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I N T E R M A R C H E   W   N O W E J   O D S Ł O N I E
WI KSZA POWIERZCHNIA = WI KSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓWWI KSZA POWIERZCHNIA = WI KSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓW
Jedyny w mie cie supermarket z w asnym rozbiorem mi s i w dzarni ! Jedyny w mie cie supermarket z w asnym rozbiorem mi s i w dzarni ! 

Specja lne zamówien ia pod numerem te l .  18 449 52 60Specja lne zamówien ia pod numerem te l .  18 449 52 60
Dołącz do nas na facebooku - kliknij „Lubię To!” szukaj nas pod hasłem „Intermarche Nowy Sącz”

C.H. EUROPA II
Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1

Godz. otwarcia:  pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

Gabriela Olszak z Mo-
krej Wsi chciałaby zostać 
policjantką albo na-
uczycielką wychowa-
nia fizycznego. Na razie 
jednak uczy się w I LO 
w Nowym Sączu i kolek-
cjonuje tytuły miss. Na 
początku czerwca przy-
padł jej tytuł  Wicemiss 
Ziemi Sądeckiej, a teraz 
założyła szarfę II Wice-
miss Małopolski 2012. 
Podegrodzianka pokona-
ła w konkursie zorgani-
zowanym w hotelu Mer-
cure Kasprowy między 
innymi sądeczanki: Annę 
Lipińską, Magdalenę 
Pietrzyk, Natalię Olcha-
wę i Paulinę Habel z Kry-
nicy. Gabriela Olszak 
tańczy w Regionalnym 
Zespole Pieśni i Tańca 
Podegrodzie. W wolnych 
chwilach gra w siatków-
kę i podróżuje.
Tytuł Miss Polonia Ma-
łopolski 2012 przypadł 
Annie Markowskiej 
z Krakowa, a Wicemiss  
Małgorzacie Stoch z No-
wego Targu. FO
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Jeżeli nie jesteś w stanie pracować, 
a zależy ci na szybszym powrocie 
do pracy, możesz skorzystać z bez-
płatnej rehabilitacji, którą oferuje 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach programu prewencji 
i rehabilitacji ZUS zapewnia bez-
płatną rehabilitację leczniczą w za-
kresie schorzeń narządu ruchu, 
układu krążenia, układu oddecho-
wego, schorzeń psychosomatycz-
nych oraz po operacji nowotworu 
gruczołu piersiowego. Wystar-
czy, że lekarz rodzinny wypełni 
wniosek o skierowanie do jedne-
go z ośrodków rehabilitacyjnych. 
Warunek jest jeden – musimy pod-
legać ubezpieczeniu społecznemu. 
Nieważne, czy aktualnie pracuje-
my, pobieramy zasiłek chorobowy 
albo świadczenie rehabilitacyjne. 

Wniosek trzeba złożyć w naj-
bliższej placówce ZUS. Lekarz 
orzecznik zadecyduje, czy rehabi-
litacja jest niezbędna. Jeżeli jego de-
cyzja będzie pozytywna, pozosta-

je tylko czekać na skierowanie na 
turnus, który trwa 24 dni.

– Aktualnie okres oczekiwania 
na przyjęcie do ośrodka rehabili-
tacyjnego wynosi od 2 do 3 miesię-
cy – mówi Teresa Skrzypiec z działu 
rehabilitacji i prewencji sądeckie-
go ZUS. – Wszystko zależy od cha-
rakteru schorzenia. Nieco dłużej 
trzeba poczekać na rehabilitację 
schorzeń narządu ruchu. W ubie-
głym roku z rehabilitacji skorzy-
stało 1700 osób. 

Wszystkie koszty (turnus, za-
kwaterowanie, wyżywienie i koszt 
podróży w obie strony najtańszym 
środkiem komunikacji publicznej) 
pokrywa ZUS. O taką rehabilitację 
mogą starać się tylko osoby, które 
w wyniku choroby są zagrożone 
długotrwałą niezdolnością do pra-
cy i rokują odzyskanie tej zdolno-
ści po rehabilitacji. Nie mogą z niej 
więc skorzystać osoby będące na 
rencie przyznanej na stałe oraz nie-
pracujący emeryci. (BOG)

Przesyłka z Czarnego Lądu 
Od dwóch lat zespół folklorystyczny Freespirit Art Group z Ghany próbuje pokonać problemy związane 
z załatwieniem spraw wizowych i paszportowych, by dotrzeć na Święto Dzieci Gór. I tym razem nie udało 
ich się rozwiązać. Dzieciaki jednak się nie poddają. Na dowód, że bardzo zależy im, by zatańczyć w Nowym 
Sączu, wysłali organizatorom imprezy kolorowy baner. – Litery na nim zrobione są z kawałków batików, 
pozostałości po szytych wcześniej kostiumach dla zespołu. Wszystkie batiki były wykonywane ręcznie, bo 
batik to ręcznie dekorowany materiał – informuje w liście do dyrektora MCK „Sokół” Antoniego Malcza-
ka Krystyna Choszcz, prezes Fundacji Freespirit z Gdańska, która pomaga dzieciom z Ghany w zorganizo-
waniu przyjazdu do Polski. 

26 L IPCA 1889 – do Nowego Sącza wraz grupą studentów przyjechał 
Stanisław Wyspiański. Podczas kilkudniowego pobytu powstały rysun-
ki jego autorstwa przedstawiające m.in. klasztor franciszkanów, ko-
ściół św. Małgorzaty, kościół jezuitów, zamek, synagogę oraz sądeckie 
domy. W następnych dniach artysta odwiedził m.in. Grybów, Bobo-
wą i Stary Sącz gdzie szkicował zabytki w kościele parafialnym oraz 
klasztorze klarysek. Tamte prace stanowią do dziś cenne źródło wie-
dzy o wielu nieistniejących już miejscach.
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WARTO WIEDZ IEĆ

KARTKA Z  KALENDARZA

Bezpłatna rehabilitacja od… ZUS

Musti prosi 
o pomoc
Jestem Musti, mam ok. 6 lat. 
To lata tułaczki, udręki i głodu. 
Teraz pomagają mi dzieci, do-
rośli oraz Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami. Bardzo ko-
cham dzieci. Szukam dobre-
go domu, gdzie znajdę miłość 
i ciepły kąt na zimę. Towarzy-
stwo Opieki nad Zwierzętami 
zapewni pomoc osobie adop-
tującej. Tel. (18) 443–71–24.
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Mieszkasz w Nowym Sączu?
Jesteś osobą bezrobotną? 

Nie ukończyłeś 25 roku życia lub masz ukończone 50 lat?

Zamierzasz założyć własną fi rmę?! 

w ramach projektu „Nowy Sącz – Nowa fi rma”

uzyskasz wsparcie szkoleniowo-doradcze 

oraz 

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Zapraszamy do udziału w projekcie 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w dniach:

od 5 lipca do 3 sierpnia 2012 r. 

w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146

pokój 307
więcej informacji pod nr tel. 18 442 91 10 wew. 294

oraz na stronie internetowej: www.efs.sup.nowysacz.pl/

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA

Monadit-Bicom

Nowy Sącz,ul.1 Brygady 6

Diagnostyka
Testy alergiczne

Testy identyfi kacyjne
(obciążenie organizmu robakami, wirusy, 

metale ciężkie, bakterie)

Rejestracja telefoniczna codziennie 

od godz.10.00 do 20.00

18 442 80 67, kom. 660 429 826

Ważny temat

GOSPODARKA.  Dwa lata temu PKS 
w Nowym Sączu kupił cztery nowe au-
tobusy volvo za 2 mln zł. Teraz prywat-
na spółka z Oświęcimia kupiła cały tabor 
– ponad 70 autobusów – wraz z pra-
wem do obsługi kilkudziesięciu linii za 3 
mln 225 tys. zł. Czyli za czapkę gruszek, 
jak się powszechnie komentuje.

Licencje na kilkadziesiąt linii i au-
tobusy dla PKS Oświęcim to ko-
lejny etap likwidacji nowosądec-
kiej spółki. 

– Trudno mi się do tej transakcji 
odnieść, bo nie znam wyceny, ale 
fakt, że dwa lata temu spółka kupiła 
cztery nowe autobusy volvo za 2 mln 
zł, a dziś cały tabor wraz z pra-
wem do przewozów za nieco ponad 
3 mln zł, może zastanawiać – mówi 
były dyrektor PKS Marek Surowiak. 
– Mówiłem półtora roku temu, kiedy 
odchodziłem z PKS, że firma upadnie 
i tak się stało. Firmy nie ma i nie bę-
dzie. Jeszcze dwa lata temu była do 
uratowania, ale nie pozwoliły na to 
związki zawodowe.

Początek tego roku to usilne pró-
by albo pozory prób ratowania ban-
krutującego PKS. Zainteresowanych 
przejęciem spółki było ponoć kilku 
oferentów, w tym grupa pracowni-
ków i wójt Chełmca Bernard Stawiar-
ski, ale ten ostatni nie dostał wówczas 
nawet wyceny. Sam zastanawiał się 
wtedy, czy propozycja nie była ble-
fem. Teraz również, choć mówiono 
o zainteresowaniu co najmniej kilku 
firm, w tym dwu sądeckich przewoź-
ników, do licytacji zgłosił się tylko je-
den oferent. PKS Oświęcim przebił 
cenę wywoławczą o 225 tys. zł.

***
Biadolenie nad wykupywanym 

majątkiem sądeckiego PKS to jest już 
płacz nad rozlanym mlekiem, bo to 
konsekwencja niegospodarności cią-
gnącej się latami.

