galeria sztuki – czy
współczesnej, czy pastelistów, czy
autorska. Wówczas ten mój portret
może przetrwać. Jestem zadowolony, że nowe pokolenie artystów odciska na mieście swoje piętno, że sztafeta pokoleniowa trwa.
– I chyba symbolicznie pałeczka została oddana przez artystów starszego pokolenia młodym. Wacław Jagielski wręczył
Morsowi obraz, który zaczął malować, by
ten go dokończył…
– Tak właśnie. Ale proszę nie przesadzać, Jagielski to stosunkowo młody
człowiek. Zresztą mój wychowanek.
– Mors również zaczynał rysować w BWA,
o czym wspominał na wernisażu. Dostrzegał Pan w nim wówczas swojego
„następcę”?
– Mariusz był jednym z wielu osób,
które przychodziły na lekcje rysunku.
Widziałem, że jest, ale ja nie uczestniczyłem w zajęciach, więc tak naprawdę to, co robi, zobaczyłem w piątek,
na wystawie. I uważam to za wybitne. Poza tym ma charyzmę. Ten jego
wjazd na koniu, swoisty happening
przed otwarciem galerii był naprawdę widowiskowy. Urodzony showman i artysta. Ma w sobie coś, czego mi już brakuje. Animusz, finezję
przypisaną młodemu wiekowi. Bardzo ciekawa postać.
– W Nowym Sączu znany był do tej pory
z graffiti. Uznaje Pan to jako sztukę?
– Mówimy o muralach, nie o bohomazach. Jeśli one zostały ucywilizowane, to znaczy, że graffiti
awansowało do miana sztuki. Trzeba mieć talent, wyobraźnie, poczucie

piękna, aby sprawnie posługiwać się
sprayami. Ja bym tego nie potrafił.
Te mgiełki, odcienie, kolory…
– Patrząc na to nie żałuje Pan, że poświęcił swoją twórczość na rzecz prowadzenia BWA?
– Nigdy nie porzuciłem twórczości. Ona była co prawda niedzielna,
bo nie było czasu na oddanie się jej
w stu procentach, ale nigdy bym z niej
nie zrezygnował.
– Teraz na emeryturze ma Pan dla niej
czas. Kiedy zobaczymy Pana nowe prace?
– Okazuje się, że dopiero człowiek na emeryturze to nie ma na nic
czasu. Zawsze jest coś do zrobienia.
Ostatnio jednak postanowiłem się
zmierzyć z rysunkiem. Rysuję wspomnienia. Myślę, że jak skończę, zorganizuję wystawę – być może przy
okazji Biennale. A teraz moje obrazy można oglądać w Wiedniu w galerii sztuki Takt. Zaproponowało mi
ją Stowarzyszenie Polart w Krakowie,
do którego należę.
– Wiem również, że i gdzieś Pana teatralne zacięcia znajduje swój upust?
– Za dużo powiedziane. Po prostu
Janusz Michalik, dyrektor artystyczny
Miejskiego Ośrodka Kultury, namówił
mnie bym wziął udział wraz z aktorami Teatru Robotniczego, w castingu
do „Rewizora” Jerzego Stuhra. Dostaliśmy się. Na drugi dzień po wernisażu jechałem na zdjęcia do Krakowa.
Już myślałem, że nic z tego nie będzie,
bo żaden strój na mnie nie pasował.
W końcu kostiumolożki coś zaradziły.
Tak teraz, jak o tym opowiadam, nachodzi mnie refleksja… Mors uwiecznił mnie na ścianie BWA, Stuhr może
złapał w kadrze „Rewizora”. To rzeczy
trwałe, które zostają, mam nadzieję,
na zawsze. Chyba pora się stąd zabierać… (śmiech).
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

NA AFISZU

Rodzinne
koncertowanie ze
Steczkowskimi
W niedzielę
(6 lipca) na Jamnej, zaraz po mszy
świętej o godz. 11,
koncertować będzie
rodzina
Steczkowskich.
Więcej informacji
na dts24.pl
w zakładce
NA AFISZU
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Żmije grasują po Sądeckie firmy transportowe
sądeckich lasach wysoko w rankingu
B I Z N E S . Nox–Pol w Nowym Sączu znalazł się w pierwszej dziesiątce najdynamiczniej rozwijających się
firm w rankingu TSL (Transport Spedycja Logistyka) . Wysoko uplasował
się również starosądecki Batim.
24 czerwca w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której podsumowano wyniki rankingu
TSL, organizowanego przez Szkołę Główną Handlową, Blue Media
oraz TNS Polska. Ocenie poddało
się 70 branżowych firm. Batim według przychodów plasuje się na 5.
miejscu w Polsce, Nox–Pol na 19.
Za to jeśli chodzi o dynamikę przychodu nowosądecka firma uplasowała się na 10.pozycji, Batim był 17.
– Zdobyte wyróżnienie jest miłym akcentem na 20–lecie firmy.
N A WA K AC J E . W najbliższych
dniach bez gumowców lub wysokich
butów lepiej nie wchodzić do lasów.
Grasują tam… żmije. Wraz z nadejściem lata jest ich wyjątkowo dużo,
bo wychodzą po letargu i wygrzewają
się na słońcu. A takie warunki są idealne do rozmnażania. Jak nie nadepnąć na żmiję? O tym rozmawiamy
z sądeckim przyrodnikiem GRZEGORZEM TABASZEM.
– Początek lata to wyjątkowo niebezpieczny czas dla tych, którzy lubią wędrówki po lesie. Liczba żmij jest o tej porze wyjątkowo wysoka. Chyba odradza
Pan sandały…
– Złośliwie powiedziałbym,
że wskazane byłyby nawet gumowce
albo wodery. Trzeba uważać, bo faktycznie możemy spotkać na drodze
żmiję. Są one ślepe i głuche. Mogą
nas ugryźć w momencie, kiedy będziemy się tego najmniej spodziewać, na przykład sięgając po grzyba, malinę czy poziomkę. Gad może
odebrać nasz ruch jako atak, nie
zdąży uciec i ugryzie, bo w taki sposób się broni.
– Ale niezaatakowana żmija, też nie
zaatakuje.
– Oczywiście, że nie. Niezaatakowana będzie się starać uciec z pola
widzenia. Podejrzewam, że na wycieczce do lasu mijamy mnóstwo żmij
i wszystkie uciekają. Nieliczne tylko
nie zdążą i wówczas możemy mówić o pechu ich i naszym. Teraz żmije
mogą się długo wygrzewać, z uwagi
na duszną i burzową pogodę, w dodatku mają teraz okres rozrodczy.
– Takie wygrzewanie to ich domena?
– Bardzo to lubią, bo są zmiennocieplne. Dlatego ostrzegam...
Ugryzienie przez żmiję bardzo boli,
ale nie jest zagrożeniem dla życia.
Wiem, bo kiedyś ugryzła mnie żmijka w palec. Zresztą na własne życzenie, bo wziąłem ją do ręki. Ugryzione
miejsce puchnie i sinieje, dlatego wizyta u lekarza jest niezbędna.
– Co zrobić, żeby nie spotkać węża
na swojej drodze? Omijać wysokie trawy i skałki?
– Akurat w wysokich trawach raczej bym się ich nie obawiał, bardziej

