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Jest szansa na Siedem Dolin
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2 mln do dyspozycji sądeczan

L str. 4

Piorunująca pasja

L str. 9

Sięgam po więcej

Gorąco w Olimpii-Beskid – SPORT L str. 14

Życie go nie rozpieszczało. W dzieciństwie nie miał, jak inni jego koledzy,
pieniędzy na drobne przyjemności, więc zaczął udawać kogoś, kim nie był.
Szybko, bo w wieku 14 lat, przyszła refleksja: Kłamstwo ma krótkie nogi,
a za swoje działania trzeba wziąć odpowiedzialność. Dziś 35-letni Tomasz
Solecki ma za sobą prace jako szkoleniowiec kadr w wielu polskich i zagranicznych firmach. Teraz swoje marzenia postanowił przenieść na rodzimy
grunt. Rozpoczął od napisania książki. O czym jest „Vantago”? Więcej L str. 8

REKLAMA

REKLAMA

PŁYTKI CERAMICZNE TANIO - PONAD 1000 WZORÓW „OD REKI”
W CENIE OD 9,90 ZŁ / M2
,
NOWY SĄCZ UL. MAGAZYNOWA 1 - 18 446 14 07

WWW.CERAMIK.INF
WWW.CERAMIK.INFO.PL
ERAMIK.INFO.PL

STARY SĄCZ UL. ŹRÓDLANA 22 - 18 449 02 00

10
POLECAMY oryginalne produkty klasy
premium prosto z Włoch i Francji

znajdź nas na
Intermarche Nowy Sącz
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
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

WARTO WIEDZIEĆ

Rzeki i stawy wolne
od bakterii
Dunajec, Kamienica i Łubinka są
czyste i można się w nich bezpiecznie kąpać. W starosądeckich
stawach woda już też nie budzi zastrzeżeń.
To ważna informacja dla mieszkańców miasta tym bardziej, że
podczas ostatnich upalnych dni
wiele osób szuka ochłody nad
wodą. Brzegi rzek zapełniają całe
rodziny. - Badania, które wykonaliśmy, nie stwierdziły obecności bakterii z grup: coli i termotolerancyjnych - wyjaśnia Małgorzata Grybel, rzeczniczka prasowa sądeckiego magistratu. - Nie
stwierdzono również enterokoków kałowych ani nie zaobserwowano zakwitu sinic czy rozmnażania się makroalg. Badania czystości stanu wód w rzekach zlecamy

każdego roku tuż przed wakacjami, bo chcemy mieć pewność, że
są one czyste i można się w nich
bezpiecznie kąpać.
O bezpieczeństwo wypoczywających nad rzekami dodatkowo dbają też WOPR-owcy, którzy każdego dnia kontrolują miejsca zwyczajowo uznawane za kąpieliska.
Ci, którzy zamiast rzek preferują stawy, też nie powinni mieć
powodów do narzekań. W Starym Sączu, po czerwcowych problemach z zatruciem wody, stawy są już czyste. Wątpliwa jest
natomiast jakość wody w Jeziorze Rożnowskim, bowiem tam
nie zakończono jeszcze badań.
(HUGO)

A TO CIEKAWE

Małgośka, mówią mi
To będzie już trzecie Spotkanie
Małgorzat. 12 lipca, panie noszące to imię będą mogły wspólnie
świętować swoje imieniny w sądeckim ratuszu. Przed uroczystościami, o godz. 10.30 odbędzie się
msza święta w Bazylice św. Małgorzaty
w Nowym Sączu. - Tradycyjnie
będą życzenia, imieninowy tort i
pamiątkowe perły dla wszystkich
Małgorzat – informuje biuro prasowe prezydenta miasta. III Spotkanie Małgorzat odbywa się z inicjatywy Sądeckiego Forum Kobiet
i Stowarzyszenia Kobiet do Walki
z Rakiem Piersi Europa Donna
i towarzyszy odbywającemu się w
tych dniach Jarmarkowi św.
Małgorzaty, cyklicznej imprezy organizowanej przez Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu. Jego
dyrektor Robert Ślusarek przedstawi wykład "Małgorzaty w sztukach pięknych". Zaplanowano
również koncert "Małgorzata dla
Małgorzat" w wykonaniu
Małgorzaty Kaczanowskiej
– absolwentki studium wokalnego
w Warszawie i autorki tekstów piosenek.Więcej także na

WWW.SACZ.IN

Rzadki jak kometa Halleya
- Każdy koncert będzie wydarzeniem niezwykłym. Pierwszym
– często od wielu stuleci - wykonaniem danego dzieła. Porównuję to
do komety. Kiedyś oglądałem kometę Halleya i wiedziałem, że już nigdy
więcej tej komety nie zobaczę. Takie
samo wrażenia mam podczas festiwalowych koncertów – rekomenduje Wojciech Knapik, dyrektor starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu. W poniedziałkowy wieczór prologiem w Lewoczy
rozpoczął się Starosądecki Festiwal
Muzyki Dawnej.
Decyzja o przekroczeniu granicy
to ukłon w stronę
partnerskiego miasta, które od dwudziestu lat łączy ze
Starym Sączem porozumienie o współpracy, jak i podkreślenie międzynarodowej rangi festiwalu. Sceneria średniowiecznej perły Spisza, wpisana
na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury Unesco, świetnie
koresponduje z duchem festiwalu.
W kościele ewangelickim w centrum
miasteczka rozbrzmiały wczoraj

kantaty Nicolausa Bruhnsa (16651697), północnoniemieckiego organisty, skrzypka i kompozytora, w
wykonaniu grupy Harmonia Sacra.
Podczas kolejnych dni publiczność
będzie miała okazję usłyszeć premierowe wykonania, których próżno
szukać w repertuarze innych festiwali, to między innymi dawna praktyka muzyczna sióstr klarysek, podróż
śladem tajemniczego neapolitańskiego rękopisu i zapomnianych instrumentów XIX-wiecznej Anglii.
WIĘCEJ INFORMACJI:
FESTIWAL.WSTARYMSACZU.PL
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Samorząd i przedsiębiorcy w duecie
GOSPODARKA. - To drzwi do naszej
przyszłości – uważa burmistrz
Muszyny Jan Golba. W poniedziałek, 6
lipca, minister Pracy i Polityki Społecznej, marszałek i wojewoda Małopolski podpisali rekomendację dla projektu „Programu rozwoju popradzkich
gmin w oparciu o rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej”.
Autorem projektu jest Związek
Gmin Krynicko–Popradzkich. Jako
pierwszy ma połączyć rozbudowę infrastruktury i zaplecza turystyczno-uzdrowiskowego z wykorzystaniem walorów przyrody. W
tym tych chronionych prawem w
ramach Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Niektóre z gmin nadpopradzkich pokryte są aż w 73 procentach lasem, a jednocześnie teren
ten zamieszkuje 83 tysiące ludzi. –
Dlatego chcemy budować i rozwijać się w oparciu o naturalne walory, które dała nam przyroda. Jesteśmy predysponowani do tego,
by uprawiać u nas sporty zimowe
i letnie. Ta rekomendacja otwiera
drzwi do naszej przyszłości – podkreślał Jan Golba, burmistrz Muszyny, która była gospodarzem uroczystości. – Szczegółowy program
dopiero tworzymy – wyjaśniał samorządowiec. – Najważniejsze jest
to, że wszystkie gminy chcą sprzedawać swoje własne produkty. Nie

chcemy ze sobą konkurować, tylko
się nawzajem uzupełniać.
Rekomendację podpisali minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Marek Sowa i wojewoda
Jerzy Miller.
Przedstawiciel strony rządowej
zaznaczał, że nawet w ostatniej, papieskiej encyklice jest mowa o mądrym korzystaniu z dóbr natury. A
propozycja naszych gmin idealnie
wpisuje się w to przesłanie. – Jeśli
chcemy myśleć o rozwoju regionu,
musimy myśleć o ludziach, którzy
chcą pracować tu a nie gdzieś daleko – podkreślał minister. Zaznaczył też, że przy obecnych potrzebach branży turystycznej i uzdrowiskowej trzeba przygotować ofertę,
która zajmie przyjezdnych również
podczas złej pogody. To pozwoli zorganizować stabilne całoroczne miejsca pracy. Z uznaniem wyraził się o
współpracy samorządów z prywatnymi przedsiębiorstwami. – Duet
samorządów i przedsiębiorców to
jest wyjątek nie tylko w Małopolsce. Tak aktywnego zaangażowania przedsiębiorców w interes społeczny nie ma nigdzie w Polsce – komentował też Jerzy Miller.
– Żadna gmina nie jest w stanie osiągnąć sukcesu bez rozwoju sąsiadów – dodał z kolei
Marek Sowa. Marszałek zastrzegł, że

największym wyzwaniem jest przeskoczenie barier formalnych – wiele gmin ma już gotowe plany inwestycyjne w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych, ale te niemożliwe były do realizacji ze względu choćby na przepisy związane z
ochroną środowiska. - Dlatego naszą rolą jest zniwelowanie barier i
sprawienie, by podlegli nam urzędnicy wiedzieli, że naszą wolą jest
pomoc w realizacji tych planów –
zaznaczył Sowa.
Już w kuluarach, minister zapytany o konkretne wsparcie, jakie skieruje do gmin nadpopradzkich, wyjaśnił, że będzie ona udzielana m.in. za pośrednictwem urzędów pracy. Chodzi o środki na uruchomienie własnego biznesu, zorganizowanie nowego stanowiska i organizację kursów doszkalających.
Nieodzowne jest też przebudowanie szkolnictwa – odbudowa szkolnictwa zawodowego i uruchomienie
kierunków przystających do potrzeb
turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
Marszałek Sowa podkreślał kilkukrotnie, że obecnie nie jest zmartwieniem źródło finansowania, Małopolska ma do wydania blisko 3 miliardy zł na rozwój turystyki. – Teraz
są potrzebne dobre projekty, pomysły do realizacji.
Jeśli „Program rozwoju popradzkich gmin…”, a także prognozy