Generalnie pasażerów nie intere-
suje, kto będzie obsługiwał linie. Byle 
ktoś ich dowiózł do pracy i domu. 
Z tym od początku roku był coraz 
większy problem, bo PKS co rusz 
całkowicie likwidował kolejne linie, 

inne znacznie uszczuplając. Po PKS 
jednak specjalnie nikt nie płacze, bo 
lukę wypełniają niemal od razu pry-
watni przedsiębiorcy. Ich autobusy 
jeżdżą już m.in. do Florynki, Ptasz-
kowej, Grybowa, a zlikwidowane 
kursy do Muszyny przejął częściowo 
Szwagropol.

***
PKS Oświęcim kupił prawa do 

kursów i autobusy, ale na razie nie 
ma chętnych na kupno 3 ha grun-
tu wraz z bazą i biurowcem przy ul. 
Wyspiańskiego i samego dworca przy 
al. Wolności. Ten ostatni dzierżawi już 
spółka Regionalny Dworzec Autobu-
sowy w Krakowie i również może go 
w konsekwencji kupić. Jest jeden wa-
runek. Przewoźnik musi zapewnić, że 
przeznaczenie placu nie zmieni się.

Teraz spółka z Oświęcimia konty-
nuuje przewozy na dotychczasowych 
trasach, jako sądecki oddział PKSiS 
Oświęcim. Cześć kierowców otrzy-
mało oferty pracy, ale, czy będą pra-
cować, zależy od tego, czy przystaną 
na nowe warunki. Liczyli bowiem, że 
dostaną odprawy, a potem zatrud-
ni ich Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Samochodowej i Spedycji Oświę-
cim S.A., ale stare umowy obowiązują 
do końca lipca i nowy właściciel chce 
kierowców przejąć z marszu. Dla-
tego po rozmowach załogi z preze-
sem oświęcimskiej firmy kierowcy 
nie byli zachwyceni. Krótko po licy-
tacji jej prezes Leszek Rykała spotkał 
się z pracownikami sądeckiego PKS 
(ok. 150 osób). Na pracę w nowej fir-
mie może liczyć ok. 100 osób, które 
miałyby przejść do PKSiS Oświęcim 
ze stałymi umowami i pakietem so-
cjalnym. (BOG)

Zamiast podjąć legalną pracę, wo-
lały działać dla agencji towarzyskiej 
w Nowym Sączu. Teraz dwie Ukra-
inki w wieku 35 i 24 lat muszą opu-
ścić Polskę. 

Kobiety 19 lipca zostały zatrzyma-
ne podczas kontroli w lokalu noc-
nym w Nowym Sączu przez funk-
cjonariuszy Straży Granicznej. 

– Cudzoziemki posiadały wizy, 
dzięki którym mogły podjąć pra-
cę, jaką zaoferowali im praco-
dawcy z Rzeszowa i Żyrardowa. 

Nigdy tam nie trafiły, za to nie-
legalnie pracowały dla agencji 
towarzyskiej, prawdopodobnie 
uprawiając najstarszy zawód 
świata. Nie udowodniono jednak, 
że zajmowały się prostytucją. Zo-
stały zatrzymane i muszą opu-
ścić Polskę z uwagi na to, że nie 
zrealizowały celu, jaki określały 
ich wizy – wyjaśnia mjr Krzysz-
tof Kowalczyk, rzecznik prasowy 
Karpackiego Oddziału Straży Gra-
nicznej. Obie panie muszą opuścić 
Polskę do 28 lipca.

Za czapkę gruszek

W latach 50. XX wieku sądecki PKS dysponował imponującym taborem nie 
tylko autobusów.
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opuścić Polaków
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ROZMOWA  z sierż. 
szt. PAWŁEM GRYGLEM, 
oficerem prasowym 
Komendy Miejskiej Policji 
w Nowym Sączu

– „Dzisiaj cała Polska myśli o was 
bardzo ciepło i serdecznie. Je-
steście naszymi prawdziwymi 
bohaterami” – mówił kilka 
dni temu podczas obchodów 
Święta Policji premier Donald 
Tusk. Czujecie się bohaterami?

– Na pewno cieszy, że szef 
rządu docenia naszą pracę. Poparciem 
jego słów są też głosy opinii publicz-
nej. Dane z ostatnich lat pokazują, 
że coraz więcej Polaków pozytyw-
nie ocenia działania funkcjonariuszy. 
Policjanci mogą czuć się bohaterami. 
Pomagają ludziom w naprawdę kry-
zysowych momentach. Choćby nie-
dawna sytuacja, gdy oficer dyżurny 
uratował dziecko, które się zakrztu-
siło. Przez telefon instruował matkę, 
jak ma postępować. Podejrzewam 
tylko, iż on powie, że nie czuje się bo-
haterem. Po prostu to jego praca, za to 
mu płacą. Jeśli to jest kryterium boha-
terstwa, to bohaterem jest każdy, kto 
z powagą i zaangażowaniem podcho-
dzi do swoich zadań. 
– 70 proc. Polaków wystawia pozytywne 
noty policjantom. 67 proc. dobrze oce-
nia waszą służbę. Co pozostali mają do 
zarzucenia funkcjonariuszom? Chyba że 
reszta, to przestępcy…

– Bez przesady. Przecież nie wszy-
scy muszą nas lubić. Jesteśmy w koń-
cu organem represyjnym. Mamy stać 
na straży prawa i wymagać od oby-
wateli, by tego prawa przestrzega-
li. Trudno się spodziewać, że osoba, 
która dostaje mandat za szybko jaz-
dę, będzie z nas zadowolona. 
– Zamiast patrolować ulice, stoicie ukryci 
w przydrożnych krzakach i robicie z kie-
rowców przestępców.

– Tak właśnie brzmi odwieczny 
nasz problem. Kiedy zatrzymujemy 
kierowcę za brawurową jazdę, sły-
szymy od niego: „A wy nie macie co 
robić…!”. Oczywiście w naszej gestii 
jest, czy go ukarzemy mandatem, czy 
damy tylko pouczenie. 70 procent Po-
laków, jak wynika z badań, ma jed-
nak do nas zaufanie. Uważam, że to 
bardzo wysoka ocena, jak na instytu-
cję. Wiele się w samej policji i jej pracy 
zmieniło, ale wciąż walczymy ze ste-
reotypem Milicji Obywatelskiej. Na 
szczęście społeczeństwo też się zmie-
nia i rozmawia, współpracuje z poli-
cją. Ludzie nie wstydzą się zadzwo-
nić i poinformować o niepokojących 
rzeczach, które się dzieją wokół. I nie 
są traktowani jak donosiciele, ale jak 
obywatele, którzy spełniają swój obo-
wiązek wobec innych.
– Potraficie wyczuć, kto donosi, a kto 
chce zrobić na złość sąsiadowi?

– To rola tego bohatera–policjanta. 
Mieszkańcy nie boją się zareagować 
na awantury rodzinne u sąsiadów. 
Domowe interwencje są na porząd-
ku dziennym. Cieszyć może to, że 
po nawet jednej takiej ludzie zmie-
niają swoje życie. Do mojego kole-
gi podeszła kiedyś na ulicy kobieta 

i podziękowała za rozmowę. Wytłu-
maczyła, że dzięki tej rozmowie pod-
czas interwencji w jej domu, znalazła 
siły, by zawalczyć o siebie ze swo-
im mężem, który się nad nią znęcał. 
– Policjant ma być psychologiem, ochro-

niarzem, kim jeszcze?
– Ludzie potrafią się zgła-

szać na policję z rozmaity-
mi problemami, myśląc, 
że jesteśmy lekarstwem na 
wszystko i wszystko nie 

tyle wiemy, ile według nich 
– musimy wiedzieć. Wzywają 

patrol, by rozstrzygnął spór ro-
dzinny o podział gruntu. Gdy przy-
jeżdża na miejsce, wręczają funkcjo-
nariuszom dokumenty i oczekują de 
facto bezpłatnej porady prawnej. Po-
trafią też zadzwonić, żebyśmy jak GPS 
doprowadzili zbłąkanego kierowcę na 
właściwą ulicę. 
– Wkurzacie się, gdy mówią o Was 
krawężniki?

– To chyba najbardziej krzywdzą-
ce określenie wobec policjantów. Tak 
mówi się na funkcjonariuszy patro-
lujących. Tymczasem to oni są naj-
bliżej mieszkańców, reagują na zgło-
szenia, sytuacje, które wielu pewnie 
by przerosły. Ten „krawężnik” nie ma 
pewności, czy wróci cały i zdrowy do 
swojej rodziny po pracy. Proszę so-
bie wyobrazić, że prawie codziennie 
jest się świadkiem podobnych sce-
nek: Funkcjonariusze przyjeżdżają 
na miejsce interwencji. Wchodzą do 
mieszkania. Wszędzie pełno krwi. 
U progu „wita” ich dwójka dzieci – 3 
i 7 lat. Całe we krwi, na szczęście nie 
mają obrażeń. Dalej ich pijany ojciec 
z kolegą. Urządzili sobie libację alko-
holową podczas nieobecność matki, 
która była w pracy na nocnej zmianie. 
Całe mieszkanie we krwi. Okazuje się, 
że ojca poniosła ułańska fantazja i za-
bił swojego psa na środku kuchni…

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Sprawy i ludzie

R E K L A M A

Tak zwane trudne tematy wprawiają rodziców w zakłopotanie. Uni-
kają rozmów o seksie, używkach, przekonani, że i tak nie mają wpły-
wu na postawy i przekonania dzieci, które wiedzę na ten temat 
zaczerpnęły z internetu, telewizji czy u kolegów. Tymczasem wyco-
fywanie się, to najgorsza z taktyk rodziców. Nastolatek potrzebuje 
rozmów na „trudne” tematy. 