unikałby nasłonecznionych okolic
lasów. Żmije mogą też być na kamieniach i terenach podmokłych
z niską trawą. W takich miejscach
są właśnie poziomki, teraz zaczyna
się borówka. Dlatego zabezpieczyłbym się w patyczek i zanim sięgniemy po taką borówkę, warto nim poszturchać i zobaczyć, czy nie czai się
tam żadna żmija.
– Ugryzła nas żmija. Co robić w takiej
sytuacji?
– Na pewno nie wolno panikować.
Czym prędzej trzeba się udać do lekarza. W żadnym wypadku nie można
podawać takiej osobie alkoholu. Można założyć opaskę uciskową, żeby jad
się wolniej wchłaniał, ale trzeba pamiętać, że można ją nosić tylko 30
minut. Na skutek zatrzymania krwi
może nastąpić martwica tkanek.
– Jakie inne węże oprócz żmij możemy
spotkać w lasach?
– Zaskrońca, który jest pospolity, ale, gdy tylko poczuje zagrożenia, ucieka – i nie gryzie. Gniewosza, który się „gniewa”, ale też
jest bardzo rzadki. Węża eskulapa
raptem pięć osób widziało w Polsce na oczy. Jest jeszcze jedna niebezpieczna rzecz, o której rzadko się
mówi. Ludzie przywożą do hodowli
różne gady. Mieliśmy już taką sytuację w Nowym Sączu, że ktoś wyrzucił pytona. O węża wcale nie trudno.
Na przykład w Czechach można zupełnie legalnie kupić sobie grzechotnika za 200 zł i przywieźć do Polski.
A ugryzienie przez takiego węża zabija. Zawsze się boję, kiedy ktoś mi się
chwali, że ma węża w ogródku. Wtedy się zastanawiam, czy to nasza niegroźna sympatyczna żmija, czy przypadkiem komuś coś nie uciekło, czy
aby ktoś nie wyrzucił węża, bo wyjechał na wczasy. Tego półtorametrowego pytona, którego znaleziono
w Sączu na ulicy Kunegundy, ewidentnie wyrzucono.
– Psa można oddać do schroniska,
a węża?
– Dla węży nie ma schronisk
i to jest kłopot. Najlepiej ich nie kupować. Takie rzeczy są tylko dla
prawdziwych zapaleńców.
ROZMAWIAŁA MARTA TYKA

REKLAMA

•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

Wysoka pozycja w rankingu to dowód na to, że Nox–Pol nie stoi
w miejscu, a właśnie dynamicznie

się rozwija – komentuje Robert
Komsta, prezes sądeckiej firmy.
Fot. businessvoice.pl

Wokół Jeziora Rożnowskiego
Turystyka, wypoczynek – to przyszłość gminy
R O Z M OWA z JÓZEFEM TOBIASZEM, wójtem Gródka nad Dunajcem
– Gródek nad Dunajcem jest jedną z niewielu gmin w Polsce, której elementy herbu (żaglówka na falach) wskazują
na jej charakter, czyli charakter turystyczny. W gminie działają liczne stowarzyszenia agroturystyczne. Gmina ma
piękne krajobrazy, znany akwen wodny,
obozowiska, pola namiotowe i dobrą bazę
gastronomiczną – tylko jakoś turystów
w połowie czerwca nie widać.
– To prawda wynikająca z faktu, że zmienił się styl wypoczynku
naszych rodaków. W lipcu, sierpniu

O G ŁO S Z E N I E

i wrześniu wczasowiczów nie brakuje, chociaż w porównaniu z dawnymi laty jest ich o wiele mniej. Ruch
turystyczny panuje u nas w soboty i niedziele. Dlatego musimy zrobić wszystko, by turystyka stała się
na powrót kołem zamachowym rozwoju gospodarczego gminy. Gminie
przede wszystkim zależy na uporządkowaniu terenów wokół Jeziora Rożnowskiego. Chaos panujący
tam obecnie nie sprzyja napływowi
turystów. Dlatego tak ważne jest, by

wokół jeziora powstały atrakcyjne
miejsca dla turystów – ścieżki rowerowe, biegowe, szlaki turystyczne,
nowa baza noclegowa, gastronomiczna, a także atrakcje związane
ściśle z samym jeziorem, czyli rejsy
statkami, wypożyczalnie łódek, wypuszczone w jezioro tarasy widokowe. Moim „oczkiem w głowie” jest
przywrócenie świetności turystycznej gminy. Mamy unikalne zabytki, piękne góry (skałki), no i przede
wszystkim jezioro. Niestety sama

„natura” nie wystarcza. Potrzebna
jest infrastruktura, dzięki której uda
się zapewnić turystom odpowiedni
standard wypoczynku. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, co wpłynęło na tak drastyczny spadek zainteresowania ofertą turystyczną naszej
gminy, ale obejmując stanowisko
wójta w 2010 roku postanowiłem
to zmienić. Nie mogłem pogodzić
się z tym, że nasz piękny zbiornik
ktoś próbuje porównać do „błotnej kałuży”, „śmietniska”, a resztę
gminy kojarzyć z osuwiskami i ściekami w rowach. Taki wizerunek jeziora i gminy, do którego niewątpliwie przyczyniły się liczne powodzie
niosące za sobą tysiące ton mułu,
oraz, co gorsza, śmieci (!), z pewnością nie sprzyjał rozwojowi turystyki
w naszej gminie. Do tego doszła niedostępność komunikacyjna: fatalny
stan mostów oraz nawierzchni drogi powiatowej Witowice – Rożnów
czy też Bartkowa – Tropie nie zachęcały do przyjazdy do naszej gminy... Na szczęście ten negatywny
dla naszej gminy trend powoli udaje się odwracać, a nad Jezioro zaczynają wracać turyści, oraz, co jeszcze
ważniejsze – pojawili się inwestorzy.
Nasze starania o to, aby problem turystyki nad Jeziorem Rożnowskim
został zauważony na wyższych szczeblach władzy, przyniosły konkretne
O G ŁO S Z E N I E

rezultaty. Jezioro Rożnowskie znalazło się wśród inwestycji priorytetowych Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Z jednej
strony mamy zapewnienia wojewody o tym, że odmulanie jeziora jest
częścią rządowego Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły, który zakłada przywrócenie (w znacznej części) pojemności
zbiornika, a z drugiej turystyczne
zagospodarowanie obrzeży jeziora
zostało wpisane przez władze wojewódzkie na listę zadań priorytetowych dla rozwoju Małopolski.