MOIM ZDANIEM
Zielone światło dla
Siedmiu Dolin?
Ryszard Florek, prezes sądeckiej firmy
Fakro:
Od 15 lat walczymy o projekt Siedem
Dolin [sieć wyciągów
narciarskich – przyp.
red.]. 10 lat temu zostały uzgodnione jego najważniejsze założenia i od tego momentu
cały czas jest blokowany. Podpisana rekomendacja daje szansę, że to
się zmieni. W Polsce niestety mamy
tak skonstruowane prawo, że wiele
zależy od dobrej woli urzędników.
Ta rekomendacja usuwa tego typu
barierę. Prawo o ochronie przyrody

oddziaływań na środowisko zostaną pozytywnie zaopiniowane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, kolejnym krokiem będzie wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentach
planistycznych gmin – zakłada się,
że mogłoby to nastąpić w latach
2017-2018.
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i Jego Rodzinie
wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

MAMY
ĝp. Stefanii Gąsieckiej
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO

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

N.Sącz

Kazimierzowi Gąsieckiemu

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

mówi bowiem, że w przypadku inwestycji o nadrzędnym interesie publicznym jest inny stopień
jej ochrony. Chronione są najważniejsze rzeczy, a nie
wszystko. W moim
odczuciu nie ma więc
przeciwwskazań, aby
nie zrealizować Siedmiu
Dolin. Potrzebne są jednak odpowiednie decyzje i pozwolenia,
bez tego nie da się go rozpocząć.
Na razie nie jestem wielkim optymistą, choć sytuacja gospodarcza
kraju zmusza polityków i urzędników, aby rozsądniej spoglądali na
obywateli.
(MCH)
WIĘCEJ NA WWW.SACZ.IN

Trzecim etapem pracy nad „Programem rozwoju popradzkich
gmin…” będzie rozpoczęcie procedur projektowo-budowlanych,
a także samej budowy kompleksu sportowego. Według planów
budowa mogłaby ruszyć w 2018
roku i miałaby potrwać ok. 2 lata.

EWA STACHURA
BĄDŹ NA BIEŻĄCO, CZYTAJ WWW.SACZ.IN
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SAMORZĄD. Mieszkańcy Nowego Sącza sami zdecydują na co miasto wyda
2 mln zł. 17 sierpnia rozpocznie się nabór projektów, które mają szansę zostać zrealizowane w ramach budżetu
obywatelskiego.
Budżet obywatelski mają w naszym regionie Gorlice i Stary Sącz.
- Propozycje zgłoszone przez
mieszkańców nakłaniają do refleksji. Pokazują ich potrzeby, ale
też skłaniają do zaangażowania i
większego zainteresowania sprawami gminy – mówi Jacek Lelek,
burmistrz Starego Sącza. Przyznaje, że dla niego wprowadzenie w
ubiegłym roku budżetu obywatelskiego było ciekawym doświadczeniem. Jego efekty powinny się

WARTO WIEDZIEĆ
Wartość budżetu
obywatelskiego
w przeliczeniu na
mieszkańca

STARY SĄCZ – 17 zł
GORLICE – 21 zł
NOWY SĄCZ – 24 zł
KRAKÓW – 18 zł

urzeczywistnić jeszcze w tym roku.
Starosądeczanie w drodze głosowania wybrali cztery inwestycje, które
są w trakcie realizacji. Za kwotę 400
tys. zł dwa zespoły regionalne otrzymają nowe stroje, na os. Słonecznym
powstanie siłownia na świeżym powietrzu, a na os. Lipie – plac zabaw.
- Wspólny interes jednoczy ludzi,
dlatego w tym roku również mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły. Składanie wniosków
rozpocznie się we wrześniu – informuje Lelek, przekonany o słuszności idei.
Budżet obywatelski nie przekonuje jednak prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Z uwagi jednak na oczekiwanie społeczne
i nacisk ze strony niektórych radnych zdecydował się, by mieszkańcy sami zgłosili swoje pomysły i wybrali te, których realizacji oczekują. Od maja trwały prace nad opracowaniem procedur związanych z
wprowadzeniem budżetu obywatelskiego. Teraz ruszyła kampania
informacyjna, a od 17 sierpnia rozpocznie się nabór projektów – potrwa do 30 września.
- Osobiście jestem sceptycznie
nastawiony do tego typu rozwiązań – przyznaje Ryszard Nowak. Dla mnie będzie to swego rodzaju sondaż, jakie są oczekiwania
mieszkańców, ich zainteresowania,

bolączki. To również będzie dla
mnie wskazówka, jak prowadzić
politykę finansową.
Do dyspozycji sądeczan są dwa
miliony złotych. Każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który ukończył 18 lat będzie mógł zgłosić swój
projekt (formularz i wszelkie informacje do pobrania są na specjalnie w tym celu utworzonej stronie
bo.nowysacz.pl), którego wartość
nie może przekroczyć 2 mln zł. Może
on mieć charakter lokalny – osiedlowy, jak i dotyczyć ogółu miasta. Po
weryfikacji wniosków, mieszkańcy w drodze głosowania zdecydują,
które zadania zostaną zrealizowane.
Każdy będzie miał jeden głos, który
może oddać tylko na jeden projekt.
Głosować będzie można od 28 listopada do 5 grudnia przez internet, jak
również w specjalnie do tego wyznaczonych punktach.
- Warunek jest jednak taki, że w
głosowaniu musi wziąć udział co
najmniej trzy tysiące uprawnionych. W przeciwnym razie budżetu obywatelskiego nie będzie – zaznacza prezydent.
Ostateczną decyzję o wdrożeniu
wygranych projektów w ramach
budżetu obywatelskiego podejmie
Rada Miasta w uchwale budżetowej.

(GAJA)
CZYTAJ SACZ.IN

MOIM ZDANIEM
Czy budżet
obywatelski
to dobre
rozwiązanie?
Dariusz
Woźniak, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki
WSB-NLU w
Nowym Sączu:
Mam mieszane uczucia.
Rosnąca popularność tej instytucji, według mnie, jest spowodowana krótką historią samorządności (tej obecnej) w Polsce. Czym w końcu jest gmina?
Zapis ustawy mówi, że wspólnotą. Ale to zapis. Chyba jednak cały
czas nie czujemy się wspólnotą.
Nie utożsamiamy się z wybranymi przez nas władzami lokalnymi. "My"- mieszkańcy i "Oni"władze. Zastanówmy się, dlaczego decydujemy się na wybór reprezentantów? Bo nie mamy czasu zajmować się szkołami, drogami i innymi sprawami, które zdecydowaliśmy, że będzie dla nas
(i za nas) wykonywała wspólnota (gmina). Zlecamy to wybranym

przez siebie ludziom. Z tego
punktu widzenia, sens instytucji budżetu obywatelskiego jest raczej
wątpliwy.
Z drugiej jednak strony, jeżeli gmina (miasto)
decyduje, że część
wspólnego budżetu powinniśmy przeznaczyć na realizację
indywidualnych inicjatyw mieszkańców, to chyba nie powinniśmy
temu przeciwdziałać. Jest szansa,
że realizacja najlepszych przedsięwzięć (wybór pomysłów powinien podlegać zasadom konkurencji) będzie służyła lokalnej społeczności bardziej niż decyzje podejmowane przez lokalne
władze. Diabeł jednak, jak często,
tkwi w szczegółach (jaka wysokość takiego budżetu, jakie kryteria wyboru projektu, itd.).
Ja (gorący zwolennik inicjatyw
społecznych niefinansowanych z
publicznych pieniędzy) jestem raczej sceptyczny.