 Zanim porozmawiamy z nastolatkiem, warto odpowiedzieć 
sobie na pytanie: Co trudnego tkwi w takiej rozmowie? Być 
może:
X brak argumentów albo zbyt mała wiedza na dany temat, nie-

znajomość wpływu, działania i konsekwencji (również zdro-
wotnych) wynikających ze zbyt wcześnie podjętego współżycia 
seksualnego młodzieży, stosowania substancji psychoaktyw-
nych czy też korzystania z mediów;

X brak jasno określonych zasad dotyczących tego: co wolno 
w danym wieku, a czego nie wolno. Jeśli tego nie ma, to rodzi-
ce nie mają do czego się odwołać, a samo przekonywanie nie 
wystarczy;

X brak bliskości, „oswojenia” z dzieckiem, które pozwoliłoby 
w sposób nieskrępowany podjąć rozmowę na tematy np. doty-
czące własnej płciowości i intymności;

X brak umiejętności wysłuchania tego, co nastolatek ma do po-
wiedzenia na dany temat. 

Najczęstszym błędem popełnianym przez rodziców jest uży-
wanie sformułowań bez wyraźnej argumentacji, np.: „Nie mo-
żesz się z nim zadawać, bo on pali i pije. Jest podejrzany”. Za-
miast prawić nastolatkowi kazanie, lepiej uczyć go myślenia. 
Inaczej odpowie nam podobnym sformułowaniem: „Ty, mamo 
[tato] nie znasz się na tym, wszyscy tak postępują, to jest nor-
malne…”. On swoją wiedzę czerpie z przekazów medialnych, a te 
każą mu wierzyć, że nastolatkowie zaczynają współżycie w wie-
ku 15 lat, a picie alkoholu na imprezach w tym wieku jest normą. 

Zamiast utwierdzać w sobie i nastolatku normatywne przeko-
nania, użyj argumentów i zachęć nastolatka do wypowiedzenia 
własnych. Ucz go argumentowania, zaczynając choćby od ba-
nalnych przykładów, jak: Wymień trzy argumenty, dla których 
trzeba zjeść cukierka, którego widzisz?

Nastolatek: bo jest dobry; bo jest ładny; bo…
A ja wymienię ci trzy argumenty, dla których nie warto zja-

dać cukierka.
– Rodzic: bo mogą wypaść ci zęby; może boleć cię żołądek, bo 

sprawisz przyjemność komuś, komu podarujesz cukierka.
Po tego typu przykładach łatwiej będzie argumentować pyta-

nia: Dlaczego nie warto całować się już na drugiej randce?

Zatem, drogi rodzicu, podejmując trudne rozmowy, ucz dzie-
ci argumentowania:
X wykorzystuj codzienne sytuacje do nawiązania rozmowy na 

ważne tematy:odwołaj się do audycji radiowej czy telewizyj-
nej, wspólnie wysłuchanej, przeczytanego artykułu, konkret-
nej sceny z życia wziętej (pokaż skutki);

X poznaj punkt widzenia dziecka, pobudzaj do wypowiedzi na 
dany temat;

X określ jasno zasady i wartości (żyj zgodnie z nimi);
X odwołaj się do prawa (rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo 

dziecka);
X jesli trzeba, zastosuj blokady w internecie;
X stwórz środowisko, gdzie ważne są te same wartości;
X staraj się spędzać jak najwięcej czasu z dzieckiem.

Zadanie domowe:
Zastanów się i wypisz (zanim porozmawiasz z nastolatkiem) 

dlaczego warto:
X Poczekać z rozpoczęciem współżycia seksualnego?
X Nie używać substancji psychoaktywnych?
X Ograniczać korzystanie z mediów?

HALINA CZERWIŃSKA
edukator i pedagog w Fundacji „Ostoja” w Nowym Sączu, 
pedagog KatolickiejSzkoły Podstawowej w Nowym Sączu

PS. To była ostatnia lekcja drugiego cyklu Szkoły dla Rodziców 
DTS, po wakacjach nowy temat: „Rodzeństwo bez rywalizacji”.

Szkoła dla Rodziców (10)

Narkotyki, seks 
i rock&roll

Rośnie zaufanie do „krawężników”

W piątek, 20 lipca, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu obchodziła uroczystości 
Święto Policji. Była okazja do wręczenia medali zasłużonym funkcjonariuszom oraz 
awansów na wyższe stopnie służbowe. Odznakę „Zasłużony Policjant”, nadaną przez  
ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego  otrzymali: asp. szt. Ewa Trojan, 
podinsp. Ireneusz Maślanka , podinsp. Mirosław Mazur, nadkom. Jacek Dutka, nadkom. 
Krzysztof  Jamrozowicz, asp. szt. Jarosław Mleczko.
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ddoo kkaażżddeejj bbuuttllii 1111kkgg 
ppłłyynn ddoo mmyycciiaa 

nnaacczzyyńń ggrraattiiss !!!!!!

Sprawdź aaktualną ccenę 

018 4440 446 115
018 4440 775 774

NAJTANIEJ W OKOLICY

N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

GAZ ww BBUUTTLLII 1111kkgg
R E K L A M A

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

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

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

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

UWAGA :
wakacyjna szkoła pływania 

dla dzieci i dorosłych. Zajęcia 

grupowe i indywidualne.

Nauka pływania i rehabilitacja 

w wodzie dla osób 

niepełnosprawnych.

mgr Tomasz Baliczek 

606-454-948

TYDZ IEŃ W SKRÓCIE

Informacje

Do sprzedania 
garaż murowany
przy ul. Batalionów 

Chłopskich, za piekarnią 
Harnaś, obok nowo 

budowanego kościoła. 
Tel. 602-732-963

KONTROWERSJE.  Afera taśmo-
wa w PSL uruchomiła lawinę infor-
macji o powiązaniach przy podziale 
stanowisk w instytucjach publicz-
nych. Tajemnicą Poliszynela jest, że 
wierność partyjnym barwom daje 
profity w postaci intratnych miejsc 
pracy. Sądecczyzna nie jest wyjąt-
kiem. Senator Stanisław Kogut (PiS) 
grzmiał na konferencji prasowej, że 
liczą się tylko układy i klakierstwo, 
ale Ameryki nie odkrył. 

Wraz z posłem Wiesławem Jan-
czykiem tłumaczył za to, że za 
rządów jego partii stanowiska 
były obsadzane nie tak zabor-
czo, a wyborów dokonywano 
bardzo rozważnie. Modne ostat-
nio kolesiostwo senator odmie-
niał przez wszystkie przypadki 
i nie omieszkał przytoczyć lokal-
nych przykładów.

– Najlepiej rozłożyć koleżków 
i cieszyć się, że koleżkowie mają, 
a społeczeństwo nie ma na chleb 
– mówił Kogut. – Na szefa Mało-
polskiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Nowym Sączu przy-
jęto człowieka po AWF. Ja nic nie 
mam do pana Olszyńskiego, ale 
albo się robi specyfikację, albo 
się daje człowieka bardzo mocno 
związanego z Platformą Obywa-
telską. Na siłę daje się człowieka, 
a w komisji jest marszałek Marek 
Sowa z PO i wicemarszałek z PSL 
Wojciech Kozak.

Kogut przypominał, że syn 
wicestarosty nowosądeckiego 
Antoni Kiełbasa od 2002 r. kie-
ruje biurem Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Nawojowej, a to zadanie, jak 
i zresztą tworzenie ośrodka, po-
wierzono mu zaraz po studiach. 
Tak samo dziwne dla senato-
ra jest utworzenie stanowiska 
dla byłego posła Tadeusza Pata-
lity, który objął mandat po Wi-
toldzie Kochanie, a po nieudanej 

reelekcji w 2011 r. pełni funkcję 
pełnomocnika marszałka woje-
wództwa małopolskiego ds. Pro-
gramu Ochrony przed Powodzią 
w Dorzeczu Górnej Wisły.

– Co to za stanowisko? Od 
czego jest więc RZGW? Byli par-
lamentarzyści mają prawo pra-
cować, ich rodziny też, ale to, 
co się dzieje, przechodzi ludzkie 
pojęcie. Ludzie na Sądecczyź-
nie pracują za najniższą płacę, 
a w ARiMR zarabia ponad 10 tys. 
zł. Pytam się gdzie tu jest moral-
ność? Niektórzy są, jak obroto-
wi w piłce ręcznej. Na przykład 
pan Marek Surowiak nadaje się 
wszędzie. Jak go wyrzucą z Kry-
nicy, to się go daje do Nowego 
Sącza, jak usuną z Sącza, to daje 
się go do Limanowej. Przecież to 
jest bardzo bliski kolega jednego 
z prominentnych działaczy PO. 
Dla każdego jest ciepła posadka.

Stanisław Kogut podkreślił 
fakt, że PiS nie obsadzało swoimi 
ludźmi agencji rolniczych w Kar-
niowicach i Nawojowej, a Marek 
Kwiatkowski, wszedł do PiS do-
piero 2,5 roku po tym, jak zo-
stał dyrektorem Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach. 

Senatorowi wtórował poseł 
Wiesław Janczyk.

– PiS rozważnie obsadzało 
stanowiska w organach wyko-
nawczych spółek i w administra-
cji państwowej – mówił poseł. 
– Ówczesny minister MSWiA pół 
roku szukał ludzi na wojewo-
dów. Proszę pokazać drugi rząd 
w 20–letniej historii III RP, który 
tak wnikliwie dobierał ludzi do 
funkcji. Na wielu stanowiskach 
pozostali ludzie merytoryczni. 
Nie było zasady, że każdy lepszy 
pod warunkiem, że posiada kwa-
lifikacje partyjne. Teraz niestety 
jest inaczej.