Dokończenie na str. 12

12 WOKÓŁ JEZIORA ROŻNOWSKIEGO
Dokończenie ze str. 1
Jeszcze z obecnej perspektywy finansowej UE Urząd Marszałkowski przeznaczył 0,5 mln zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji
projektowej na realizację „inwestycji
w centra rekreacyjne”... Nikt nie ma
wątpliwości... Otoczenie Jeziora Rożnowskiego potrzebuje dużych nakładów inwestycyjnych! Te inwestycje
są już realizowane przez podmioty
prywatne, dlatego współpracujemy
z tymi podmiotami, aby m.in. pokazać MARR S.A. w Krakowie, który
jako realizator projekty pn. „Przygotowanie projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego
– Inwestycje w centra rekreacyjne”,
ma zapewnić również niezbędny finansowy wkład własny, że warto zainwestować w Jezioro Rożnowskie.
Projekt obejmuje cztery gminy, tj
Gródek nad Dunajcem, Łososinę Dolną, Chełmiec oraz Czchów. Wartość
dofinansowania ze środków UE wynosi 500 tys. złotych. Projekt został
wpisany przez Zarząd Województwa
Małopolskiego na Wstępną Listę Indywidualnych Projektów w ramach
Działania 9.9. pn. Przygotowanie inwestycji strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2007–2013. W ramach
projektu ma zostać opracowana dokumentacja projektowa niezbędna
do aplikowania o środki do realizacji
priorytetowych inwestycji w Małopolsce ze środków UE na lata 2014–
2020. Dokumentacja projektowa ma
zostać opracowana do czerwca 2015
roku. Ma być przebudowana droga
wojewódzka. Ta inwestycja również
ma się znaleźć wśród zadań priorytetowych na lata 2014–2020. Na ostatniej sesji Rada Gminy Gródek nad
Dunajcem podjęła stosowną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej

dla Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie na przygotowanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 975. Zgłosiliśmy wiele swoich propozycji co do budowy infrastruktury
towarzyszącej drodze wojewódzkiej
w postaci chodników, oświetlenia,
ścieżek rowerowych, przystanków
rowerowych. Niektóre Skrzyżowania miałyby zostać przebudowane
na ronda. Chciałbym również, aby
udało się nam zrobić coś naszymi zabytkami, szczególnie z ruinami Zamku Zawiszy w Rożnowie. Na razie za
wcześnie mówić o jakichś bliższych
szczegółach, ale jest nadzieja, że za
kilka lat ruiny zostaną odbudowane. Wszystko to zmierza w dobrym
kierunku. Musimy zrobić wszystko, aby nie zmarnować tych szans,
które udało się stworzyć przed gminą... Gdyby udało się zrealizować
wszystkie zakładane plany to zyskalibyśmy coś na czym najbardziej mi
zależy... miejsca pracy dla naszych
mieszkańców.
– Gminy, nie tylko sądeckie, pełną garścią korzystają z funduszy unijnych, także
z innych źródeł pozabudżetowych. Gródek ma skromny roczny budżet, więc jak
to jest panie wójcie z tymi „poszukiwaniami” pieniędzy?
– Jesteśmy aktywni w poszukiwaniu środków zewnętrznych, co pozwoliło nam zrobić wiele fajnych rzeczy przy niewielkim udziale własnym.
Powstały boiska sportowe w Przydonicy, Roztoce–Brzezinach, „Orlik”
w Rożnowie oraz kompleks sportowy w Gródku nad Dunajcem przy
CFR „Arka”. W Jelnej w ubiegłym
roku otwarliśmy wybudowaną piękną halę sportową, gdzie mogą ćwiczyć choćby i młode piłkarki z UKS
Staniszówka, które zdobywają laury
na arenie ogólnopolskiej. Nasze dzieci i młodzież mają stworzone bardzo

Gródek nad Dunajcem
zaprasza na
Targi Turystyczne
5 – 6 lipiec
W dniach 5 – 6 lipieca 2014
odbędą się I Targi Turystyczne
– „Atrakcje przez cały rok”. Impreza turystyczna odbędzie się
w Gródku nad Dunajcem na placu obok Gminnego Ośrodka
Kultury.
Jak wszystkie tego typu spotkania branżowe Targi stanowią
okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych kontaktów. To również
idealne miejsce, aby zaprezentować swoją firmę przed osobami z branży, a także spotkać się
oko w oko z klientem. Mamy nadzieję ,że Targi odwiedzą mieszkańcy i turyści oraz osoby często
niezwiązane z turystyką, dlatego
jest to również dobra formą promocji swojej oferty.
W czasie targów odbędą się
konkursy dla wystawców na najlepszą: prezentację stoiska, ofertę

przyjazdową, prezentację obiektu
noclegowo–gastronomicznego.
Tematyka spotkań obejmie
programy artystyczne, liczne
pokazy, degustacje potraw regionalnych, szkolenia, zabawy
dla dzieci i młodzieży, wystawy
fotograficzne oraz wiele innych
niespodzianek. Ponadto do wygrania będzie wiele nagród o tematyce turystycznej m.in. pobyty weekendowe w atrakcyjnych
ośrodkach wypoczynkowych,
przewodniki turystyczne oraz
pamiątki regionalne.
Do udziału w Targach zapraszamy przedstawicieli samorządów oraz branży turystycznej
z całej Polski: organizatorów turystyki, biura podróży, lokalne
organizacje turystyczne, lokalne
grupy działania, stowarzyszenia,
uniwersytety, przewoźników
oraz przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem regionalnych produktów.

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 3 lipca 2014
dobre warunki do uprawiania sportu.
Powstały parkingi, chodniki, oświetlenie uliczne a nawet tablice informacyjne i zatoka autobusowa. Pamiętamy też o szkołach, które korzystają
z programów edukacyjnych finansowanych ze środków UE. Dla najmłodszych uczniów wybudowaliśmy przy
każdej szkole place zabaw w ramach
programy Radosna Szkoła. Jesteśmy
chyba jedyną gminą w Małopolsce,
która przy każdej szkole posiada plac
zabaw. Mieszkańcy Roztoki–Brzeziny doczekali się chodnika w centrum
miejscowości przy drodze powiatowej, a ponadto parkingi przy boisku
wielofunkcyjnym oraz przy kościele
parafialnym zyskają nową nawierzchnię z kostki brukowe. W Przydonicy
przy zabytkowym kościele parafialnym powstał tzw. zielony parking,
natomiast powierzchnię z kostki brukowej zyskał plac parkingowy przy
kościele w Podolu–Górowej. Realizacja tej inwestycji w ramach projektu
pn. „Remont placów parkingowych
przy obiektach atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach Przydonica i Podole–Górowa” rozpoczęła się w kwietniu. Również w ramach
PROW na lata 2007–2013 została zrealizowana budowa sceny widowiskowej w Rożnowie. W ramach projektu
wykonana została scena z zapleczem
sanitarnym i gospodarczym, dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowany został również teren wokół sceny, oprócz widowni
powstały ścieżki spacerowe, tereny
zielone a nawet miejsce do grillowania. Oczywiście wybudowane zostały
miejsca parkingowe. W ramach projektu przewidziano również zakup
wyposażenia sceny w profesjonalny
sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy, nie zabraknie reflektorów
i wytwornicy dymu. Te prace już się
rozpoczęły i ich finał ma nastąpić