Szkoła w Librantowej powtórzy konkurs na dyrektora?
KONTROWERSJE. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie unieważnił 2 lipca konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Librantowej.
Czy Jarosław Rola musi pożegnać
się z funkcją?
Wyniki konkursu sprzed
dwóch lat zaskarżyła była dyrektor placówki Maria Potoniec.
Głównym powodem wniesienia
skargi były nieścisłości związane
z kwalifikacjami jej kontrkandydata. Rola nie przestawił właściwych dowodów na to, że zdobył
tytuł nauczyciela dyplomowanego, a było to jedno z podstawo-

Nie wyobrażam
sobie jednak
takiej sytuacji,
żeby orzeczenie
zaszkodziło wstecz
uczniom czy
nauczycielom
wych kryteriów podczas konkursu. Podczas posiedzenia w
Krakowie w wojewódzkim oddziale Naczelnego Sądu Administracyjnego sąd stwierdził: niezgodność treści zarządzenia z
prawem, a dodatkowo wskazał,

że zarządzenie nie może być wykonywane. Co to oznacza? Konkurs jest nieważny, a Jarosław
Rola nie może pełnić funkcji dyrektora – taką wykładnię usłyszeliśmy w WSA.
Artur Pasek, rzecznik prasowy
Kuratorium Oświaty w Krakowie zastrzega, że nie zna jeszcze
szczegółów sentencji wyroku.
- Nie wyobrażam sobie jednak
takiej sytuacji, żeby orzeczenie
zaszkodziło wstecz uczniom czy
nauczycielom, żeby na przykład
świadectwa wystawione w tym
czasie stały się nieważne – komentuje.
Jeszcze się nie zdarzyło, by
sąd podszedł do tematu równie
rygorystycznie. Pasek dodaje,
że trzeba poczekać na uprawomocnienie wyroku. Jarosław Rola
albo organ prowadzący szkołę,
czyli gmina mogą się od niego
odwołać. Jeśli nie, konkurs musi
być zorganizowany na nowo.
Z kolei wypowiedź wójta gminy Chełmiec Bernarda Stawiarskiego stawia orzeczenie w zupełnie innym świetle. Wójt konsultował się już z prawnikami, według których sąd wskazał wadliwość zarządzenia, ale
nie może go unieważnić, bo to
już jest od ponad roku w obiegu. Stawiarski podkreśla, że
Jarosław Rola jest pełnoprawnym
nauczycielem dyplomowanym, a

całe zamieszanie wynikło stąd, że
w konkursowej aplikacji legitymował tytuł jedynie zaświadczeniem, a nie aktem nadania.
Sam Jarosław Rola zastrzega, że będzie się od decyzji WSA
odwoływał. Tym bardziej, że w
trakcie konkursu wątpliwości
związane z przedłożonymi przez
niego dokumentami były konsultowane z Kuratorium.
Co ciekawe - Rola tym samym pakietem dokumentów legitymował się również podczas
konkursu na dyrektora Zespołu
Szkół Samochodowych w 2008
REKLAMA

roku. Wtedy komisja konkursowa nie miała do nich żadnych
zastrzeżeń.
Dla Roli najważniejsze jest, że
sąd w żaden sposób nie zakwestionował jego kwalifikacji. Dyrektor ma pełne prawo legitymować się tytułem nauczyciela dyplomowanego i piastować obecne
stanowisko. Tak naprawdę problem sprowadza się jedynie do
faktu, że w jego aktach osobowych w archiwach Kuratorium
Oświaty w Krakowie nie ma potwierdzenia odbioru aktu nadania tytułu. A co bardzo istotne

obowiązek przekazania, dostarczenia aktu spoczywa na stronie
go wydającej, czyli właśnie na
tym samym Kuratorium. Wszystko wskazuje na to, że zamieszenie jest efektem urzędniczego błędu.
Na szczęście wszystkie dokumenty, świadectwa szkolne,
umowy o pracę, angaże itp. dokumentacja dyrektora jest prawomocna.
EWA STACHURA
O SPRAWIE PISALIŚMY NA
WWW.SACZ.IN

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

Prezydent daje dwa miliony do dyspozycji sądeczan

9 lipca 2015 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

5

Garaże przy Sobieskiego zagrażają bezpieczeństwu?
INTERWENCJA SACZ.IN. Droga do
legalizacji samowoli budowlanej bywa długa i kosztowna. Przekonali się o tym właściciele garaży przy ul. Sobieskiego 22. Blaszaki stoją od lat 80 ub. wieku, ale
na gruncie, który formalnie należy do miasta.
Nikt nigdy nie zgłaszał uwag,
co do ich usadowienia, estetyki czy funkcjonalności. I nagle
właściciele otrzymali z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego decyzję wzywające ich do rozbiórki. Z informacji,
jakie otrzymali z PINB wynika, że
skargę w tej sprawie złożyła dy-

W tym czasie właściciele zainstalowali na własny koszt rynny
i przeprowadzili drobne naprawy. Ale na tym nie koniec. Jakiś czas temu właściciele „blaszaków” otrzymali wezwanie do
dostarczenia do Inspektoratu w
Nowym Sączu ekspertyz garaży
pod kątem ich bezpieczeństwa
i funkcjonalności. – Tego nie
może zrobić byle kto, tylko osoba z uprawnieniami. Przecież to
wydatek rzędu minimum kilkuset złotych. Dlaczego mamy za to
płacić z własnej kieszeni? – irytują się lokatorzy z Sobieskiego.
Sprawę komplikuje fakt, że
garaże stoją na gruncie miej-

- Tę sprawę można było załatwić inaczej – mówi
Piotr Utrata z ING Banku Śląskiego, nie kryjąc
zdziwienia, że administrator nie skontaktował się
bezpośrednio z właścicielami garaży tylko od razu
skierował sprawę do Wydziału Architektury UM, a
ten do Nadzoru Budowlanego.
rekcja ING Banku Śląskiego, który ma swój oddział po sąsiedzku, przy ul. Kościuszki. Mieszkańcy chcieli zapoznać się z treścią skargi, ale, mimo że powoływali się na Kodeks Postępowania Administracyjnego, Nadzór
odmówił. – A przecież my jesteśmy stroną w sprawie – nie kryją
zdziwienia zainteresowani.

Problemy, pieniądze i plotki
Od decyzji PINB z Nowego Sącza odwołali się do nadzoru w
Krakowie. Za radą prawnika powołali się na ustawę o samowoli budowlanej z 1994 roku. Kraków uchylił decyzję o rozbiórce.
REKLAMA

skim, nienależącym formalnie
do wspólnoty, a jedynie użyczonym od miasta. - A nas nie stać
na jego wykupienie – zaznaczają mieszkańcy, zwracając się do
nas z interwencją.

Chcieli po sąsiedzku
Jak dowiedzieliśmy się od Piotra Utraty z ING, bank nigdy nie
nadał sprawie urzędowego biegu, a jedynie wystąpił z grzecznościową prośbą do administratora wspólnoty przy Sobieskiego 22, Spółki Posesja o przesunięcie garaży tak, by umożliwić
właściwy odpływ wody i konserwację wykonanego właśnie

muru oporowego. Działka, na
której stoi siedziba banku przy
Kościuszki, jest niżej w stosunku do gruntów wspólnoty przy
Sobieskiego 22. Garaże nie miały rynien, woda z nich spływała
na parking banku i dodatkowo
gromadzi się w bardzo wąskiej
przestrzeni między garażami a
murem oporowym. Tym samym
stojące za blisko granic działki
blaszaki mogą sprawić, że efekty prac sąsiadów bardzo szybko
ulegną zniszczeniu – mur będzie
pękał. Przedstawiciele banku nie
kryją zdziwienia, że administrator nie skontaktował się bezpośrednio z właścicielami garaży
tylko od razu skierował sprawę
do Wydziału Architektury UM, a
ten do Nadzoru. - Nie taka była
nasza intencja – podkreśla Utrata. - Tę sprawę można było załatwić inaczej – komentuje.
Skoro Bank ING chciał sprawę załatwić po sąsiedzku, polubownie, to dlaczego administrator wspólnoty przy Sobieskiego 22 nadał sprawie urzędowy
tok? Odpowiedź, jaką usłyszeliśmy od Leokadii Pomarańskiej
jest bardzo krótka: - My jesteśmy jedynie zarządcą budynku
po obrysie...
Tym samym Posesja nie jest
stroną w sprawie, która w końcu trafiła do rzeczywistego właściciela gruntów pod garażami,
czyli Urzędu Miasta.

Nie zapłacą kary legalizacyjnej
Czy jest zatem szansa, by właściciele zachowali swoje garaże?
Według Jolanty Dudki z PINB w
Nowym Sączu – tak: - Postępowanie w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na podstawie starej ustawy - prawo budowlane z 1974 roku. Zgodnie z

Przedstawiciele banku wystąpili z grzecznościową prośbą do administratora
wspólnoty przy Sobieskiego 22 o przesunięcie garaży tak, by umożliwić
właściwy odpływ wody i konserwację wykonanego właśnie muru
oporowego...
przepisami tej ustawy obiekt budowlany wybudowany bez pozwolenia na budowę może zostać zalegalizowany jeżeli: po
pierwsze nie znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym
nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest
pod innego rodzaju zabudowę, a
po drugie nie powoduje niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalnego pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. Przy rozpatrywaniu sprawy
wskazanych garaży inspektorat
uwzględnił uchwałę 7 sędziów
NSA w Warszawie, z której wynika, że przy legalizacji obiektu
należy uwzględnić przeznaczenie terenu, na którym powstał
obiekt od daty jego budowy, a
nie tylko przepisy obecnie obowiązujące - wyjaśnia.