(BOG)

10. miasto na prawach 
powiatu 
Nowy Sącz znalazł się na 10. miej-
scu w Rankingu Samorządów 
Rzeczpospolitej 2012 w kategorii: 
Najlepsze Miasto na Prawach Po-
wiatu, awansując o cztery miej-
sca w stosunku do 2011 r. War-
to dodać, że w 2009 r. Nowy 
Sącz zajmował 50. miejsce. Zwy-
ciężył Gdańsk, drugie miej-
sce zajął Poznań, a trzecie – So-
pot. W Rankingu w tej kategorii 
sklasyfikowane zostały 64 mia-
sta na prawach powiatu. Jak pisze 
„Rzeczpospolita”: „W Rankin-
gu uhonorowano gminy i mia-
sta, które najbardziej dbają o roz-
wój i podniesienie jakości życia 
w Polsce, a jednocześnie zacho-
wują reguły odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa finansowego.” 

Bez Sącza nie 
mogę żyć!

– Ojciec, matka, młodszy brat 
i siostra zginęli w jednym dniu, 
zastrzeleni późnym wieczorem 
we własnych łóżkach przez sie-
paczy Hamanna 29 kwietnia 1942 
roku. Ja ocalałem, bo spałem 
przykryty kocem w łóżku tam, 
gdzie zwykle znajdują się nogi. 
Po krwawej jatce gestapowcy 
na odchodnym powiedzieli „do-
branoc” – opowiadał o swojej 
tragedii podczas wizyty w ro-
dzinnym mieście Markus Lustig, 
prezes Ziomkostwa Nowosąde-
czan w Izraelu, jeden z niewie-
lu już żyjących z „listy Schindle-
ra”. Lusting urodził się w 1925 r. 
przy ul. Pijarskiej w Nowym Są-
czu. – Przyjeżdżam tu niemal 
co rok i dostrzegam pozytywne 

zmiany. Zwiedziłem prawie pół 
świata, i Nowy Sącz uważam za 
najpiękniejszy na świecie. Ja bez 
Sącza nie mogę żyć! – mówił gość 
z Izraela. W podróży towarzyszy-
ła mu żona Rebeka. 

Kamienica zdatna 
do kąpieli 
Prezydent Ryszard Nowak pod-
pisał porozumienie z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ra-
tunkowym w sprawie zapew-
nienia bezpieczeństwa osób wy-
poczywających nad sądeckimi 
rzekami: Kamienicą, Dunajcem 
i Łubinką. W ramach porozumie-
nia ratownicy patrolować będą 
miejsca niebezpieczne i zwycza-
jowo wykorzystywane do kąpie-
li. Patrole będą pełnić do koń-
ca września 2012 r. Urząd Miasta 
zlecił również badania czysto-
ści wody w sądeckich rzekach. 
Próbki poprano z Dunajca na wy-
sokości Parku Strzeleckiego, Łu-
binki na wysokości Osiedla Bar-
skie i Kamienicy na wysokości 
MOSiR. Z przeprowadzonych ba-
dań mikrobiologicznych wyni-
ka, że można się kąpać jedynie 
w Kamienicy. 

Boa dusiciel 
na Kunegundy 
Miał 70 cm długości i wywołał 
niemały strach wśród przechod-
niów, którzy w sobotę dostrzegli 
go na drzewie przy ul. Kunegundy 
w Nowym Sączu. Nic dziwnego. 
W końcu niecodziennie w mieście 
można natknąć się na… boa dusi-
ciela. Na miejsce wezwano straż 
pożarną, policję oraz specjalistę 
od egzotycznych zwierząt, któ-
ry pomógł ściągnąć węża z drze-
wa. Funkcjonariusze szukają te-
raz właściciela węża.

Ranni pasażerowie 
busa
Pięć osób zostało rannych w wy-
niku wypadku, do jakiego doszło 
w piątek rano, 20 lipca, w Siołko-
wej. Samochód ciężarowy, praw-
dopodobnie podczas zawracania, 

zderzył się z dostawczym merce-
desem. Podróżujący w busie od-
nieśli poważne obrażenia: złama-
nia nóg i rany cięte głowy. 

Newag podpisał kontrakt 
na 25 mln zł 
180 mln zł – tyle będzie kosz-
tować modernizacja 68 wago-
nów pasażerskich spółki PKP In-
tercity. W Warszawie podpisano 
umowę między przewoźnikiem 
a firmami, które wykonają zamó-
wienie. Wśród nich jest sądecki 
Newag, który dokona moderni-
zacji 10 przedziałowych wagonów 
pasażerskich 2 klasy za kwotę 24 
mln 464 tys. zł.

Dzieci w Grodzkiej

Dzieci to najwyraźniej oczko 
w głowie Grodzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Place zabaw od-
nawiane są na potęgę. Po general-
nym remoncie popularnej wioski 
indiańskiej na osiedlu Milenium, 
czy placu zabaw przy ul. Tuwi-
ma, przyszedł czas na nowości na 
placu w zasobach Zespołu Admi-
nistracji Budynków nr 2. Takich 
przykładów jest coraz więcej.

Układy i klakierstwo 
według Koguta
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– Po 15 latach znudziło się panu dy-
rektorowanie w oświacie?

– Nie. Potraktowałem ten kon-
kurs jako nowe wyzwanie. Mając 
48 lat, człowiek jeszcze się zasta-
nawia, czy może osiągnąć kolejny 
cel i zdecydowałem się na kandy-
dowanie. Poznałem przez te pół-
torej dekady wielu wartościo-
wych ludzi. Edukacja ma to do 
siebie, że nie siedziałem za biur-
kiem, ale spotykałem się z dyrek-
torami szkół, rodzicami, uczniami, 
czy z różnymi instytucjami: poli-
cją, ośrodkiem pomocy społecznej, 
stowarzyszeniami. To bardzo sym-
patyczna praca, ale przychodzi taki 
moment w życiu, kiedy człowiek 
chce się sprawdzić. 
– Nie boi się Pan, że to skok na zbyt 
głęboką wodę?

– To oczywiście inne środowi-
sko i inne problemy, ale z MORD 
współpracowałem od czasów jego 
powstania. Co roku byliśmy współ-
organizatorami turnieju z bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 
W szkołach jest wychowanie ko-
munikacyjne, taka ścieżka przed-
miotowa. Więc to naturalne, że to 
bezpieczeństwo i kontakt z policją 
i MORD były dla nas ważne. Po-
równałbym zdanie egzaminu na 
prawo jazdy z maturą. Obydwa 
trudne i obydwa dla ludzi waż-
ne. Zresztą pracuję w samorządzie 
w różnych miejscach przez 25 lat 
– m.in. w zarządzie powiatu no-
wosądeckiego – więc doświadcze-
nia trochę mam. Wszędzie, gdzie 

pracowałem, pracowałem z ludź-
mi, a kierowanie zespołem jest tu 
najistotniejsze. 
– Jest już plan działania? Wokół MORD 
panuje ciągle ciężka atmosfera…

– Po pierwsze, żeby być absolut-
nie uczciwym wobec MORD, trzeba 
powiedzieć, że ośrodek funkcjono-
wał od lat dobrze w sensie organi-
zacyjnym i finansowym. Natomiast 
nie chcę oceniać tego, co się stało. 
Pokusy ludzi są różne. To obciąży-
ło wizerunek ośrodka. Będę chciał 

zrobić wszystko, aby możliwości 
korupcyjne zredukować do mi-
nimum i je wykluczyć. Myślę, że 
procedury wewnętrzne są dobre, 
ale trzeba je jeszcze usprawnić. Nie 
ma firmy na świecie, gdzie nie da-
łoby się jeszcze czegoś poprawić. 
Nikt nie jest w stanie 24 godziny 
na dobę nikogo monitorować. Da-
jemy ludziom kredyt zaufania, ale 
zrobimy wszystko, co jest prawnie 
i technicznie możliwe, żeby wy-
kluczyć patologie.

– Kto będzie Pana zastępcą?
– Wiesław Kądziołka. Sprawdził 

się jako pracowity człowiek. Zo-
baczymy, co będzie dalej. Rzecz-
nik prokuratury mówił, że sprawa 
korupcji jest rozwojowa, ale ja za-
kładam i odpukuję w niemalowa-
ne, że personalnie ta sprawa to dla 
ośrodka zamknięta karta. 
– Jedna z lokalnych gazet sugeruje, 
że Pana wybór na dyrektora to efekt 
układu i polityczne nadanie. Platfor-
ma Obywatelska jest w Korzennej tak 
mocna, że decyduje o stanowiskach 
obsadzanych przez marszałka?

– [śmiech]. Było dziesięciu kan-
dydatów, a przepytywał nas zarząd 
województwa. Zdałem test kom-
petencji. Szukanie powiązań, to 
jest coś, co rozumiem – taka jest 
rola dziennikarzy. Ale proporcje 
i umiar trzeba zachować. 
– Senator Stanisław Kogut zarzu-
ca z kolei, że posadę dostał Pan dla-
tego, że w komisji byli związani 
z PO marszałek Marek Sowa, Ro-
man Ciepiela czy Wojciech Kozak 
z PSL. Potrzebny był kandydat z wy-
kształceniem ekonomicznym czy 
technicznym, a posadę dostał czło-
wiek po krakowskiej AWF…

– Ekonomia i techniczne wy-
kształcenie były preferowane, 
główny wymóg to studia wyż-
sze. Rzeczywiście najpierw robiłem 
magisterium na AWF w Krakowie, 
ale potem organizację i zarządzanie 
na Uniwersytecie Śląskim. Kryte-
ria więc spełniam.