w sierpniu... Tak aby może zorganizować na tej scenie tegoroczne dożynki. W budżecie na 2014 rok znalazły
się również otrzymane środki na realizację projektu „Internecik w naszej
gminie – zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie gminy Gródek N.D”. Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany w latach
2014–2015 wynosi ponad 1,3 mln zł.
Dzięki niemu 89 rodzin otrzyma komputery z dostępem do internetu. Doposażone w sprzęt komputerowy zostaną również szkoły. Ponad 3,8 mln
złotych zostanie przekazane na prace
remontowe w 129 remizach strażackich na terenie całego województwa
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2014” ogłoszonego przez Zarząd
Województwa Małopolskiego. Łącznie samorządy z Małopolski złożyły
137 wniosków. Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków
znalazł się również ten złożony przez
Gminę Gródek N.D na „Prace wykończeniowe OSP w Przydonicy wraz zagospodarowaniem terenu”. To dobra wiadomość przede wszystkim dla
druhów z Przydonicy, którzy chcieliby się już na dobre wprowadzić do budynku remizy budowanego do tej
pory tylko ze środków budżetu gminy. W budynku remizy wykonano już
większość prac ogólnobudowlanych
oraz instalacyjnych wraz z kotłownią.
Władze gminy szukają teraz środków
na prace wykończeniowe, dlatego
podjęto decyzję o udziale w konkursie „Małopolskie Remizy 2014”. Pozyskane pieniądze w wysokości 40 tys.
złotych stanowią maksymalnie 50%
wartości inwestycji, dlatego planowane roboty wyceniono na ok 100 tys.
zł. Wykonane zostaną prace wykończeniowe w garażach dla wozów bojowych i w zapleczu sanitarno – szatniowym remizy, tj. malowanie ścian,
posadzki z płytek, stolarka drzwiowa

oraz montaż osprzętu elektrycznego oraz sanitarnego. Wokół budynku oraz na wjazdach zostanie położona kostka brukowa. Przewiduje się,
że wszystkie prace zakończą się najpóźniej w sierpniu br.
– Sporo emocji w społeczności gminnej
wywołuje realizowany przez spółkę Dunajec projekt pod nazwą „Porządkowanie
gospodarki wodno–ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”. Inwestycja kosztowna
jak na możliwości gminy.
– To prawda, że kiedy przed laty
podejmowano decyzję o budowie sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, wielu osobom kierującym gminą nie starczyło wyobraźni. Ale stało się i trzeba
dokończyć dzieło, które w zdecydowany sposób wpłynie na poprawę
stanu środowiska naturalnego wokół jeziora, co przecież ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju turystyki.
To inwestycja za ponad 66 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne
wyniosło 43 mln złotych. Resztę dokłada gmina i spółka Dunajec. Stąd
konieczność budowy wodociągów
i kanalizacji w całej, podkreślam, całej
gminie sprawiło, że zadłużenie gminy
wynosi 40 proc., ale nadal jest dalekie
od dopuszczalnych progów, czyli 65
proc. Inwestycja, jak wspomniałem,
jest konieczna i nie ma rady – musimy ja doprowadzić do końca. Kiedy oddamy ją do użytku w czerwcu
2015 r. zacznie się nowa era w życiu mieszkańców gminy. Podniesie
się standard życia, zwiększy możliwości goszczenia turystów i wczasowiczów. A przecież o to nam cały
czas chodzi. Są zawsze mile widziani
i będą mogli korzystać z wypoczynku
dzięki pensjonatom, domom wczasowym, gospodarstwom agroturystycznym o zdecydowanie wyższym
standardzie.
WOJCIECH KANIA

PLAN TARGÓW TURYSTYCZNYCH „ ATRAKCJE PRZEZ CAŁY ROK”
5 LIPIEC

13.00
13.15
14.00

otwarcie Targów
występ zespołu „ Małe Rożnowioki”
wstępna prezentacja wystawców i stoisk, ogłoszenie konkursu
kulinarnego
14.15
prezentacje artystyczne zespołów GOK
15.00 szczegółowa prezentacja wystawców i stoisk, ogłoszenie konkursu na najciekawsze stoisko – nagroda pobyt w ośrodku
wczasowym
nad jeziorem
15.30
dalsza część prezentacji zespołów GOK
17.00
dalsza prezentacja stoisk i produktów regionalnych
17.30
konkurs wiedzy o Gminach położonych nad Jeziorem
Rożnowskim
18.00 koncert zespołu muzycznego
20.00–23.00 zabawa taneczna

6 LIPCA

12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

otwarcie drugiego dnia Targów
prezentacja stoisk
podsumowanie konkursu kulinarnego
koncert zespołu regionalnego.
koncert Big Bandu „ROŻNÓW”
występ zespołu regionalnego „Lipniczanie”
koncert zespołu regionalnego „Mała Helenka”
ogłoszenie wyników na najciekawsze stoisko targów
zakończenie targów

4
1
20


Gminny Ośrodek Kultury
w Gródku nad Dunajcem
tel./fax: 18 440 15 27

v Finał turnieju piłkarskiego „O Puchar Wójta”





v Radio Dobrze Nastawione
v impreza z RDN Małopolska

v



Eliminacje Powiatowe
Przeglądu Orkiestr Dętych
v Echo Trombity
v Festyn w Przydonica

v Regaty żeglarskie
„Puchar Ziemi Tarnowskiej”


v



Festyn w Jelna

v Festiwal „Żywioły nad Jeziorem – powietrze”
v Regaty o Puchar Wójta Gminy Gródek n.D


v



Targi turystyczne
– atrakcje przez cały rok

v Dożynki Gminne


v
v

Bieg uliczny im. J. Szudego
Eliminacje turnieju piłkarskiego
„O Puchar Wójta”
v Regaty Żeglarskie „O Puchar Prezesa
Tauron Ekoserwis Rożnów.


v Festiwal „Żywioły nad Jeziorem – woda”
v Regaty „O Błękitna Wstęgę Jeziora Rożnowskiego”


v Festyn Jelna


v Puchar Prezesa SSPOZŻ
v Festyn OSP Przydonica


v Fasolowe Żniwa



DODATKOWE SZCZEGÓŁY NA AFISZACH

v

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.

UWAGA!