Lokalizacja garaży przy ul. Sobieskiego nie była sprzeczna z zapisami poprzednio obowiązujących planów. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Centrum powstał na wiele lat
po ich wybudowaniu. Teraz należy tylko ustalić, czy budowa
wskazanych garaży nie powoduje
niebezpieczeństwa dla ludzi lub
mienia. - A w tym wypadku bez
dostarczenia wymaganej ekspertyzy technicznej ani rusz podkreśla urzędniczka. Nadzór
budowlany ekspertyz nie przeprowadza, przepisy nakładają
obowiązek ich przeprowadzenia
na inwestorów, właścicieli lub
zarządców.
Jolanta Dudka zastrzega jednocześnie, że jeśli z ekspertyz
będzie wynikało, że trzeba dokonać jakiś napraw, Nadzór wezwie do tego właścicieli garaży.
EWA STACHURA
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Woda na wyciągnięcie ręki
Organizm człowieka składa się w
60 procentach z wody. Znajduje
się ona nawet w kościach. Szczególnie podczas upałów, musimy
dbać o to, aby pić ją w odpowiednich ilościach. Warto też pomyśleć
o schładzaniu ciała kąpielami lub
okładami, aby zapobiec przegrzaniu i odwodnieniu, na które najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze.

Pół grosza za litr
Wszystkie czynności organizmu
wymagają udziału wody. Mówienie, oddychanie, nawet mrugnięcie okiem byłoby bez niej niemożliwe. Dbajmy o zdrowie i uzupełniajmy płyny szczególnie, kiedy

Projekt pn. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w
Gminie Nowy Sącz i Stary
Sącz” jest współfinansowany
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Dofinansowanie to ponad 42 mln zł.

utrzymują się wysokie temperatury. Nie trudno bowiem się odwodnić. Pierwszym alarmującym
sygnałem jest już suchość w gardle, uczucie pragnienia lub bóle
głowy. Łatwo tego uniknąć, bo
czysta i zdatna do picia woda jest
dostępna na wyciągnięcie ręki.

Ile wody w organizmie:
Krew – 90 proc.
Mózg – 80 proc.
Mięśnie – 70 proc.

Mieszkańcy Nowego Sącza mogą
kosztować jej podczas spacerów
na sądeckim rynku, gdzie znajduje się zdrój wody pitnej. A kto
w upały zostaje w domu – wystarczy, że odkręci kurek.
Dla naszego zdrowia ważna jest
nie tylko ilość wypijanej wody, ale
także jej jakość i zawartość. W płynach powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi m.in.: magnez, wapń, potas, sód oraz chlorki i siarczany.
Taka właśnie jest sądecka „kranówka”. Dodatkowo woda, która płynie w sieci Spółki Sądeckie Wodociągi spełnia najostrzejsze normy polskie i zagraniczne,
w tym wymagania ministra zdrowia
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dzięki inwestycjom unijnym udało
się rozbudować sieć wodociągową
w rejonach, gdzie do tej pory ludzie mieli problem z suchymi kranami lub woda w studniach była
wątpliwej jakości.

Bezpłatne badania wody
Mieszkańcy osiedli Nowego Sącza,
którzy są objęci unijnymi projektami
realizowanymi przez Spółkę Sądeckie
Wodociągi mogą bezpłatnie zbadać

stt
Sądecka „kranówka” jest:
•
•
•
•
•

średnio zmineralizowana
o unikatowym smaku
wolna od wszelkich obcych posmaków
o naturalnym pH
jest zdatna do picie bez przegotowania

wodę w swoich studniach. Inicjatywa ma wskazać na zagrożenia związane z korzystaniem ze studni, które są zlokalizowane w pobliżu szamb
lub źle zabezpieczone. Zdarza się, że
w takiej wodzie znajdują się bakterie z grupy coli, a także paciorkowce
groźne dla naszego zdrowia.
W ciągu dwóch miesięcy (lipiec i sierpień) akredytowane

laboratorium Spółki Sądeckie Wodociągi chce sprawdzić jakość
wody w około 200 studniach. Zapisywać na badania można się od
poniedziałku do piątku w godz.
8:00 – 15:00 pod numerem telefonu 18 41 41 244 podając numer
swojej działki i adres. Próbki wody
będą pobierać pracownicy przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć więcej. Dlatego już dziś weź udział w ekologicznych inicjatywach Spółki
Sądeckie Wodociągi. O Akademii Wodnika i Akademii Wodnika Senior można przeczytać na
stronach swns.pl oraz akademiawodnika.pl, a także na facebookowej stronie przedsiębiorstwa. Aby wziąć udział w podróży „Szlakiem wody”, wystarczy napisać na adres katarzyna.budzyn@swns.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 18
41 41 253. Warsztaty prowadzone w szkołach i zwiedzanie stacji
uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków są bezpłatne.

Dzięki wsparciu środków z
Unii Europejskiej dostęp do
czystej i bezpiecznej wody
zyska około 3,5 tys. mieszkańców Sądecczyzny. W ramach prowadzonych prac
zostanie wybudowana także
sieć kanalizacyjna. Wartość
zadań to 78 mln zł brutto.
Czysta woda prosto z rur służy sądeczanom w upalne dni
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TWÓJ TYGODNIK UKAZUJE SIĘ KAŻDEGO DNIA

SACZ.IN

SACZ.IN TO:
Najświeższe i najważniejsze informacje z regionu
Ludzie, których warto poznać
Najciekawsze wywiady
Niezapomniane historie

ZGŁOŚ NAM TEMAT
18 544 64 41
kontakt@sacz.in

Chcesz opisać ciekawą i ważną dla Ciebie sprawę?
Po prostu zamieszczasz ją na naszym portalu

SACZ.IN TO RÓWNIEŻ

Najlepsze miejsce na Twoją reklamę
która może ukazać się jednocześnie w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” oraz w internecie
Biuro Ogłoszeń Wydawnictwa Dobre: Nowy Sącz ul. Żywiecka 25, tel. 18 544 64 41, e-mail: reklama@dts24.pl
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Patrzeć dalej, sięgać po więcej!
Rozmowa z 35-letnim sądeczaninem TOMASZEM SOLECKIM, autorem „Vantago”

- Co znaczy vantago? I skąd w ogóle
zrodził się pomysł na tę książkę?
- „Vantage” (przewaga) to
mocne imię dla marki, związane
z walką i zwycięstwem. Słownikową końcówkę zamieniliśmy
na abstrakcyjne „go”, co dodaje nazwie więcej energii. To nazwa projektu, społeczności i idei.
Książka jest fizycznym atrybutem naszego przesłania. Może
ono zainspirować każdego, nie
jest jednak magicznym tekstem,
po przeczytaniu którego nasze
życie samo się poukłada. To zaproszenie do tego, żeby patrzeć
dalej, sięgać po więcej i szukać
odpowiedzi w sobie.
- Pisze Pan, że kluczem do sukcesu jest własne podejście do życia. Co
z radami bardziej doświadczonych
osób, które mogą coś podpowiedzieć?

sprzedażowe i rozwój podlegających mi spółek. Zostałem poproszony o wyszkolenie kadry w pozostałych oddziałach.
I tak się zaczęło. Po pewnym czasie zdecydowałem, że spróbuję sił
na rodzimym rynku. Jestem.

FOT. (KG)

NOWOŚCI WYDAWNICZE. Życie go
nie rozpieszczało. W dzieciństwie
nie miał, jak inni jego koledzy,
pieniędzy na drobne przyjemności,
więc zaczął udawać kogoś, kim
nie był. Szybko na szczęście przyszła refleksja: Kłamstwo ma krótkie nogi. Chcąc, mimo wszystko,
imponować swoim kolegom, postanowił wziąć za siebie odpowiedzialność. I tak w wieku 14 lat zaczął zarabiać. Rozpoczął swą misję „Sukces” od pracy w... ubojni. Znów szybka refleksja. Zmienił sposób zarabiania pieniędzy na
handel ciuchami znanych marek.
Zdarzało się, że w jeden dzień zarabiał tyle, ile jego rodzice w miesiąc. W latach 90. uczęszczał do
sądeckiego Liceum Samochodowego przy ul. Rejtana. Dziś jest
trenerem i mówcą, realizatorem
dużych projektów szkoleniowych
dla firm polskich i zagranicznych.
Swoją historię postanowił opisać
w książce, która niedawno miała
swoją promocję w Wyższej Szkole
Biznesu – NLU.