Rozmawiał (BOG)

Informacje
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Brakuje pieniędzy na 
remont Biegonickiej 

Ireneusz Nowakowski: – Jako 
mieszkaniec ulicy Biegonickiej 
chciałbym zapytać, czy mogliby 
Państwo zająć się tematem remontu 
tej ulicy. Jest naprawdę w fatalnym 
stanie, a o remoncie mówiło się już 
od dawna. Jakiś czas temu Miejski 
Zarząd Dróg ogłosił nawet przetarg 
na remont tej ulicy, ale kiedy pró-
bowałem się czegoś więcej dowie-
dzieć o remoncie, w MZD nie po-
trafili niestety udzielić informacji, 
a to dla nas, mieszkańców, palący 
problem! Kiedy remont się zacznie? 
Czy będzie długi? 

Grzegorz Mirek, dyrektor MZD 
w Nowym Sączu: – Jesteśmy po 
przetargu, którego przedmiotem 
zamówienia jest „przebudowa ul. 
Biegonickiej w Nowym Sączu wraz 
z kanałem opadowym – odcinek 
od ul. Węgierskiej”. Procedury nie 
zostały jednak jeszcze zakończo-
ne, bowiem najniższa oferta prze-
kracza kwotę, jaką na tę inwestycję 

zabezpieczono w budżecie miasta. 
Do przetargu przystąpiły cztery fir-
my. Skanska S.A. zaoferowała, że 
wykona przebudowę za 2,9 mln zł. 
Tymczasem miasto przeznaczyło 
2,5 mln zł. Brakuje nieco ponad 400 
tys. zł, które musimy zdobyć, by 
ruszyć z inwestycją. Termin wyko-
nania zamówienia biegnie od dnia 
podpisania umowy do 15 listopa-
da. Umowa jednak nie została jesz-
cze podpisana. Inwestycja powinna 
być zrealizowana do końca roku. 

Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent 
Nowego Sącza: – Czekam na spe-
cyfikację Grzegorza Mirka, czy na-
leży jeszcze raz rozpisać przetarg, 
by uzyskać niższą kwotę realizacji 
inwestycji, czy korzystniej będzie 
pozostać przy ofercie pierwszego 
przetargu. W pierwszym wypad-
ku wpłynie to na czas wykonania 
robót, a ten znacznie się wydłu-
ży. W drugim – musimy dołożyć te 
400 tys. z hakiem kosztem innych 
zadań. Nie chcę w tym momencie 
wyrokować. Remont Biegonickiej 
to pilne zadanie. 

(PEK)

400
Status tylu cudzoziemców, 
którzy byli zatrudnieni na 
terytorium Polski, spraw-
dzili w I półroczu tego roku 
funkcjonariusze Karpac-
kiego Oddziału straży Gra-
nicznej w Nowym Sączu. 
Kontrola legalności zatrud-
nienia wykazała, że 5 z nich 
przebywało i pracowa-
ło bez ważnych dokumen-
tów. Funkcjonariusze zło-
żyli również 37 wniosków 
do sądu o ukaranie za wy-
konywanie lub powierzenie 
pracy bez stosownego ze-
zwolenia. 19 cudzoziemców 
zobowiązano do natych-
miastowego opuszczenia 
Polski. Warto wiedzieć, że 
końcem lipca weszła w ży-
cie ustawa, która nakłada 
na pracodawców obowią-
zek sprawdzenia legalno-
ści pobytu w Polsce cudzo-
ziemców, którzy u nich 
pracują. Pracodawca musi 
również powiadomić ZUS 
o zatrudnieniu cudzoziem-
ca. ZUS z kolei będzie prze-
kazywał te informacje Pań-
stwowej Inspekcji Pracy 
i Straży Granicznej. – Ma to 
umożliwić szybsze wykry-
wanie fałszywych doku-
mentów i lepiej monitoro-
wać status cudzoziemców, 
którzy podejmują zatrud-
nienie w Polsce – wyja-
śnia kpt. Grzegorz Olszow-
ski, z Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej w No-
wym Sączu. 

Pracodawca, który chce 
zatrudnić cudzoziemca, 
musi sprawdzić, czy ma on 
ważny paszport i wizę, któ-
ra uprawnia go do podjęcia 
pracy. Jeśli ma jakiekolwiek 
wątpliwości, może zwrócić 
się do Straży Granicznej, 
która na pewno posiada ta-
kie informacje. Tym praco-
dawcom, którzy nie spraw-
dzą statusu zatrudnionego 
cudzoziemca, grożą surowe 
sankcje.

– Może to być kara po-
zbawienia wolności na-
wet do 3 lat. W przypadku 
wielokrotnego, uporczy-
wego zatrudniania takie-
go cudzoziemca, praco-
dawca może zostać ukarany 
grzywną 10 tysięcy złotych 
– dodaje Olszowski.

Według zapisów nowej 
ustawy pracodawca musi 
również przechowywać 
dokumenty cudzoziem-
ca przez cały okres jego 
zatrudnienia. 

MONIKA CHROBAK

L ICZBA TYGODNIA

CZYTELNICY PYTAJĄ

Egzamin na prawo jazdy jak matura
ROZMOWA  z WALDEMAREM OLSZYŃSKIM, od 1 sierpnia nowym dyrektorem MORD w Nowym Sączu
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Zasmakuj w Sądecczyźnie

– Spokój, wspaniałe krajobra-
zy, unikalne zabytki, wodne i gór-
skie atrakcje – w Sądecczyźnie moż-
na zakosztować na wiele sposobów. 
Wszystkiego naraz nie zobaczymy, 
ale CIT proponuje opracowane formy 
zwiedzania regionu. Jakie?

– Co roku oferta jest bogat-
sza. W tym, oprócz znanych 
szlaków turystycznych w obrę-
bie Beskidu, proponuję tema-
tyczne, ale jakże urokliwe wę-
drówki po regionie. Na pewno 
znany już niektórym szlak Ar-
chitektury Drewnianej. Oprócz 
możliwości zwiedzenia obiektów 
drewnianych, warto uczestniczyć 
w urokliwych koncertach „ Muzy-
ka zaklęta w drewnie”. Wszystkie 
informacje znaleźć można na stro-
nie: www.drewniana.malopolska.

pl lub w naszej siedzibie. Z bardzo 
fajną ofertą turystyczną, wyszła 
też Fundacja NADwyraz. Stworzy-
ła ona Szlak Rzemiosła Artystycz-
nego. Trasa Sądecka liczy ponad 
30 miejscowości, w których od-
wiedzić można różnych rzemieśl-
ników. Super pomysł dla tych, 
którzy nie wiedzą, czym zajmo-
wał się bednarz, dziegciarz, koło-
dziej, lutniarz, snycerz. Do swoich 
warsztatów zapraszają panie ma-
lujące na szkle, kowal, garncarz. 
Polecam odwiedzić stronę www.
szlakrzemiosla.pl. A dla tych, któ-
rzy chcą zasmakować potraw łem-
kowskich, posłuchać historii łem-
kowskiej, poczuć zapach dziegciu, 
poznać język łemkowski polecam 
Szlak Maziarski. Wsiadamy w wóz 
maziarski i wjeżdżamy w leśne 

i polne drogi. Na trasie zwiedza-
ny cerkwie, poznajemy kulturę 
łemkowską, wytapiamy dziegieć, 
spotykamy Cygankę… – więcej na 
www.stowpogranicza.ropa.iap.pl.
– A szlak kuchni sądeckiej dopiero 
w opracowaniu?

– (śmiech) Takiego jeszcze nie 
stworzono, ale gwarantuję, że tu-
ryści, którzy lubią smakować re-
gionalne potrawy na pewno będą 
mieli ku temu okazję, wędrując 
proponowanymi szlakami. Po-
nadto podczas wakacji, szcze-
gólnie w weekendy, odbywa się 
w regionie wiele imprez, na które 
praktycznie zawsze panie z oko-
licznych kół gospodyń wiejskich 
przygotowują jadło. W ten sposób 
można zasmakować w domowym, 

Sączymy na szlakach
ROZMOWA  z MAŁGORZATĄ PAWŁOWSKĄ–FLORIAN, kierownikiem Centrum 
Informacji Turystycznej w Nowym Sączu

Dokończenie na str. 8
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prostym jedzeniu mieszkańców 
Sądecczyzny. Regionalne wyro-
by proponują nawet restauracje, 
nie mówiąc o gospodach czy ba-
cówkach w górach. Sądecczyzna 
ma swoje tradycyjne przysmaki, 
których nie zakosztujemy nigdzie 
indziej: lody, miody, soki. 
– Bo smaki Sądecczyzny, jak wiemy, 
nie ograniczają się tylko do jedzenia, 
ale i…. „sączenia”

– Rzeczywiście, taki szlak „są-
czenia w Sądecczyźnie” łatwiej 
chyba byłoby opracować. Wspo-
minając o sokach miałam na my-
śli choćby soki Maurera, ale co-
raz więcej przedsiębiorców myśli 
o produkcji ekologicznych soków. 
Na trasie „sączenia” na pewno 
nie może zabraknąć wód mine-
ralnych w Krynicy–Zdroju, Mu-
szynie i Piwnicznej czy miodów 
w Kamiannej i Stróżach. Łącka, 

choć tam wód mineralnych nie 
ma, też nie ominiemy. Pewnie tam 
szlak „sączenia” by się skończył. 

Uprzednio radziłabym zaopatrzyć 
się w duże ilości wody mineralnej. 