Estrada folkloru – Święto Dzieci Gór

SPONSORZY:

PATRONAT MEDIALNY:

TAURON Ekoserwis
Sp. z o.o. Rożnów

SŁONECZNY GRÓDEK
cały rok aktywnie

BANK SPÓŁDZIELCZY
W NOWYM SĄCZU

14 WOKÓŁ JEZIORA ROŻNOWSKIEGO

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 3 lipca 2014

WIEŚCI Z GRÓDKA NAD DUNAJCEM

Inwestycja pod specjalnym nadzorem
Kiedy w 2010 r. Spółka Dunajec
podpisała umowę o dotację unijną
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Krakowie niewiele osób zdawało sobie sprawę z gigantycznego
wyzwania jakiego się podejmują.
Chodzi o budowę sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, dzięki której cała gmina Gródek nad Dunajcem będzie miała wodociąg. W stu
procentach. Z kanalizacją jest nieco inna sytuacja, gdyż ze względu na ukształtowanie terenu nie
do każdego gospodarstwa kanalizacja dotrze. Projekt nosi oficjalną nazwę – „Porządkowanie gospodarki wodno–ściekowej gminy
Gródek nad Dunajcem na obrzeżach
Jeziora Rożnowskiego”. Jak wspomnieliśmy, jest to gigantyczna inwestycja, wręcz historyczna, która
pierwotnie miała być zakończona w czerwcu tego roku, jednakże
z rozszerzeniem zakresu prac termin oddania do użytku zaplanowano na czerwiec 2015 roku.
– Pierwotny projekt zakładał
budowę 19,7 km kanalizacji, ale
po uzyskaniu dodatkowych pieniędzy z WFOŚ i GW zdecydowaliśmy wydłużyć sieć kanalizacyjną do 44,6 kilometrów – wyjaśnia
Andrzej Salamon, prezes zarządu
spółki Dunajec. – Pierwotnie zamierzaliśmy wybudować 57,6 km
wodociągów, ale postanowiliśmy
sieć rozszerzyć na większą liczbę
odbiorców i zbudujemy 88,8 km
wodociągu. Całkowita wartość
projektu wynosi 65,6 mln złotych,
z czego dofinansowanie unijne
wyniesie 43 mln złotych. Resztę dokłada Gmina i nasza spółka.
Zakres robót, cena projektu robi
wrażenie i budzi ogromne zainteresowanie społeczeństwa, skalą
i końcowymi efektami, czyli mówiąc wprost przyszłą cenę za wodę
i ścieki. W tym miejscu warto pokusić się o pewne porównania. Otóż
porządkowanie gospodarki wodno–ściekowej gminy Gródek nad
Dunajcem, liczącej niewiele ponad 9 tys. mieszkańców kosztować ma 65,6 mln złotych. Sądeckie
Wodociągi w Nowym Sączu realizują podobny projekt za kwotę ponad 335 milionów złotych dla
Nowego Sącza, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej, Nawojowej i Korzennej. W sumie dla blisko 110 tys.
mieszkańców.
– Do liczby stałych mieszkańców dołożyć należy przyjezdnych
wczasowiczów i turystów – mówi
Józef Tobiasz, wójt Gródka nad Dunajcem. – Całą nadzieję pokładamy
w rozwoju turystyki. Tylko działające ośrodki turystyczne, pensjonaty, gastronomia i szeroko pojęta działalność gospodarcza pozwoli
nam uzyskać założone efekty.

Oczyszczalnia Bartkowa-Posadowa

Oczyszczalnia Gródek nad Dunajcem

Oczyszczalnia Rożnów

Oczyszczalnia Sienna

Oczyszczalnia Tropie

Dunajec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała
w 2007 r. W wyniku porozumienia gmin wchodzących w skład
Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego. W jego skład wchodziły wtedy gminy – Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Chełmiec, Czchów, Korzenna. Celem Dunajca była realizacja zadań
inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska. Niewiele z tego wyszło i spółka stała się spółką wyłącznie gminy Gródek nad Dunajcem, która ma 100 proc. udziałów. W 2012 r.
w struktury spółki włączono Komunalny Zakład Budżetowy.
Decyzją Wójta z 31.12.2012 r. Spółce powierzono prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. Dunajec prowadzi ponadto własną żwirownię w Rożnowie,
buduje drogi gminne, wynajmuje sprzęt budowlany mieszkańcom, organizuje wywóz odpadów komunalnych.
(KAN)

Co do tej pory zdziałała spółka
Dunajec prowadząca tę inwestycję?
Po przetargu okazało się, że roboty
wykonują miejscowe firmy zatrudniające mieszkańców gminy, co ma
bardzo pozytywny wydźwięk. Tak
więc wybudowały te firmy od podstaw oczyszczalnie ścieków w Siennej,
Bartkowej i Tropiu. Zmodernizowano
oczyszczalnię ścieków w Gródku nad
Dunajcem i w Rożnowie. Zbudowano
4 zbiorniki na wodę, a trakcie realizacji są kolejne 2. Gotowych jest 7 hydroforowni i 14 przepompowni ścieków. Główne ujęcia wody (studnie
głębinowe) są w Rożnowie (9 studni), w Tropiu (2 studnie), w Bujnem
(3), w Bartkowej (3). Planowane jest
kolejne nowe ujęcie w Siennej.

– Mam swój cel – mówi prezes Dunajca Andrzej Salamon. – Chcę zrealizować ten projekt i go zrealizuję, gdyż
jest konieczny i niezbędny dla przyszłego rozwoju gminy. Za rok o tej porze cała gmina od Tropia po Zbyszyce przez Rożnów, Roztokę–Brzeziny,
Gródek, Przydonicę, Lipie ,Sienną objęta będzie siecią wodociągową.
– Aplikując o pieniądze unijne nasza gmina zobowiązała się
do utrzymania cen dla odbiorców
na pewnym poziomie – mówi wójt
Józef Tobiasz. – Porównując te ceny
do innych gmin mogę powiedzieć,
że mieścimy się w środkowych miejscach tabeli, co powinno uspokoić
przyszłych odbiorców wody i zrzucających ścieki.
(KAN)
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REKLAMA

Piekarnia „Rożnów” Jolanta i Józef Gawełda, Rożnów 366 tel. 601 083 833

UBEZPIECZENIA JAKUB TOBIASZ
• UBEZPIECZENIA ROLNE, MAJĄTKOWE
• WSZYSTKIE KOMUNIKACYJNE (OC, AC, NNW, ASS)
• MIENIA I DZIAŁALNOŚCI
• ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
• ZDROWOTNE, TURYSTYCZNE, OCHRONA PRAWNA
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM (CENTRUM)
CZYNNE OD PON. - PT.: 9-16
SOBOTA 9-12
PRZERWA: PON., ŚR.: 11-13
TEL. BIURO (18) 441-07-79 KOM. 698-641-381