Tomasz Solecki promował swoją książkę w WSB-NLU w Nowym Sączu
- Każda porada i wiedza mogą
być dobre, jeżeli nauczymy się
z niej korzystać. To jeden z najlepszych sposobów na sukces.
Nie każdy potrafi przyjąć porady mentorów. Myślimy, że nikogo nie potrzebujemy i wiemy najlepiej, a to nie pozwala wykorzystać tego, co ofiaruje życie. Człowiek najbardziej elastyczny najszybciej dojdzie do celu. Grunt to
pozytywne nastawienie, otwarty umysł, chęć dzielenia się. Powstrzymanie się od negatywnych
osądów.
- Udało się Panu zainspirować ludzi
biznesu do pozytywnych zmian w
naszym mieście?
- Prowadzę szkolenia zamknięte dla firm w całej Polsce.
W Nowym Sączu jest kilka przedsiębiorstw, które korzystały lub
korzystają z moich usług. Jednak w dużej mierze stali klienci to firmy z większych miast.
Chciałbym, aby Nowy Sącz mógł
się pochwalić rewelacyjnymi

wynikami. Prowadzę tutaj eventy otwarte, jak chociażby Vantago
w Wyższej Szkole Biznesu mające
na celu pobudzenie społeczeństwa
do działania.
- Na rynku funkcjonuje wiele podobnych szkoleń. Dlaczego mam
wybrać akurat Pana event?
- Optymalizuję procesy biznesowe, by podnosić ich efektywność. Na poparcie mam wyniki
osiągnięte w Wielkiej Brytanii i
w Polsce. Wraz z kilkoma wysokiej klasy profesjonalistami przygotowujemy kompleksową ofertę dla najbardziej wymagających
klientów. Dostarczane narzędzia
odbiorca musi wykorzystać i pracować na efekt.
- Widzę wiele wspólnego w Pana
inicjatywie z tym, co robi niedawno
opisywany na naszych łamach sądecki raper Arkadio wraz ze swoim
bratem. Ich ideę Rób To Co Kochasz i
Vantago można połączyć?
- Dość dobrze znam Kamila
Zbozienia i Arkadio. Zrobiliśmy

- Pracował Pan w Wielkiej Brytanii,
wiele podróżuje, a mimo to wybrał
Pan Nowy Sącz na miejsce realizacji
swoich marzeń...
- Stąd pochodzę i tu planuję swoją przyszłość. W Wielkiej
Brytanii mieszkałem przez ponad sześć lat i to tam rozpoczęła się moja przygoda ze szkoleniami. Pełniłem funkcję dyrektora generalnego w jednej z większych firm. Osiągnąłem bardzo
dobre wyniki właśnie w zakresie odbudowania podupadłych
placówek. W 2007 r. otrzymałem nominację do nagrody menedżera roku w Londynie za wyniki

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA
CAŁĄ ROZMOWĘ PRZECZYTASZ NA
WWW.SACZ.IN
REKLAMA

CKiS im. Ady Sari

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE
DREWNO OPAŁOWE – KOMINKOWE – sprzedam
tel. 506 655 015
Stary motocykl, stan obojętny - kupię. 504 220 492
POKRYCIA DACHOWE, rynny, obróbki. Tel. 784 014 419.
KRAWCOWĄ z doświadczeniem
przyjmę, N.Sącz. Tel. 506 324 352
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, metalowych nóżkach, kolor dąb
szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach z szufladami,
kolor dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, tel.721 066 993.
SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary, tel. 721 066 993
WYNAJMĘ DOM 160m2, 10km od Nowego Sącza w stronę Kamionki
Wielkiej. Cena 1100zł +media. Kontakt
0041 792 947 657.
Sprzedam IVECO DAILY 35C do przewozu zwierząt.
Tel.883 993 179
Nowy Sącz - ul.Daszyńskiego, 1 piętro, mieszkanie 3 - pokojowe, superkomfortowe,pow.64 m kw.- sprzedamtel.518 322 003

kiedyś event pod tytułem „Kim
jesteś” w Miasteczku Galicyjskim,
w którym uczestniczyło ponad sto
osób. Są jednak pewne aspekty
naszych działań, których nie da
się ze sobą połączyć i dlatego będziemy raczej działać niezależnie. RTCK życzę wielkich sukcesów. Im więcej ludzi robi coś dobrego - tym lepiej!

- To może budzić nadzieję dla miasta i młodych ludzi, którzy mimo
wszystko częściej stąd wyjeżdżają
niż wracają?
- Promujmy to, co dobre,
wspierajmy lokalne inicjatywy. Słyszę opinie, że moja książka jest świetna, ale samo dobre słowo nie wystarczy. Bierzmy udział w eventach i zapraszajmy kogo się da. Ktoś, kto szuka dziury w całym, zaraz pomyśli, że chodzi tylko o moją kasę i
sprzedaż. Takie myślenie do niczego nie prowadzi. Jak ktoś ma
inny pomysł – świetnie. Niech
pokaże się i coś zrobi, a ja na
pewno go wesprę. Przyświeca
mi hasło: Razem możemy więcej!

Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po szybką pożyczkę
662286703
Elastyczna pożyczka również na oświadczenie. Minimum formalności. tel. 883306198
Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń i sprawdź jaką kwotę możesz
otrzymać tel.. 696782323 Pożyczka elastyczna
SZYBKA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25.000 ZŁ AKCEPTUJEMY RÓŻNE FORMY DOCHODU tel. 668681931
SPRZEDAM lub wynajmę domek letniskowy z wyposażeniem nad
jeziorem w Znamirowicach, tel. 663 342 237

Agencja Pracy Atena poszukuje osób chętnych
w charakterze opiekunki i pielęgniarki do UK,
Holandii i Niemiec. Umowa o pracę, zarobki
miesięczne od 1200-2500 euro netto.
Kontakt na cv-pl@atena.sk tel. 48 536 414 328

9

9 lipca 2015 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Piorunująca fascynacja
Rozmowa z sądeczaninem BARTOSZEM BUGARĄ, łowcą burz

- Chyba znam więcej osób, które wizja nadchodzącej burzy raczej przeraża,
niż wywołuje uśmiech na twarzy. Skąd
ta fascynacja?
- Właśnie w dzieciństwie, kiedy
moi rówieśnicy zazwyczaj chowali
się pod kołdrami przed burzą, ja gdy
tylko widziałem, że nadciągają ciemne chmury, podbiegałem do okna i
wypatrywałem piorunów i błyskawic. Podczas powodzi natomiast,
sprawdzałem stany wód. Jeździliśmy nawet z tatą nad rzeki w Nowym Sączu i patrzaliśmy, jak podnosi się na nich poziom wody. Nigdy nie byliśmy w zagrożonym regionie, ale mieliśmy w takich miejscach rodzinę, którą staraliśmy się
ostrzegać. W miarę upływu lat, zacząłem to robić na większą skalę. O
moich zainteresowaniach wiedziało coraz więcej osób. Zdarzało się,
że zamiast śledzić prognozę pogody
w telewizji, pytali o nią mnie. Z wiekiem zacząłem też szukać informacji w internecie, radarów, map synoptycznych.
- Stałeś się poszukiwaczem burz...
- Pamiętam, że mama musiała mnie siłą zatrzymywać w domu.
Zawsze bowiem, kiedy była burza,
chciałem wychodzić na zewnątrz,
robić zdjęcia albo patrzeć, jak na niebie strzelają pioruny.
- Co dokładnie robi łowca burz?
- Śledzi burze albo, jak sama nazwa wskazuje, łowi je. Jeździmy za
burzami tak, żeby zrobić jak najciekawsze zdjęcia. Naszą główną misją

FOT. FACEBOOK SĄDECKICH ŁOWCÓW BURZ

PASJE. Ze znajomymi gonił burzę w
okolicach Świniarska. Wydawało się,
że wszystko jest pod kontrolą. Nie zauważyli, że za nimi utworzyła się kolejna komórka burzowa. Widzieli ją co
prawda na radarach, ale nie spodziewali, że stanie się to tak szybko. Byli w
pułapce, w szczerym polu, pomiędzy
dwiema siłami...

Kiedy inni chowają się przed nadchodzącą burzą, Bartosz wyjeżdża jej naprzeciw.
jest jednak ostrzeganie ludzi przed
nadchodzącym niebezpieczeństwem. Jeśli widzimy, że dane zjawisko, jak burza czy wichura, może
zagrażać mieszkańcom, od razu informujemy o tym na naszym fanpage'u. Chcemy, aby ludzie wiedzieli,
że trzeba zachować ostrożność, ale
też nie chcemy wywoływać paniki.
Nigdy nie jest ona wskazana. Chodzi nam o przezorność. Spotykamy
się z sytuacjami, że komunikaty w
telewizji podawane są za późno albo
w ogóle. Pogoda momentalnie się
zmienia i widzimy na przykład, że
zbliża się front, który wcześniej nie
był nawet brany pod uwagę.
- Trzeba mieć do tego specjalistyczny sprzęt?

- Sprzęt jest potrzebny. Dysponują nim Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej i ogólnopolscy
łowcy burz, a my dzięki internetowi
możemy z niego korzystać. Wszystko
udostępnione jest na odpowiednich
stronach internetowych. Konkretne
zjawisko analizujemy według swoich
danych, porównujemy z danymi innych łowców czy IMiGW, a wyniki
publikujemy na naszym fanpage'u.

Natomiast kiedy mamy wolny dzień
i widzimy, że coś zaczyna się dziać,
sprawdzamy radary, by zobaczyć
czy jest szansa na burzę, wsiadamy
w auto i jedziemy. Najczęściej mijamy ludzi, którzy uciekają przed burzą, a my celujemy prosto w jej środek. To bardzo fascynujące. Wiadomo, nie możemy podejść zbyt blisko.
Pasja jest pasją, ale nie można przecież narażać dla niej swojego życia.

- Jak to wygląda w praktyce? Czekacie
na pierwszy grzmot, wsiadacie w auto
i ruszacie?
- Dokładnie tak to wygląda. Wiadomo, nie zawsze mamy na to czas,
bo każdy z nas pracuje. Trudno oderwać się od biurka i powiedzieć: Szefie idę, bo jest burza (śmiech).

- Gdzie jest granica? Jak blisko możecie
się zbliżyć do burzy?
- Trudno to określić. Wszystko
zależy od burzy, od tego jak, jest potężna i jak zmienny jest wiatr. Ustalamy to wszystko w oparciu o radary
i mapy synoptyczne. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie określić, jak
blisko możemy podejść do burzy.
Przy mniejszej burzy możemy podejść bliżej, do większej trzeba mieć
większy respekt.