Rozmawiała (EAT)

Zasmakuj w Sądecczyźnie

OGŁOSZENIE DROBNE

Karczma Regionalna 
Krynicka Koliba zatrudni 
doświadczone osoby 
do pracy w kuchni 
tel.784-452-874

Restauracja wyró niona w konkursie 
„Mój sposób na biznes”

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
       Obiady  rmowe
  Zupa + II danie  = 10 z

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

Szef kuchni poleca Potrawy regionalne

Golonka pieczona 
w jarzynach, z tartym 
chrzanem i surówkami

Kaczka po staropolsku 
z ziemniakami opiekanymi 
i modr  kapust

Sandacz po greckuDorsz w ma le zio owym

Pol dwiczki wieprzowe 
w kolorowym pieprzu

Jagni cina

www.kebabhasir.plwww.kebabhasir.pl

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y
•  Nowy Sącz 

ul. Lwowska 1, 
tel. 18/440-05-80

•   Nowy Sącz 
ul. Długosza 49, 
tel. 18/443-74-05

•    Nowy Sącz 
ul. Westerplatte 2, 
tel. 18/441-13-31

•    Nowy Sącz 
ul. Zielona 36, 
tel. 18/442-18-27

Zapraszamy do odwiedzenia jednego z najbardziej urokliwych miejsc w Krynicy Zdrój 
- Karczmy Krynicka Koliba, znajdującej się na szczycie góry Jaworzyna. Do Karczmy 

można dojść pieszo szlakami turystycznymi lub wyjechać kolejką gondolową.

ATRAKCJE:
• quady
• psie zaprzęgi
• samochody terenowe
•  łucznictwo

 starodawne
• raftiny
•  pokazy: sokolnictwa-

rycerskie, Kung-Fu
• strzelnictwo

• indiańskie życie
• paintball
• zajęcia linowe
• spływ Popradem
• narty
• konie
• skutery śnieżne
• skoki spadochronowe
• park linowy

KONTAKT: Jaworzyna, 33-380 Krynica Zdrój, mobile: +48 784 452 874, +48 518 385 408, 
www.pensjonatwkrynicy.eu   e-mail: biuro@pensjonatwkrynicy.eu

OFERUJEMY: 
• regionalne przysmaki, 
• przytulne miejsca noclegowe,
•  niepowtarzalny górski klimat 

oraz malownicze widoki na pa-
noramę miasta Krynica Zdrój.

ORGANIZUJEMY:
•  imprezy okolicznościowe 

oraz fi rmowe

R E K L A M A

R E K L A M A

Sączymy na szlakach

Podczas wakacji, szczególnie w weekendy, odbywa się w regionie wiele 
imprez, na które praktycznie zawsze panie z okolicznych kół gospodyń 
wiejskich przygotowują jadło
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Zasmakuj w Sądecczyźnie

Moi przodkowie pochodzą z Galicji, 
prababcia Maria Aleksander została 
wysłana przez CK Franciszka Józefa 
do Polski i tak to się zaczęło…

Przygoda z gastronomią, to nie 
tylko przypadek ale zamiłowanie 
i chyba wymóg losu…

Po roku działalności w Miasteczku 
Galicyjskim czujemy się jego miesz-
kańcami, członkami pewnej spo-
łeczności, która tworzy niesamowi-
tą atmosferę miasteczka minionego 
już wieku i minionej dawno epo-
ki. Zresztą w ten sposób traktują to 
wszyscy, którzy przyjeżdżają tutaj, 
by nie tylko się posilić, ale odpo-
cząć od codziennego zgiełku i bar-
dzo szybko płynącego czasu.

Karczma Galicyjska stała się miej-
scem, gdzie spotykają się znajomi, 
rodziny, gdzie przyjeżdżają zaprzy-
jaźnieni z nami artyści, przedsiębior-
cy, zwykli turyści.

Największą naszą radością jest to, 
że często tu wracają, że mamy stałych 
bywalców, którzy w Karczmie i Ho-
telu znaleźli swoistą przystań.

To od nich często pozyskujemy 
ciekawe przepisy, które znajdu-
ją swoje odzwierciedlenie w karcie 
menu. Tak było np. z zupa dyniową 
czy  mordoniami…

W ubiegłym roku otrzymaliśmy 
Certyfikat Karczm Regionalnych  
nadany przez Małopolską Organiza-
cję Turystyczną. Przeszliśmy wery-
fikację szanownej komisji  i znaleź-
liśmy się wśród grona

Najlepszych i polecanych obiek-
tów. To bardzo cieszy, a jednocze-
śnie mobilizuje do podnoszenia 
poziomu. Jesteśmy też na Szlaku 
Tradycyjnego Rzemiosła, jako Miej-
sce ze Smakiem i nie wiem, czy 
to zasługa naszej zupy oscypkowe, 
czarciego jadła czy pierogów z ja-
gnięciną?  Może po prostu udało 
nam się stworzyć klimat galicyjskiej 

gościnności i tego, że  u nas najważ-
niejszy jest klient!

Karczma i Hotel , to nie tylko sposób 
na życie. Staramy się , by było to miej-
sce, które przyciąga także wydarze-
niami kulturalnymi. Dlatego wspomi-
namy wspaniałe „Sądeckie Zaduszki”, 
wspólne świętowanie Niepodległo-
ści i degustacja gęsiny, koncerty, spo-
tkania i śpiewy przy dźwiękach gitar, 
wspólne kolędowanie w karczmie, Je-
sienny Jarmark Rozmaitości i wiele, 
wiele innych wydarzeń, które wpisu-
ją się na stałe w kalendarz.

Nie byłoby to wszystko tak proste, 
gdyby nie fakt, że w pracy pomaga mi 
ogromnie mąż Krzysztof i wspierają 
nas  dzieci. Ważną sprawą jest dla mnie 
załoga, która także tworzy atmosfe-
rę miejsca. Ich uśmiechnięte twarze 
i ciężka praca w skromnej obsadzie, 
sprawia, że czujemy się jak rodzina!

Każdy, kto przekracza bramę Mia-
steczka Galicyjskiego, przekracza 
w pewien sposób bramę czasu mi-
nionej epoki. Karczma i Hotel sta-
nowiły zawsze centrum, gdzie spo-
tykali się różni ludzie, gdzie tętniło 
życie i odbywał się przepływ infor-
macji. Gdyby nie otaczający nas pej-
zaż ryneczku, sklepików,  poczty, 
żydowskiego krawca, apteki, kra-
mów i gwaru, a czasem zwykłej ciszy, 
nasza Karczma nie byłaby na pewno 
tym miejscem, jakim jest w tej chwili.

Mimo tego, że Miasteczko Galicyj-
skie znajduje się na obrzeżach mia-
sta, nasi goście znaleźli tu znakomitą 
bazę, skąd mogą zwiedzać i podzi-
wiać uroki Sądecczyzny.  Stąd wszę-
dzie jest blisko, a wracając  po podró-
ży zawsze czekamy  z „ciepłą strawą”  
i przytulnym pokojem.

 W letnie upały pragnienie ukoi 
lemoniada galicyjska z pokrzywy, 
a w chłodne dni i wieczory rozgrze-
je herbata z lipy, czasem z dodatkiem 
innego owocu…

Nasza kuchnia pachnie pieczonym 
chlebem, świeżo sprawionym smal-
cem z majerankiem i jabłkiem, prze-
tworami przygotowywanymi przez 
kucharki, prawdziwym, sądeckim 
rosołem i żurkiem na zakwasie. Sma-
kuje pieczonym w ziołach pstrą-
giem i jajecznicą na maśle, posypa-
ną lubczykiem…

Zapraszam więc do Karczmy, 
gdzie często jak u poety „siedzą, 
piją, lulki palą, tańce, hulanki swa-
wola…”   zapraszam  by spędzić 
z nami czas w cudownym i niepo-
wtarzalnym otoczeniu Miasteczka 
Galicyjskiego.

KATARZYNA SUŁKOWSKA

Karczma i Hotel „U Sułków” w Miasteczku Galicyjskim

R E K L A M A
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Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

O SZPITALU
Szpital Specjalistyczny im. Jędrze-
ja Śniadeckiego w Nowym Sączu po-
siada ponad 100–letnią tradycję 
świadczenia usług medycznych. Obsłu-
giwani są pacjenci z regionu Sądecczy-
zny, jak również całej Polski w 17 od-
działach szpitalnych i 23 poradniach 
specjalistycznych.

Historia szpitala rozpoczyna się 
w roku 1906, kiedy to powstał pierw-
szy nowoczesny miejski szpital w No-
wym Sączu. Powstały wtedy 4 oddziały 
(chirurgiczny, wewnętrzny, położni-
czy i zakaźny), a do dyspozycji pacjen-
tów oddano 92 łóżka.  Od tamtego czasu 
szpital był regularnie rozbudowywany 
i modernizowany.

Obecnie w skład szpitala wchodzi aż 
17 oddziałów szpitalnych, 23 poradnie 
specjalistyczne, własna baza diagno-
styczna (z nowoczesnym sprzętem me-
dycznym takim jak: wielowarstwowy 
tomograf komputerowy, mammograf, 
aparaty rentgenowskie, czy ultrasono-
graf z efektem Dopplera).

Dziś szpital posiada aż 543 łóżka, to 
prawie 6 razy więcej niż na początku 
jego powstania. Średnio w ciągu roku 
przyjmowanych jest prawie 30 000 
pacjentów.

INNOWACYJNY SZPITAL
Od kilku lat w szpitalu prowadzony jest 

proces restrukturyzacji i ciągłej rozbudowy.
Regularnie pozyskiwane są fundusze 

z dotacji europejskich na rozwój obiektów 
i ich funkcjonowanie.