ZAPRASZAMY
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Alchemia pszczół.
Czyli o afrodyzjakach,
chrzcinach i cudach
R O Z M OWA z JANUSZEM KASZTELEWICZEM, właścicielem Gospodarstwa
Pasiecznego „Sądecki Bartnik”
– Jak pszczoły przetrwały zimę? Będzie
dużo miodu?
– Nie było mroźnej zimy w tym
roku, warunki zimowania pszczół
były bardzo dobre. Ale rośliny też
nadrabiają wegetację i już 20 kwietnia kwitły rzepaki i drzewa owocowe. Miodu więc za dużo nie było.
Jak zakwitł rzepak, to mieliśmy
powodzie. A jak zakwitła akacja,
to była temperatura 10 – 12 stopni,
zaś ona potrzebuje 25 plus do dobrego nektarowania, do miodzenia, jak my to pszczelarze mówimy.
Z całej Polski mam sygnały, że rok
jest poniżej średnich, nerwówka
i ceny idą w górę. Teraz nektaruje lipa, przed nami jeszcze gryka oraz spadź, choć z nią jest u nas
niewesoło.
– O tym będziecie mówić podczas Biesiady u Bartnika?
– W kuluarach przy piwie
pszczelarze sobie podyskutują,
a na Biesiadzie będziemy podnosić
trochę ambitniejsze tematy. Ona
ma bowiem część ambitną i rozrywkową. Ta pierwsza to sobotnia
konferencja.
– Jaki jest jej temat przewodni?
– „Pomóżmy pszczołom, pszczoły pomogą nam”. W pierwszej części będzie mowa o problemach
pszczelarskich, a w drugiej o tym,
jak wykorzystywać ich produkty. O walorach odżywczych i leczniczych miodu, pyłku, propolisu
będzie mówił prof. Ryszard Czarnecki. Profesor Bogdan Kędzia o zastosowaniu produktów pszczelich
w onkologii. Będzie prof. Walerij
A. Isidorow z Białegostoku, który jest naszym ostatnim odkryciem, bowiem spogląda na produkty pszczele oczami chemika. Jak
pszczoły między sobą się komunikują, co to jest substancja mateczna, z czego się składa chemicznie
propolis. Bo my wiemy, że propolis to substancja żywiczna, która ma właściwości bakteriobójcze,
znieczulające, regenerujące tkankę. A on bada, który składnik za
co odpowiada. Wydaliśmy książkę
"Alchemia pszczół".
– Jak już profesor rozbierze te produkty na czynniki chemiczne, to będzie można spowodować, że któregoś będzie więcej i uzyskamy lepsze
właściwości?
– Na pewno tak. I może będzie
większa siła przekonywania, nawet
lekarzy, że w produktach pszczelich drzemie duża moc, a my przez
ostatnie dziesięciolecia zachłysnęliśmy się farmacją. Dopiero teraz
następuje otrzeźwienie, że antybiotyki pomagają, ale czynią też

spustoszenie w organiźmie. Właśnie produkty pszczele są antidotum na farmację.
Gdyby wzrosła świadomość społeczeństwa o nich, to żyło by się lepiej i przyjemniej. Bo jeśli ma pani
kiepski nastrój, to dobrze wziąć
sobie świecę z wosku pszczelego,
lampkę miodu pitnego i kawalera. A w myśl zasady nieżyjącego już naszego sądeczanina, Jerzego Gali, „mleczko pszczele da ci
wiele, wcześniej chrzciny niż wesele”. W tej rymowance jest duża
doza prawdy, ponieważ mleczko
to trochę afrodyzjak. Tak działa
owa esencja witamin, mikroelementów, hormonów. Odblokowuje. Był taki ksiądz w Bereście, Ignacy, który młodym zlecał kurację
mleczkową i po niej cieszyli się oni
przychówkiem. Zaś siostra Bożena z Białej Niżnej, która przyjmuje pacjentów z połowy Polski, kremem z mleczkiem wyleczyła liszaja
na głowie, którego parę lat nie można się było pozbyć. To nie do uwierzenia. Mleczko pszczele w kremie
było potem uważane prawie za środek cudotwórczy.
– Będzie w tym roku dużo o apiterapii?
– Tak. Jeszcze będzie jedno nasze
odkrycie ostatnich lat: dr Arkadiusz

Kapliński z Warszawy, który opowie o pyłku kwiatowym, pierzdze
i miodach pitnych w medycynie.
To ginekolog, prowadzi prywatny gabinet i pomaga parom, szczególnie kobietom po 35. roku życia,
żeby doczekali się potomstwa. Bywam u niego i widzę cały ganbinet
„wytapetowany" zdjęciami, na odwrocie ludzie z pierwszych stron
gazet, i politycy, i warszawka.
– A co z biesiady będzie w Biesiadzie? Warto też przyjechać dla świetnej zabawy?
– No tak, pszczelarze przyjeżdżają po nowości i potrzebne im artykuły, bo będzie kiermasz. Przyjeżdżają ludzie, którzy interesują
się apiterapią. Są już stali bywalcy. A sporo turystów przyjeżdża
też, żeby posłuchać piosenek, pobiesiadować, popróbować miodów
pitnych, bo kto miody pitne pije,
ten zdrowo i długo żyje. Staramy
się więc, by na scenie działo się dużo
rzeczy twórczych i rozrywkowych.
W tym roku gościmy między innymi zespół dziecięco–młodzieżowy
z Ukrainy, „Barwograj”. Mają tournee po Polsce. Występ na czasie,
bo na Ukrainie dzieją się złe rzeczy, a my życzymy im, by problemy minęły.
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Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie Karpacki Związek Pszczelarzy
w Nowym Sączu Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska” Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik” w Stróżach
organizują w ramach XXIII BIESIADY U BARTNIKA

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”
Karpacki Związek Pszczelarzy
organizują

w dniu 5 lipca 2014 roku w godzinach od 10.00 do 17.00

XXIII Biesiadę u Bartnika

IV EDYCJĘ KONFERENCJI na temat:

Pomóżmy pszczołom – pszczoły pomogą nam

pod honorowym patronatem Marka Sawickiego,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marka Sowy, Marszałka
Województwa Małopolskiego która odbędzie się w dniach

PROGRAM KONFERENCJI

5 – 6 lipca 2014 r. w Stróżach k/Grybowa

10.00 Prof. dr hab. Jerzy Wilde – „Prof. Jerzy Woyke – nasz mistrz i nauczyciel".
Prof. dr hab. Paweł Chorbiński – „Zgnilec amerykański, dylematy pszczelarza – leczyć czy likwidować?”
Prof. dr hab. Rajmund Sokół, prof. dr n. wet. Maria Michalczyk – „Mikrosporidia nie tylko u pszczół
– fakty i mity”.
Mgr Cezary Kruk – „Problemy selekcji pszczół odpornych na warrozę”.
Inż. Igor Pawłyk (mistrz pszczelarstwa) – „Izolator Chmary w praktyce pszczelarskiej”.
Dr hab. Zbigniew Lipiński – „Namiastki miodu i pyłku”.
13.00 – 13.30 — przerwa obiadowa
13.30 Prof. dr hab. Sławomir Bakier – „Profesjonalne systemy prowadzenia pszczół w Polsce”.
Prof. dr hab. Sławomir Bakier – „Czy w sprawie węzy pszczelej wszystko już powiedziano?”
Prof. dr hab. Ryszard Czarnecki – „Farmakoterapia oraz apiterapia – blaski i cienie”.
Prof. dr hab. Walerij A. Isidorow, prof. dr hab. Sławomir Bakier – „Homogenat czerwiu trutowego”.
Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia, mgr n. farm. Elżbieta Hołderna–Kędzia – „Możliwości zastosowania produktów pszczelich w onkologii”.
Dr n. med. Arkadiusz Kapliński — „Pyłek kwiatowy i pierzga w nowoczesnej apiterapii” oraz „Miody
pitne w polskiej kulturze kulinarnej i medycynie”.
Miejsce konferencji: siedziba firmy „Sądecki Bartnik” Stróże k/Grybowa.
Uczestnicy konferencji będą mogli nabyć materiały szkoleniowe — aktualne oraz z lat poprzednich.
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
KrzysztofAnkiewicz