FOT. ARCH.

- Bywaliście w niebezpieczeństwie?
- Raz ze znajomymi goniłem burzę w okolicach Świniarska. Wydawało nam się, że wszystko jest pod
kontrolą, tymczasem nikt nie spodziewał się, że za nami utworzy się
kolejna komórka burzowa. Widzieliśmy ją na radarach, ale nie spodziewaliśmy się, że utworzy się tak szybko. Byliśmy w pułapce,w szczerym polu, pomiędzy dwiema siłami. Szybko uciekaliśmy do samochodu. Pamiętam, jak dookoła biły
już pioruny.

Bartosz Bugara

- Samochód w czasie burzy jest bezpieczny, bo działa jak klatka Faradaya,
ale co w sytuacji, gdy go nie ma w pobliżu?

- Najlepiej usiąść na plecaku, torbie, kurtce, tak by nie była to mokra
powierzchnia. Trzeba się odsunąć od
wysokich przedmiotów typu drzewo, przekaźnik czy... linia energetyczna. To jedyne, co możemy zrobić. Ucieczka nie jest wskazana. Wytwarza się wtedy energia i możemy
ściągnąć na siebie piorun.
- Gdzie gonicie burze?
- Po Nowym Sączu i okolicach.
Najdalej byłem w Krakowie. Ale
przyznam się, że i na wakacjach
nachodzi mnie, by gonić burze. Więc
polowałem na nie i w Chorwacji.
- Masz ją, i co dalej?
- Wyciągamy aparat, robimy
zdjęcia i podziwiamy piękno natury (śmiech).
- Ilu was jest?
- Kilkanaście osób z Nowego Sącza. W Małopolsce jest nas kilkudziesięciu. Wiele osób zaczęło się
fascynować burzami dzięki mnie.
Wiedzieli, że jestem ich miłośnikiem
i też się wciągnęli. Wielu zaczęło się
zgłaszać przez naszego fanpage'a.
Nawet nie wiedziałem, że tyle osób
z Nowego Sącza interesuje się burzami. Sami do mnie piszą i chcą je
ze mną łowić.
- Jak długo będziesz łowił burze?
- Dopóki będzie mi się chciało,
aczkolwiek natura jest tak nieprzewidywalna, że tym się nie idzie znudzić. Każda burza jest inna i za każdym razem zaskakuje swoim obliczem. Pioruny potrafią zauroczyć.

ROZMAWIAŁA MARTA TYKA
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Sezon ogórkowy
Jerzy Wideł
Z kapelusza

W

tak zwanym niedzielnym
sezonie ogórkowym gazety, telewizja, a od kilku lat
Internet prześcigają się w sensacyjnych, wręcz fantastycznych doniesieniach. No cóż, jaki kraj takie sensacje. Wielka Brytania, osobliwie Szkocja ma swojego uświęconego tradycją
potwora z Loch Ness. Nasz kraj, osobliwie Małopolska ma swój barszcz
Sosnowskiego. Kiedy tylko nadchodzi
lato, barszcz zewsząd atakuje.
W tym roku po raz pierwszy, ponoć na wskutek kontaktu z tą azjatycką rośliną jest pierwsza ofiara śmiertelna.
Piszę ponoć, gdyż barszcz Sosnowskiego znany jest szczególnie w Małopolsce od co najmniej 50 lat i doprawdy przez te pół wieku nikt nie umarł.
Dopiero miało się to stać w tym miesiącu. Warto wiedzieć, że ta roślina
pojawiła się po raz pierwszy w Małopolsce w Niedzicy w nieistniejącej dzisiaj stacji hodowli roślin. Tytułem próby sprowadzono barszcz
z Kazachstanu, jako suplement diety bydła. Przez te pół wieku rozprzestrzeniła się po Sądecczyźnie i dotarła
do rogatek Nowego Sącza. Szczególnie dużo jej okazów jest przy drodze
Nowy Sącz – Krynica Zdrój. Trzeba,
owszem na nią uważać w upalne dni,

gdyż może poparzyć, ale doprawdy się
od niej nie umiera. Bo przez pół wieku
byśmy się o tym dowiedzieli.
Jeszcze nie tak dawno w sezonie
ogórkowym nie pisano o życiu politycznym, stąd ten termin. Donoszono o wynaturzeniach natury przyrodniczej choćby o wielorybie, który Wisłą miał dopływać do Warszawy,
bądź o owieczce, która miała się urodzić z dwoma głowami. Ale nasi politycy zwłaszcza przed wyborami parlamentarnymi nie dają o sobie zapomnieć. Na gruncie lokalnym
taką sezonową sensacją jest odkrycie posła Solidarnej Polski Arkadiusza
Mularczyka. Odkryciu temu towarzyszył posłowi sołtys Marcinkowic.
Trzeba trafu, że to wydarzenie miało
miejsce i czas na parę dni przed konwentem partyjnym Prawa i Sprawiedliwości, bądź jak kto woli Zjednoczonej Prawicy.
Pan sołtys Marcinkowic Stanisław
Kuzak i pan poseł Mularczyk stanęli na rondzie budowanej obwodnicy
północnej i oznajmili dziennikarzom
szukającym sensacji (czytaj skrytykowania prezydenta Ryszarda Nowaka),
że otwarcie obwodnicy spowoduje
katastrofę komunikacyjną w… Marcinkowicach. Wsi należącej do gminy Chełmiec, która w fantazjach samego wójta Bernadra Stawiarskiego
miała być miastem.
O ile mnie pamięć nie myli, budowa obwodnicy północnej trwa już
od dłuższego czasu. Plany były znane kilka lat temu. Czemuż wtedy sołtys Marcinkowic i poseł Mularczyk
nie walczyli o budowę chodników
wzdłuż drogi powiatowej Chełmiec

– Limanowa? Dlaczego sobie dopiero
teraz przypomnieli o rzeczywistym
niebezpieczeństwie dla pieszych pozbawionych chodników? Czyżby taką
inwestycję miał się zajmować prezydent Nowego Sącza a nie włodarz
Chełmca i powiat nowosądecki? Nie
tak dawno przecież wójt Stawiarski w
zależności od humoru raz chciał rozmawiać z władzami Nowego i Starego Sącza, Podegrodzia o rozwiązaniach komunikacyjnych w tym rejonie powiatu, innym razem snuł kolejne fantasmagoria o budowie obwodnicy zachodniej po wałach nad Dunajcem. Nie wspominam już o tym,
że Stawiarski wtrącał się w kampanię wyborczą w sądeckiej gminie, co
było wręcz naruszeniem pewnych
politycznych obyczajów. Gdzie wtedy był sołtys Marcinkowic i poseł Solidarnej Polski?
Obydwaj panowie świetnie się
wpisali więc w wydarzenia, które w
sezonie ogórkowym z przymrużeniem oka przyjmują telewidzowie,
czytelnicy gazet i internetowcy. Problem oczywiście dla mieszkańców
wsi Rdziostów, Marcinkowic, Klęczan
jest poważny, bo ruch samochodów,
zwłaszcza ciężarowych stanie się bardziej uciążliwy po oddaniu do użytku
lada tydzień obwodnicy północnej.
Tylko jeszcze raz pytam ich, dlaczego sobie o tym dopiero teraz przypomnieli i dlaczego jako tło telewizyjne
w Kronice służyło im rondo w Nowym
Sączu, a nie np. „rynek” w Chełmcu?
Kto tu jest stosownym adresatem tego
genialnego sezonowego, ogórkowego
odkrycia sołtysa i posła – prezydent
miasta czy wójt gminy?

PORADNIK ADWOKATA
Opieka nad rodzicami emerytami
Pytanie czytelnika:
Opiekuję się swoimi starszymi
rodzicami. Z tego powodu musiałem zrezygnować z pracy zarobkowej. W chwili obecnej nie mam dochodów, ale rodzice mają dość wysokie emerytury. Jak mogę dysponować pieniędzmi rodziców?

Odpowiedź adwokata:
W celu dysponowania pieniędzmi rodziców najlepiej jest posiadać
stosowne od rodziców pełnomocnictwo. W tym celu najlepiej udać
się wraz z rodzicami do notariusza. Notariusz sporządzi odpowiedni dokument, wskazując szczegółowo, do jakich czynności Pan jest
upoważniony.
Jeżeli stan zdrowia rodziców nie
pozwala im na podjęcie świadomych decyzji i zachodzą przesłanki wskazane w art. 13 (ubezwłasnowolnienie całkowite) lub 16 (ubezwłasnowolnienie częściowe) Kodeksu cywilnego, tj. choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy
albo inne rodzaje zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwo lub narkomania, to można
wystąpić do sądu z wnioskiem o
ubezwłasnowolnienie.

Różnica pomiędzy ubezwłasnowolnieniem całkowitym, a
częściowym polega na tym, iż
przy ubezwłasnowolnieniu częściowym wymaga się, aby osobie, o którą chodzi, potrzebna
była pomoc do prowadzenia jej
spraw. Natomiast przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym osoba ubezwłasnowolniana nie jest
w stanie kierować swoim postępowaniem.
We wniosku o ubezwłasnowolnienie proszę wskazać, aby
Sąd wyznaczył Pana opiekunem,
uzasadniając wniosek tym, iż już
opiekuje się Pan swoimi rodzicami i w tym celu nawet zrezygnował Pan z pracy zawodowej.
Należy jednak pamiętać, że
aby sąd orzekł ubezwłasnowolnienie, to zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem sądowym i poglądami doktryny prawa, ubezwłasnowolnienie powinno być celowe, tzn. służyć niesieniu pomocy osobie,
która ma być ubezwłasnowolniona, w załatwianiu jej spraw
osobistych lub majątkowych.