Obecnie trwa budowa oddziału onkolo-
gicznego (w samodzielnym budynku), któ-
ry będzie jednym z najnowocześniejszych 
w Polsce. Planowane zakończenie inwesty-
cji to koniec 2012 roku, a jej wartość to po-
nad 50 000 000 złotych.

Szpital posiada certyfikat jakości ISO 
9001 : 2000.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie w Ogól-

nopolskim Konkur-
sie Medycznym Perły 
Medycyny

Od listopada 2011 
roku zostało oddane do 
użytku nowoczesne lądowisko dla helikop-
terów, które jest położone w samym są-
siedztwie kompleksu szpitalnego.

Szpital położony jest w pobliżu 
centrum miasta, 

przy ul. Młyńskiej. 
Więcej szczegółowych 

informacji na: 
www.szpitalnowysacz.pl

Ukazał się kolejny film na specjalnie dedykowanym kanale TV znajdującym się na serwisie 
YouTube poświęcony otwarciu lądowiska dla helikopterów. W oficjalnym otwarciu lądowiska 
brali udział przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich. Wartość inwestycji to kwo-
ta ponad 1 600 000 złotych. 

Filmy znajdują się pod adresem: http://www.youtube.com/SzpitalTV
Powstanie kanału jest częścią realizacji programu, którym kieruje się szpital pod hasłem: 

„zdrowie w innowacji”.

Kanał TV dedykowany jest wszystkich ludziom, i ma na celu poprawę komunikacji. W obec-
nym momencie znajduje się film informujący czym dysponuje szpital oraz film pokazujący uro-
czystość otwarcia lądowiska dla helikopterów.

Powołany kanał TV ma na celu pokazywanie wszystkich niezbędnych informacji na temat 
szpitala i jego funkcjonowania. Planujemy pokazanie bliżej wszystkich oddziałów, lekarzy, któ-
rzy są na pierwszej linii z pacjentami. Zatrudniamy prawie 1000 osób, i pacjenci nie zawsze ko-
jarzą jaki lekarz ich leczył, a takie filmy mają na celu im w tym pomóc – mówi  Artur J. Puszko 
M.D., Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Budowa Ośrodka Onkologiczne-
go przy Szpitalu Specjalistycz-
nym im. Jędrzeja Śniadeckie-
go w Nowym Sączu zbliża się 
ku zakończeniu wielkimi kro-
kami. Budynek zostanie prze-
kazany Szpitalowi do końca 
września 2012 r.

W dniu 22 lipca 2010 roku Szpi-
tal Specjalistyczny im. Jędrze-
ja Śniadeckiego w Nowym Sączu 
podpisał umowę z firmą Mostostal 
Warszawa dotyczącą wybudowania 
Ośrodka Onkologicznego. Od tego 
czasu rozpoczęto w pierwszej ko-
lejności przygotowania pod inwe-
stycję (w aspektach technicznych), 
a następnie realizację Ośrodka. 

W środku budynku trwają 
obecnie już tylko roboty malar-
skie oraz montaż wykładzin pod-
łogowych. Montowane są oprawy 

oświetleniowe, umywalki, bro-
dziki, ustępy, itp. 

– Budowa Ośrodka Onkolo-
gicznego jest jedną z najważ-
niejszych inwestycji, którą Szpi-
tal przeprowadza od kilku lat. 
Będziemy posiadali swój Ośro-
dek, który będzie służył zarów-
no mieszkańcom województwa 
małopolskiego jak i całej Polski. 
Jesteśmy dumni, że w naszym 
mieście będziemy mogli leczyć 
wszelkiego rodzaju choroby no-
wotworowe – mówi Artur Puszko, 
Dyrektor Naczelny Szpitala

Elewacja zewnętrzna wykona-
na jest praktycznie cała, zostały 
jeszcze drobne prace wykończe-
niowe. Zaplanowano, że w lipcu 
tego roku elewacja zostanie cała 
zakończona.

Z końcem lipca gotowe już będą 
również drogi okalające Ośrodek 

oraz parkingi, które przewidziano 
dla pacjentów i ich rodzin.

– Obecnie trwają przygoto-
wania do wyposażenia Ośrodka 
w jak najlepszy i najbardziej no-
woczesny specjalistyczny sprzęt. 
Chcemy zapewnić jak najlep-
szą jakość, zarówno wśród eks-
pertów z tej dziedziny, jak rów-
nież sprzętu, który będzie leczył 
pacjentów. Obecnie trwają za-
awansowane rozmowy w tych 
kwestiach – podsumowuje Li-
dia Zelek, Zastępca Dyrektora ds. 
Personalnych.

Co zostanie 
wybudowane do końca 
września 2012 r.?

Ośrodek Onkologiczny będzie 
składał się z:
1.  Nowo wybudowanych obiek-

tów – są to segmenty A, B, C 
2.  Obiektów przebudowywanych 

(obecnie istniejących) – seg-
menty D i E wraz z instalacja-
mi wewnętrznymi oraz prze-
budową i budową nowych 
elementów infrastruktury 
technicznej i komunalnej.
W wybudowanym Ośrodku 

Onkologicznym znajdzie się miej-
sce dla: 
X  przychodni onkologicznej, od-

działu chemioterapii, dwóch 
oddziałów łóżkowych – przy-
gotowanych do przyjęcia około 
100 pacjentów, centralnej stery-
lizacji oraz bloku operacyjnego.
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N iespotykaną ślepotą politycz-
ną i nadzwyczajnym bra-
kiem wyobraźni, przez 

długie ostatnie lata popisywa-
li się dwaj związkowi bonzowie 
w Przedsiębiorstwie Komuni-
kacji Samochodowej S.A. w No-
wym Sączu. Mam na myśli szefa 
Niezależnego Związku Zawodo-
wego Pracowników PKS S.A Ta-
deusza Bodzionego i szefa Nieza-
leżnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność“ Pio-
tra Kocańdę. Oba związki, z na-
zwy niezależne, były jednak bar-
dzo zależne od stylu myślenia obu 
tych dżentelmenów. Przyspawa-
ni przez lata do swoich związko-
wych, miękkich foteli nie myśleli 
o przyszłości firmy, a jedynie o za-
chowaniu przywilejów związko-
wych dla siebie i dla innych człon-
ków związków. Ku rozbawieniu 
naszych Czytelników dodam, że 
w tej, ponad 300–osobowej fir-
mie był także trzeci związek, bar-
dzo elitarny – związek zawodowy 
kierowców. Firma, niemal w stu 
procentach uzwiązkowiona, od lat 
staczała się w przepaść. Z roku na 
rok przynosiła coraz większe stra-
ty finansowe, ale w takiej sytuacji 
związkowcom nawet na myśl nie 

przyszło, by ukrócić swoje przy-
wileje, takie choćby jak darmowe 
bilety dla rodzin pracowników.

Branżowiec Bodziony pod rękę 
z solidarnościowcem Kocańdą, 
który był też dyrektorem biura 
poselskiego posła Arkadiusza Mu-
larczyka, jakiekolwiek próby na-
prawcze sądeckiego PKS uważa-
li za zamach na niezależne związki 
zawodowe. Takie próby restruk-
turyzacji, prywatyzacji czynione 
mniej czy bardziej udolnie przez 
kolejnych dyrektorów, ukatrupia-
li w zarodku. Na hasła „restruktu-
ryzacja, prywatyzacja“ związkowi 
bonzowie reagowali natychmia-
stowym wszczynaniem sporów 
zbiorowych. Dzięki tej związko-
wej głupocie, sądecki PKS stał się 
polskim rekordzistą pod wzglę-
dem liczby dyrektorów, którzy 
zasiadali na tym stołku w minio-
nym dziesięcioleciu. Dyrektorzy, 
prezesi zarządu zmieniali się zaś 
w zależności od tego, kto aktual-
nie miał władzę w kraju. A więc 
byli to dyrektorzy z nadania NSZZ 
„Solidarność“ (Józef Jarecki), 
z SLD (Stanisław Dobosz), PiS (po 
raz drugi Józef Jarecki), PO (Ma-
rek Surowiak i Ireneusz Niemiec). 
Rekordzista Niemiec wytrzymał 
w PKS miesiąc, zaś Surowiak nie-
wiele ponad trzy miesiące. Karu-
zela na tym stanowisku kręciła się 
na dobre i nikt nie próbował jej 
zatrzymać. Związkowi bonzowie 
patrzyli na ręce dyrektorów i na-
tychmiast wzniecali protesty, gdy 
ci próbowali wprowadzać kolejne 
programy naprawcze.

W tak mało zabawnej atmosfe-
rze, sądecki PKS upadał, a ostat-
nio padł łupem prywatnej spółki 
z Oświęcimia. Padł za przysłowio-
wą czapkę gruszek, gdyż spółka 
kupiła siedemdziesiąt autobusów 
za niewiele ponad 3 mln złotych. 
Prezes Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej i Spedy-
cji Oświęcim S.A., Leszek Ryka-
ła już zapowiedział, że nie wszyscy 
dotychczasowi pracownicy sta-
rej firmy PKS S.A. znajdą zatrud-
nienie, ba, pracownikom wraz z 31 
lipca kończą się umowy o pracę 
i o ewentualnych odprawach mogą 
zapomnieć.