„Sądecki Bartnik”
Janusz Kasztelewicz

Serdecznie zapraszamy
PROGRAM BIESIADY
5.07.2014 r. SOBOTA
10.00 IV KONFERENCJA „Pomóżmy pszczołom – pszczoły pomogą nam”
(namiot)
17.00 – miodobranie wraz z degustacją
– walory odżywcze i lecznicze produktów pszczelich przedstawią
dr n. med. A. Kapłiński iprof. dr hab. W. A. Izydorow
– występ zespołu „Barwograj” z Ukrainy
– „Sarmacka Zgraja”* cz. I
– występ zespołu regionalnego „Echo Jaworza” z Ptaszkowej*
– „Sarmacka Zgraja”* cz. II
– występ zespołu regionalnego „Mystkowianie”
– pokaz tańca z ogniem grupy „Labareda”*
– widowisko światła i dźwięku – „Noc Św. Ambrożego”
22.30 Zakończenie
6.07.2014 r. NIEDZIELA
9.00 Kiermasz, wystawa
10.30 występ zespołu „Barwograj" z Ukrainy cz. I
11.00 UROCZYSTE OTWARCIE BIESIADY
– przywitanie gości, wystąpienia oficjalne i wręczenie odznaczeń
– Gość specjalny – prof. dr hab. Jerzy Woyke. Dorobek naukowy
Profesora przedstawi prof. dr hab. Jerzy Wilde
12.30 O miodach i produktach pszczelich będą mówić prof. dr hab.
Czarnecki, prof. dr hab. W. A. Izydorow, prof. dr hab. n. farm. B.
Kędzia, dr n. med. A. Kapliński
14.00 CZĘŚĆ SZKOIENIOWA (namiot)
I PANEL DYSKUSYJNY – Aktualne problemy pszczelarstwa. Paneliści: prof. dr hab. Paweł Chorbiński, dr hab. Zbigniew Lipiński,
prof. dr hab. r. Sokół i prof. dr hab. S. Bakier
15.30 II PANEL DYSKUSYJNY – Apiterapia XXI wieku.
Paneliści: prof. dr hab. Ryszard Czarnecki, prof. dr hab. Bogdan
Kędzia, prof. dr hab. W. A. Izydorow, dr n. med. A. Kapliński
14.00 CZĘŚĆ BIESIADNA (scena w Parku Zarembów)
– występ zespołu „Barwograj” z Ukrainy cz. II
– „Sarmacka Zgraja”* cz. I
– występ zespołu regionalnego „Skalnik” z Kamionki Wielkiej*
– Historia jazdy polskiej – Stadnina „Stara Cegielnia z Gładyszowa”* (pokaz Skansen)
– „Sarmacka Zgraja"* cz. II (pokaz Skansen)
– pokaz miodobrania
– występ zespołu regionalnego „Świniarsko”*
– „Kabaret Kopydłów" – „Spotkanie z Balladą”
– pokaz tańca z ogniem grupy „Labareda’*
22.00 Zakończenie
Jak co roku spotykamy się w Stróżach na dorocznym, radosnym, pełnym atrakcji święcie producentów i konsumentów miodów.
Dla pszczelarzy jest ono okazją do wzięcia udziału w dorocznej konferencji szkoleniowej, zaopatrzenia się w profesjonalny sprzęt pszczelarski,
matki pszczele, węzę, literaturę fachową, a także do sprzedania w punkcie skupu pozyskanego w pasiekach wosku i propolisu.
Konsumentów zapraszamy do zakupu najlepszych miodów odmianowych, tradycyjnych miodów pitnych oraz kosmetyków wyprodukowanych na bazie miodu i produktów pszczelich. Dla najmłodszych nie
zabraknie miodowych łakoci.
Punkty gastronomiczne oferować będą nie tylko gorące przekąski
i napoje chłodzące, ale także specjały kuchni regionalnej. Na specjalnych
wystawach zaprezentowane zostaną artystyczne efekty VI „Pleneru Karykaturzystów" i V „Pleneru Malarskiego". Zobaczymy także wystawę
fotografii Janusza Łopuckiego „Migawki z podróży". Twórcy zaproszą
na stoiska z rękodziełem ludowym i artystycznym, a Pan Józef Gucwa zaprezentuje swoją kolekcję militariów z czasów I Wojny Światowej.
Serdecznie zapraszamy prosząc Państwa o przekazanie informacji o „Biesiadzie u Bartnika" i jej atrakcjach pszczelarzom, sympatykom pszczelarstwa, smakoszom miodów i konsumentom produktów pszczelich.
* Realizowane przez Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska" w ramach
projektu pn. „Prezentacja dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru
LGD „KORONA SĄDECKA" podczas Biesiady u Bartnika, połączona z konkursem
potraw miodowych oraz plenerem malarskim i karykaturzystów opartych
na dorobku kulturowym i historycznym obszaru LGD". Współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej, Oś 4 LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
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OKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

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

PROMOCJA

• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

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

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

P R O M O C J E

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech
z automatem.

2490 zł brutto VAT 8%
z montażem

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

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

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

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

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

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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PZPN fauluje Kolejarza Stróże Kogut: To są
bandyckie układy
R O Z M OWA z BOLESŁAWEM
DYWANEM, prezesem Kolejarza Stróże

– Co pocznie zarząd klubu po niekorzystnej decyzji Komisji Licencyjnej?
– Mamy licencję na grę w II lidze. Piłkarze mieli kontrakty
do końca czerwca i normalnie dostawali pensję. Teraz mają wolną rękę w poszukiwaniu klubów.
Na razie miejsce znalazł Wojtek
Trochim – zagra w Podbeskidziu
Bielsko–Biała. W Sandecji jest już
Dawid Szufryn, być może dołączy do niego Tidiane Niane. Wiadomo, że większości zawodników
nie uda się utrzymać, tym bardziej, że sponsorzy już zadeklarowali, że druga liga ich nie interesuje i się wycofują. Skończy się być
może na IV. Senator chce założyć
akademię piłkarską dla młodzieży. Przecież Stróże mają drugi stadion w budowie. Oddaliśmy sprawę do Trybunału Arbitrażowego
przy PKOl, ale zdajemy sobie sprawę, że Kolejarz w I lidze może już
nie wystąpić nigdy.
– Kosztem Kolejarza utrzymał się Stomil Olsztyn. Wtajemniczeni mówią,
że drużyna z Mazur miała mocniejsze
przełożenie w PZPN…
– Ważna osoba w Małopolskim
Związku Piłki Nożnej powiedziała
nam prawdę – „sędziowie was nie
załatwili, to załatwiła was komisja

licencyjna”. Myśleli, że się nie
utrzymamy, a tu klops. Tak nie
może być, żeby wynik na boisku
się nie liczył. Proszę popatrzeć
na stadion Puszczy, która spadła
z I ligi, ale o ironio licencję dostała. To śmieszna praktyka. To nie
przytyk do klubu z Niepołomic,
każdy ma obiekt, na jaki go stać,
ale zwracam uwagę na perfidię