AGNIESZKA BŁAŻOWSKA, ADWOKAT

Masz pytanie do adwokata? Zadaj je drogą e-mailową:
poradyprawne.dts@abkancelaria.com.
Agnieszka Błażowska udziela bezpłatnych porad
prawnych na naszych łamach.

25-lecie firmy Wiśniowski

Dumni z tego, co robimy i w jakim miejscu żyjemy
Blisko tysiąc osób wzięło udział w cyklu jubileuszowych imprez uświetniających 25-lecia firmy Wiśniowski. Partnerzy handlowi z kraju i zagranicy oraz
przedstawiciele branży budowlanej
uczestniczyli w spotkaniach, które były
połączeniem edukacji oraz integracyjnego wypoczynku.
- Cieszymy się, że od lat jesteście
z nami, że zawsze możemy na was liczyć i że tak skutecznie potraficie być
ambasadorami marki Wiśniowski –
podkreśliła prezes Krystyna Baran,
witając gości. – Bez was i waszego
zaangażowania dzisiejszy jubileusz
z pewnością nie byłby tak okazały.
Słowo „marka” było kluczowym
podczas obchodów jubileuszu ćwierćwiecza przedsiębiorstwa.
- Marka, którą wspólnie z naszymi partnerami handlowymi tworzymy, której poświęcamy swój czas i
swoją pracę, powinna być dla nas
bardzo ważna – przekonywała dyrektor marketingu Katarzyna Świderska.
– W krajach o starszych niż nasze
tradycjach wolnego rynku, marki
budowane są przez pokolenia i – nie
bójmy się tego powiedzieć – istnieje

większa świadomość jej siły. Marka
to również element posiadający wymierną wartość. Między innymi dlatego chcemy przy okazji naszego jubileuszu podkreślić, że 25 lat to jest
ten moment, kiedy możemy się na
chwilę zatrzymać i powiedzieć sobie: to nasz wspólny wysiłek sprawił,
że marka Wiśniowski ma dziś swoją
wartość i jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale i w Europie.
Firma zaprosiła swoich gości do
zwiedzania zakładu i obejrzenia z bliska procesów technologicznych, których efekty finalne to produkty sprzedawane dziś w kilkudziesięciu krajach świata.
- Taka skrócona ścieżka edukacyjna okazuje się niezwykle ważna, szczególnie dla naszych zagranicznych gości – mówił Maciej
Walencow, dyrektor ds. rynków
Europy Południowej. – Jesteśmy dumni z naszego zakładu, naszego technologicznego zaawansowania, a nasi
goście często są zaskoczeni, że polska firma w swoim procesie produkcyjnym używa najnowocześniejszych
urządzeń i systemów stawiających
nas w ścisłej światowej czołówce.

Właściciel firmy Andrzej Wiśniowski, podczas Wielkiej Gali
25-lecia uhonorował wyróżnieniami specjalnymi pięćdziesięciu najlepszych partnerów handlowych firmy.
Swoich gości zaprosił do hotelu Heron nad Jeziorem Rożnowskim.
- To niezwykłe miejsce wydaje się
idealną scenerią dla naszego niezwykłego jubileuszu – mówił Andrzej
Wiśniowski. – Niektórzy żartowali,
że zmieniam branżę na hotelarską.
Nic podobnego, ten hotel nad jeziorem to po prostu moje hobby. Jestem
szczęśliwy, że przyszło nam żyć w
tak pięknym miejscu, gdzie krajobraz za oknem zapiera dech w piersiach, a nasi goście porównują je z
najpiękniejszymi zakątkami Europy.
Różnica polega na tym, że tamte są
tylko lepiej wypromowane. Zaskakujemy świat, pokazując tak piękne miejsca i zaskakujemy naszych
gości tym, że w 25 lat stworzyliśmy
firmę nie ustępującą w niczym najlepszym. Chciałbym, żebyśmy ten
jubileuszowy wieczór zapamiętali właśnie tak: możemy być dumni z tego, co robimy i w jakim miejscu żyjemy.

Firma zaprosiła swoich gości do zwiedzania zakładu i obejrzenia z bliska procesów
technologicznych
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MIX ELECTRONICS NOWY SĄCZ

C.H. Merkury, ul. Wiśniowieckiego 129, tel: 18 440 08 13
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9 –19 oraz w soboty w godz. 9 –16
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Filmoteka sądecka (19)

Gwiazdki znad Popradu

FOT. JERZY LEŚNIAK

Obie aktorki łączy nadpopradzki
rodowód, narciarska pasja i matura w tej samej szkole: LO im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.
Marta zdawała egzamin dojrzałości
w 1992 r., Katarzyna sześć lat później. Marta pochodzi z wielodzietnej
rodziny z Piwnicznej (tata był m.in.
instruktorem narciarstwa na Suchej
Dolinie), Katarzyna ze Starego Sącza,
choć w dowodzie jako miejsce urodzenia ma wpisaną Limanową (oddział położniczy w Nowym Sączu był
wtedy akurat w remoncie).
Marta Zięba, rocznik 1976, ukończyła PWST we Wrocławiu i z Dolnym Śląskiem związała swą karierę
sceniczną. Występowała w teatrach
– najpierw w Dramatycznym im.
J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, następnie w Polskim we Wrocławiu. Ma
na aktorskim koncie liczne i znaczące role teatralne. Katarzyna Zielińska,
rocznik 1979, studiowała w PWST w
Krakowie, po czym przeniosła się do
stolicy, gdzie zaangażowała się w teatrach – Kwadrat, Syrena, Rampa.
Obie panie Z., choć różni je temperament, droga zawodowa i metody budowania aktorskiej tożsamości, są dziś powszechnie rozpoznawalne przez masową publiczność
dzięki udziałowi w znanych filmach
i przede wszystkim serialach. Marta grała m.in. w „Przedwiośniu”,
„Komorniku”, „Afionie i pszczołach”
oraz w serialach telewizyjnych: „Na
dobre i na złe”, „Na Wspólnej”, „Galeria”, „Prawo Agaty”, „Plebania”,
„Kryminalni” i „Fala zbrodni”.
Katarzyna do występów w filmach („Quo vadis”, „Mój Nikifor”,
„Plac Zbawiciela”, „Ryś”, „Och
Karol”, „Listy do M”) i serialach
(„Złotopolscy”, „Klan”, „Barwy
szczęścia”, „M jak miłość”, „Dom
nad rozlewiskiem”), dokłada – żyjąc
w wiecznym pędzie – udział w popularnych programach telewizyjnych („Szansa na sukces”, „Jak oni
śpiewają”, „Gwiazdy tańczą na lodzie”, „Bitwy na głosy, „Kocham Cię,
Polsko”, „Taniec z gwiazdami”).
Na dodatek też śpiewa z powodzeniem w musicalach i przedstawieniach estradowych, zdobyła nagrodę publiczności w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
Podstaw muzyki wyuczyła się solidnie, biorąc lekcje gry na pianinie u Stanisława Dąbrowskiego,
byłego dyrygenta orkiestry dętej
w Starym Sączu. Do nagrań piosenek na płytę „Leopold Kozłowski i

Marta Zięba

Kasia Zielińska

Kasia Zielińska, zwyciężczyni konkursu recytatorskiego w Starym Sączu (1998), obok Jan Nowicki