działania PZPN. Możemy się tylko domyślać, że komuś zależało
na tym, by Stomil grał w I lidze.
W lutym w Olszynie był prezes PZPN Zbigniew Boniek i mówił, że Olsztyn powinien „pójść
do przodu”, no i „poszedł”.
– Przez cztery lata klub licencję warunkową dostawał i ulepszał stadion,
co teraz zawiodło?
– Z roku na rok inwestowaliśmy w obiekt. Mamy nowe trybuny, zadaszenie nad wymaganą
ilością krzesełek, kamery, system sprzedaży biletów, podjazdy
dla niepełnosprawnych, a tu nagle okazuje się przy zielonym stoliku, że to wszystko na nic i pieniądze wyrzucone w błoto. PZPN nas
oszukał. Doradzał, a potem twierdził, że źle robiliśmy. Przewodniczący Komisji Licencyjnej poradził nam na przykład podpisać
umowę z Sandecją o wypożyczeniu obiektu na kilka spotkań. „Potem zrobicie odwołanie, i będziecie
grać” – mówił. Ale ta sama komisja stwierdziła za chwilę, że tak nie
można było postąpić, bo Sandecja
też ma licencję warunkową. Wydaje mi się, że wycieczka na stadiony
w Polsce północnej byłaby bardzo
pouczająca, dla tych którzy myślą
że mamy kiepski obiekt. PZPN zagrał mocno faul.
Rozmawiał (BOG)
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W ramach projektu „Visegrad Sports Festival–2nd edition”
realizowanego przez Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro
w partnerstwie z Bežecký klub Stará ďubovĖa ze Sáowacji, TĜi
pro zdraví z Czech oraz Inárcs Nagyközség Önkormányzata
z WĊgier w dniach 21–22.06.2014r. odbyáa siĊ druga edycja
Festiwalu Sportowego w Rytrze. W ramach Festiwalu Sportowego przeprowadzono nastĊpujące konkurencje:
 biegi górskie na dystansie 8,5 km oraz 28,5 km w których
udziaá wziĊáo 300 biegaczy;
 sztafeta biegowa na trasie Maratonu Wyszehradzkiego (Podolinec–Rytro) w której
udziaá wziĊáo 60 biegaczy (15 sztafet);
 rajd turystyczny dla seniorów wg formuáy nordic walking w którym udziaá wziĊáo
ponad 50 uczestników.

Szczegóáy na stronie
www.visegradmaraton.info.pl

DziĊkujemy za udziaá!!!
Projekt wspóá¿nansowany jest ze Ğrodków
MiĊdzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

ZDJĘCIA NATALII PODSADOWSKIEJ

Dodatkowo w celu promocji sportu jako najlepszego sposobu na spĊdzanie wolnego czasu
oraz promocji zdrowego stylu Īycia zorganizowano konferencjĊ promocyjną
w której udziaá wziĊáo ponad sto osób.

KO N T R OW E R S J E . To, co nie przeszkadzało Komisji ds. Licencji Klubowych przez cztery lata, teraz zaważyło o przyszłości Kolejarza Stróże. Klub,
którego stadion daleki jest od ideału, nie otrzymał licencji. Martwi fakt,
że w obliczu finansowych problemów
innych klubów, sprawa Kolejarza była
wagi nomen omen koguciej, ile nie
piórkowej.
Małopolska miała w ubiegłym sezonie pięć drużyn na zapleczu ekstraklasy. Zostaną tylko dwie – Sandecja i Termalica Bruk Bet Nieciecza.
Puszcza Niepołomice i Okocimski
Brzesko okazały się zbyt słabe na grę
w I lidze, ale Kolejarzowi odebrano możliwość gry. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych
podtrzymała decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych i licencji Kolejarzowi nie przyznała.
Zastrzeżenia względem klubu
szczegółowo wyjaśniał Jan Letkiewicz, przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.
Waga przedstawianych argumentów wielu wprawiła w osłupienie.
W ocenie Komisji bowiem, stadion
Kolejarza posiada niedostateczne
wymiary trawiastego pobocza za
liniami bocznymi i linią końcową.
W jednym z narożników boiska
pobocze ma szerokość 2 m od linii bocznej i 3 m od linii końcowej
zamiast przepisowych odpowiednio 3 m i 7 m. Powyższe powoduje, że niedostosowany do przepisów
jest obszar poza polem gry, który musi mieć wielkość 120m×80m.
Jest to absolutnie niedopuszczalne i grozi zdrowiu zawodników.
I to właściwie największy grzech
klubu, który przez cztery lata sporo w stadion zainwestował – choćby w liczbę miejsc siedzących pod
dachem, których ma więcej w tym
momencie niż Sandecja.
W toku postępowania odwoławczego Kolejarz przedstawił umowę
najmu stadionu zastępczego w Nowym Sączu, zawartą z Sandecją,
ale właścicielem obiektu jest MOSiR, a Sandecja jedynie użytkuje
przedmiotowy obiekt na podstawie
umowy najmu. W tejże umowie pomiędzy MOSiR a Klubem Sandecja

istnieje zapis, który warunkuje
możliwość podnajęcia przedmiotowego stadionu jedynie za pisemną zgodą zarządzającego obiektem,
tj. MOSiR w Nowym Sączu, pod rygorem nieważności.
– Do momentu podjęcia decyzji przez Komisję Odwoławczą ds.
Licencji Klubowych Kolejarz nie
przedstawił stosownego dokumentu potwierdzającego wydanie takiej zgody – komentował w oficjalnym komunikacie Jan Letkiewicz.
– Sandecja uzyskała licencję
z nadzorem infrastrukturalnym,
ponieważ na dzień podjęcia decyzji przez Komisję stadion nie posiadał wymaganej przez podręcznik licencyjny liczby zadaszonych
miejsc siedzących. Sandecja zobowiązała się w toku postępowania
licencyjnego w określonym terminie do zadaszenia wymaganej liczby miejsc – to jest 500.
Zdaniem Komisji, klub, którego stadion nie spełnia wymogów licencyjnych, powinien przede
wszystkim przedstawić skuteczną
umowę dysponowania stadionem
zastępczym, spełniającym wszystkie kryteria infrastrukturalne wymagane przez podręcznik licencyjny, a nie stadion, który został
warunkowo dopuszczony do tych
rozgrywek dla innego klubu. Komisji licencyjnej przeszkadzało również, że osoba zgłoszona jako trener
trampkarzy starszych jest równocześnie asystentem trenera oraz
trenerem bramkarzy i we wniosku zabrakło zakresu obowiązków wszystkich osób funkcyjnych
wymienionych przez podręcznik
licencyjny.
– Piękny prezent sprawił nam
PZPN na jubileusz 65–lecia klubu
– komentuje senator Stanisław Kogut, nie ukrywając złości. – Po prostu nas zniszczyli, bo w sportowej
walce okazaliśmy się godnymi grać
dalej w I lidze. Te układy w piłkarskiej centrali to są po prostu układy bandyckie. Są kluby z większymi problemami w infrastrukturze
i do tego zadłużone, ale ktoś wyszedł z założenia, że trzeba zniszczyć właśnie nas.
(BOG)
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