przyjaciele” nauczyła się języka jidysz. Z kolei jej talent recytatorski dostrzegł nie kto inny, tylko Jan
Nowicki, jako szef jury międzyszkolnego konkursu w Starym Sączu,
przyznając Kasi nagrodę główną.
Marta wybrała studia aktorskie
świadomie w klasie maturalnej, zafascynowana Teatrem Telewizji, młodzieńczymi wyobrażeniami o niepowtarzalności każdego wieczoru
w kontakcie z widownią. Początkowo miała kłopoty z wyeliminowaniem – jak to sama ujmuje – prowincjonalności, której szybko się pozbyła, trafiając na cenne rady mistrzów w scenicznym fachu, występując w przedstawieniach Szekspira i
Ibsena. W 2002 r. zagrała Candy Starr
w „Locie nad kukułczym gniazdem”,
rok później Glorię w „Czyż nie dobija się koni?”. Podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu
wcieliła się w Martę w spektaklu „Poczekalnia.0” Krystiana Lupy. Zebrała b. pochlebne opinie za rolę Marii
Skłodowskiej-Curie osadzonym we
freudowskim klimacie spektaklu
„Blanche i Marie”. Z biegiem lat np. w
głośnych „Biesach” stała się nie tylko
odtwórczynią jednej z głównych ról
(Lizy), ale i współtwórczynią całego
spektaklu, mając możliwość ciągłego
poszukiwania i odkrywania na nowo
swej aktorskiej osobowości.
„Nosi się te wszystkie pokręcone
postacie w sobie i jednocześnie wiele daje się im z siebie. To czasami jest
wstrętne, bo przez nie ludzie dowiadują się czegoś o nas samych. Mogą
zobaczyć, jak kochamy, jak nienawidzimy czy cierpimy. Widzom wydaje się, że my robimy wszystko na zawołanie, że jesteśmy takimi kuglarzami, a jesteśmy przecież zwykłymi ludźmi. Ten zawód wiąże się ze
sprzedawaniem własnych emocji i
to jest potwornie trudne” – zwierzała się po przenosinach z Wałbrzycha
do Wrocławia.
Innego rodzaju dylematy ma w
ostatnich miesiącach Kasia, która w
2013 r. wyszła za mąż za Wojciecha
Domańskiego (chłopaka z sąsiedztwa, z Moszczenicy Niżnej, syna swej
polonistki z liceum starosądeckiego, absolwenta Harvardu), od pół
roku jest na warszawskim Mokotowie
szczęśliwą matką Henryka. Marta ma
te doświadczenia wczesnego macierzyństwa za sobą, jest – w związku z
aktorem Dariuszem Majem – matką
12-letniej Tosi.
JERZY LEŚNIAK
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Gorące lato w Olimpii-Beskid. Będzie sponsor strategiczny?
PIŁKA RĘCZNA.Tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu PGNiG Superligi we władzach nowosądeckiego
klubu doszło do sporych zmian. Dotychczasowy zarząd z prezesem
Wiesławem Rutkowskim na czele
został odwołany. Teraz klub
poprowadzi Wiesław Pazgan - biznesman związany z firmą Konspol.
Ster Olimpii-Beskid Wiesław
Rutkowski przejmował w 2012
roku, tuż przed debiutem zespołu z Nowego Sącza w najwyższej
klasie rozgrywkowej kobiecego
szczypiorniaka. Nie były to jednak łatwe czasy dla drużyny, bowiem klubowa kasa świeciła pustkami, a poprzednicy pozostawili
zarządowi sporo innych nieuregulowanych zobowiązań. Pomimo tego, nowemu prezesowi oraz
jego współpracownikom w krótkim czasie udało się wyprowadzić klub na prostą. Całkiem nieźle spisywał się on także w Superlidze, dwukrotnie awansując do
fazy play-off.

W nadchodzącym sezonie Superligi piłkarki Olimpii - Beskid trenować
będzie Lucyna Zygmunt (na zdj. z Bogdanem Wentą). Trenerka została także
wybrana do nowego Zarządu klubu (wraz z Wiesławem Pazganem i Moniką
Szkarłat –Fikiel).
Ostatni sezon nie był już jednak tak udany jak poprzednie.
Olimpia-Beskid zajęła dopiero 10

lokatę w Superlidze, a po zakończeniu rozgrywek opuściło ją kilka czołowych zawodniczek (m.

wyjściowym składzie będzie walczyć z Izabelą Śliwą.

PIŁKA NOŻNA: SANDECJA
PRZYGOTOWUJE SIĘ DO
SEZONU

BOKS: TOMASZ GARGULA
WYGRYWA I CHCE WALCZYĆ
DALEJ

Na razie klub z Nowego Sącza
rozegrał dwa sparingi ze słowackimi zespołami. Pierwszy z FK
Druzstevnik Plavnica zakończył
się wysoką wygraną sądeczan
4:1. Gole dla „biało-czarnych”
zdobywali Przemysław Oziębala (2) i Krzysztof Bodziony (2).W
drugim meczu podopieczni trenera Roberta Kasperczyka przegrali z FK Poprad 2:1. Honorową bramkę w 67 min. spotkania
zdobył z rzutu karnego Sebastian
Szczepański.

in. Kamila Szczecina, Joanna Gadzina i Paulina Masna). Nierozwiązany pozostał także problem
sponsora strategicznego (nie udało się go pozyskać przez 3 lata).
Wydaje się, że właśnie ten czynnik ostatecznie zadecydował o
„nowym rozdaniu” w klubie.
30 czerwca na walnym zebraniu stowarzyszenia działacze zadecydowali o powierzeniu obowiązków prezesa Wiesławowi
Pazganowi. Pomagać mu ma
Lucyna Zygmunt (jest także trenerem drużyny - przyp. red.)
oraz Monika Szkarłat- Fikiel.
Wiesław Pazgan prywatnie jest
bratem założyciela i właściciela firmy Konspol - Kazimierza
Pazgana, który w ostatnim rankingu „100 najbogatszych Polaków” tygodnika „Wprost” uplasował się na 35. miejscu z majątkiem wartym ponad 820 mln zł.
Czy przejęcie przez niego steru w Olimpii-Beskid automatycznie oznacza „otwarcie kurka z pieniędzmi” i zakończenie

problemów finansowych? Tego
oficjalnie nie wiemy, ale coś chyba jest na rzeczy, bowiem komentując dla portalu sportowefakty.pl zmiany w zarządzie
Wiesław Rutkowski powiedział:
-Na naszą decyzję miała też
wpływ pogłoska na temat sponsora, którą usłyszeliśmy w poniedziałek wieczorem. Staraliśmy się to uszanować, bo jeśli ktoś wchodzi ze swoimi pieniędzmi, to ma pierwszeństwo
wyboru, z kim chce pracować.
Już za kilka dni piłkarki ręczne z Nowego Sącza pod okiem trener Lucyny Zygmunt rozpoczną
intensywne treningi do czwartego z kolei sezonu w ligowej elicie. Do przemeblowanego składu (w klubie pojawiły się Marlena
Lesik, Agata Basiak, Karolina
Golec i Dagmara Nocuń) dołączą dwie reprezentantki Ukrainy:
Tamara Smbatian i Iryna Stelmakh.
Rozgrywki w Superlidze ruszą
początkiem września.
(ROSS)

KAJAKARSTWO GÓRSKIE: 4
MEDALE POLSKICH SLALOMISTÓW

Kacper Gondek oraz Igor Sztuba.
Kolejny dzień zawodów również
zakończył się w miarę pomyślnie.
Na trzecim stopniu podium w C2M
stanęli Piotr Szczepański i Marcin
Pochwała. Ci sami zawodnicy wraz z
dwiema kolejnymi osadami: Michał
Wiercioch/Grzegorz Majerczak oraz
Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński
zespołowo zajęli 2. miejsce.

SPRINTEM
SIATKÓWKA: KOLEJNE
WZMOCNIENIA MUSZYNIANKI
Do drużyny Bogdana Serwińskiego
dołączyły Adela Helić i Aleksandra
Krzos. Adela Helić to 25-letnia
serbska atakująca, która ostatnio występowała w Crvenie Zvezdzie
Belgrad. W 2014 roku została
uznana za najbardziej wartościową zawodniczkę Pucharu Serbii.
Triumfowała także ze swoim klubem w rozgrywkach o mistrzostwo kraju. Aleksandra Krzos w
ubiegłym sezonie broniła barw
mistrza Polski - Chemika Police. 26-letnia siatkarka grająca na pozycji libero o miejsce w

Znany nowosądecki pięściarz
Tomasz Gargula udanie powrócił na ring po 11 latach przerwy.
Podczas gali bokserskiej w Krynicy-Zdroju pokonał na punkty Sebastiana Wywalca. 41-letni bokser marzy teraz o walce z
najlepszymi zawodnikami w kraju. Czeka na propozycje od promotorów.

Karpacki Maraton Rowerowy coraz bliżej
Już 25 lipca (sobota) na Sądecczyźnie odbędzie się VII Karpacki
Maraton
Ro w e r o wy im. Jacka Bugańskiego.
Tradycyjnie zawody zostaną rozegrane na trzech różnych trasach:
szosowej, terenowej oraz rekreacyjnej (rodzinnej).
Trasa szosowa (najdłuższa, ok. 80
km) prowadzi m. in. szlakiem Karpackiego Szlaku Rowerowego oraz
drogami łącznikowymi po Pogórzu
Rożnowskim. Trasa terenowa (46
km) została wytyczona przez Pogórze Rożnowskie oraz Góry Grybowskie, a trasa rekreacyjna (kilkanaście km) będzie zlokalizowana w Nowym Sączu i jego najbliższych okolicach. Zapisy na maraton szosowy już trwają na stronie internetowej www.roadmaraton.pl. Udział w rywalizacji na trasach terenowej i rekreacyjnej należy zgłosić za pomocą formularza internetowego (dostępny na stronie
internetowej www.rowery.pttk.pl
w zakładce zgłoszenia).

Przypominamy, że liczy się kolejność zgłoszeń, bowiem organizatorzy ustalili limity startowe
- odpowiednio 200 osób na trasę
szosową, 50 osób na trasę terenową i 50 osób na trasę rekreacyjną.

Maraton wystartuje 25 lipca o g.
10 z campingu PTTK w Nowym
Sączu przy ul. Nadbrzeżnej.

(ROSS)
FOT.ZA:WWW.ROWERY.PTTK.PL

W 3 edycji Pucharu Świata w
Liptowskim Mikulaszu polscy kajakarze zdobyli 4 medale. W sobotę, 4 lipca po srebro w konkurencji
K1M x3 sięgnęli: Mateusz Polaczyk,
Maciek Okręglak i Dariusz Popiela. Tego samego dnia brąz w C1M
x3 wywalczyli Grzegorz Hedwig,
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

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

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

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

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

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

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

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