Czy ci, którzy wypadną za bur-
tę nowej firmy, wymoszczą ak-
samitne taczki dla związkowych 
przywódców? Czy takiego fina-
łu spodziewali się związkowcy Bo-
dziony i Kocańda, grabarze firmy? 
Upadek PKS S.A. i przejęcie ma-
jątku przez prywatną spółkę ma 
też daleko większe konsekwencje, 
rzutujące na oblicze miasta. Bo na-
suwa się pytanie, jak długo w jego 
centrum będzie egzystował zapy-
ziały, godny likwidacji pseudo-
dworzec autobusowy? Co ewen-
tualnie w tym miejscu powstanie? 
Tego nie wie nikt, łącznie z wło-
darzami miasta, a plac Henryka 
Dąbrowskiego może stać się ko-
lejnym placem budowy dla sądec-
kich deweloperów.

OpinieOpinie
Liderem związkowym to był Szkaradek

W łaściwie to chciałem 
dzisiaj o PKS, ale 
sąsiad z lewej na-

pisał już wszystko. No prawie 
wszystko. Po sądeckim PKS-ie 
pozostają już tylko wspomnie-
nia i archiwalne zdjęcia, takie 
jak to na stronie 3. Mnie osobi-
ście pozostanie wspomnienie 
szczególne – najazd przedsta-
wicieli wszystkich związków 
zawodowych z PKS-u na re-
dakcję DTS. Z życiem wówczas 
uszedłem, ale i tak to nasz ty-
godnik oskarżono o sianie nie-
pokojów i pisanie niepraw-
dy. Cóż, nie mnie dziś oceniać 

zdanie, które napisaliśmy w 
pierwszym numerze DTS we 
wrześniu 2010 roku, że sądec-
ki PKS zostanie albo zlikwido-
wany, albo sprywatyzowany. 
90 tygodni później mamy pry-
watyzację połączoną z częścio-
wą likwidacją. Więcej wspo-
mnień z sądeckim PKS-em nie 
mam i mieć nie zamierzam. 
Nigdy jednak nie mogłem zro-
zumieć, dlaczego tłumy cze-
kające na przystankach auto-
busowych odwracają głowy, 
kiedy podjeżdżał PKS, a kiedy 
podjeżdżał inny przewoźnik, 
chętni nie mogli się zmieścić w 
środku. Niech się nad tym fe-
nomenem sądeckich dróg gło-
wią magistrzy od logistyki i 
transportu.

Podobnie jak tamten dziw-
ny obyczaj przystankowy, 
zdumiewa mnie, że mój ko-
lega Jerzy Wideł tak bezlito-
śnie rozprawia się z liderami 
autobusowych związków za-
wodowych. Znając lewicowe 

sympatie i robotnicze kole-
jarskie tradycje kilku poko-
leń antenatów kolegi redakto-
ra, nie mogę wyjść z podziwu, 
jak sprawnie radzi on sobie z 
kruszeniem związkowego be-
tonu w PKS-ie. Nie zadrża-
ła mu ręka, by po imieniu na-
zwać komu-czemu służą dziś 
związkowi liderzy. Liderzy? 
Związkowym liderem to był 
Andrzej Szkaradek, który za 
swoją działalność szedł sie-
dzieć do kryminału, a stres po-
wodowany represjami, jakie 
dotykały Szkaradka i jego ro-
dzinę, dzisiejszych - przepra-
szam - liderów mogłyby zabić 
po piętnastu minutach. Dzi-
siaj najpoważniejsze represje 
wobec związkowców to – je-
śli pracodawca jest faktycznie 
twardym negocjatorem – cof-
nięcie prenumeraty gazet uła-
twiających przeżycie cięż-
kich ośmiu godzin w pracy. No 
ale Wideł im to już napisał. Ja 
mam zatem wolne.

Grabarze swojej firmy

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

R E K L A M A

R E K L A M A

Chcesz mieć szybki 
i wygodny dostęp 

do „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego”? Ściągnij 
gazetę z naszej strony 

internetowej lub 
zarejestruj się, 

by otrzymywać ją mailem: 
www.dts24.pl
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Sądeckie Wodociągi

„Modernizacja i rozbudowa 
systemu gospodarki 
wodno–ściekowej Miasta 
Nowego Sącza z przyległymi 
terenami gmin sąsiednich” 
– część zadań zakończona

W latach 2009–2013 realizowany jest 
w Nowym Sączu i gminach sąsiednich pro-
jekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa sys-
temu gospodarki wodno–ściekowej Miasta 
Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin 
sąsiednich” realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie, po-
legające na rozbudowie i modernizacji in-
frastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 
obejmuje tereny Nowego Sącza, Starego Są-
cza, Nawojowej i Kamionki Wielkiej. W ra-
mach projektu zaplanowano następują-
ce działania:

X  modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Starym Sączu,

X  budowę 70 km sieci wodociągowych,
X  budowę 174 km kanalizacji sanitarnej, 
X  modernizację 2 km sieci wodociągowej,
X  modernizację 8 km kanalizacji sanitarnej,
X  wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni 

ścieków Biegonice w Nowym Sączu oraz 
budowa na jej terenie punktu zlewnego. 

Ponadto, w przedsięwzięciu przewidziano 
wyłączenie z eksploatacji lokalnych oczysz-
czalni ścieków, których zlewnie zostaną 
przełączone do systemu grupowego.

Dotychczas zakończone zostały kon-
trakty dotyczące modernizacji i rozbu-
dowy starosądeckiej stacji uzdatniania 
wody oraz modernizacji sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. Przeważająca część 
kontraktów liniowych jest na ukończe-
niu, a pozostanie jeszcze do wykonania kil-
ka zadań na terenie gmin Nawojowa i Ka-
mionka Wielka. 

Modernizacja i rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody 
w Starym Sączu

Stacja uzdatniania wody w Starym Są-
czu zbudowana została w latach 70. XX 
wieku, uległa częściowej modernizacji po-
przez zabudowanie filtrów z ciągłym płu-
kaniem oraz systemu dezynfekcji oparte-
go na lampach ultrafioletowych. Jednak 
jej wydajność oraz możliwości uzyskania 
wody o bardzo wysokiej jakości uległy wy-
czerpaniu. W związku z powyższymi uwa-
runkowaniami Spółka Sądeckie Wodociągi 
w trosce o wysoką jakość dostarczanej od-
biorcom wody podjęła zamiar gruntownej 
modernizacji i rozbudowy istniejącego uję-
cia – przygotowany został projekt i rozpo-
częto starania o środki finansowe na ten cel. 
Uwieńczeniem starań było włączenie tego 
zadania do projektu 

„Modernizacja i rozbudowa 
systemu gospodarki 
wodno–ściekowej miasta 
Nowego Sącza z przyległymi 
terenami gmin sąsiednich” 

współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. W wy-
niku przeprowadzonego w końcu 2009 r. 
postępowania przetargowego wyłoniony 
został wykonawca robót – firma INSTAL 
KRAKÓW S.A. Wartość robót wynosiła po-
nad 37 mln zł. W rezultacie prac prowadzo-
nych w 2011 r. w Starym Sączu powstała jed-
na z najnowocześniejszych w Polsce stacji 
uzdatniania wody. Pozyskiwana woda , za-
równo z rzeki, jak i z gruntu, charakteryzu-
je się najwyższym, europejskim poziomem. 
Praktycznie powstała nowa stacja uzdatnia-
nia wody, z wykorzystaniem starych obiek-
tów. Zmodernizowano od podstaw znajdu-
jące się w kiepskim stanie czterdziestoletnie 
budynki, wymienione zostały urządzenia 
i wodociąg, przebudowano ujęcie nurtowe 
w Dunajcu.

Do bloku dotychczasowych obiektów 
technologicznych – chlorowni, zbiorników 
magazynujących wodę, budynku głównego 
z pomieszczeniami socjalnymi – doszły dwa 
nowe żelbetowe zbiorniki na wodę oczysz-
czoną każdy o pojemności 750 m³ (do tej pory 
działały zbiorniki obudowane ziemią), nowe 
ujęcie nurtowe, baseny nawadniające we-
dług nowej technologii polegającej na filtro-
waniu wody przez istniejący grunt w rejo-
nie rzeki Dunajec. Nowe zbiorniki podwajają 
wydajność produkcji wody z 270 m³ do 580 
m³ na godzinę. Magazynują wodę na wypa-
dek dłuższych przestojów technologicznych, 
czy związanych z konserwacją, aby po pro-
stu jej w wypadku zaistnienia nadzwyczaj-
nych okoliczności nie zabrakło.

Chlorownia, z nową nadbudową i przyle-
głym garażem dla pojazdów, zyskała dodat-
kową funkcję tzw. pierwszego oczyszczania, 
czyli odwodniania osadu przy pomocy nowej 
prasy i ruchomego wózka. Filtracja mecha-
niczna nieczystości (np. liści), które pozosta-
ją w wodzie i wytrącanie mętności, odbywa 
się w osadniku Lamella.

Sercem stacji jest nowa hala z częścią tech-
nologiczną, ośmioma filtrami węglowymi 
i ośmioma filtrami piaskowymi do oczysz-
czania wody. Obsługa jest w pełni zautoma-
tyzowana, a sterowanie odbywa się z jednego 
miejsca. Z nowych wysokiej klasy urządzeń 
należy wymienić agregat prądotwórczy 
(uniezależniający zakład od przerw w do-
stawie energii elektrycznej) i specjalną prasę 
do odwodniania osadu.

Renowacja starych budynków polegała na 
termomodernizacji i położeniu nowej elewa-
cji, wymianie stolarki okiennej, wyburzeniu 
ścian wewnętrznych i postawieniu nowych 
zapewniających lepszą funkcjonalność po-
mieszczeń, instalacji nowych urządzeń do 
uzdatniania i magazynowania wody. 

Pracami objęto także generalny remont uję-
cia nurtowego w Dunajcu. W efekcie 80 proc. 
wody, którą teraz uzdatnia stacja pochodzi 

P R O M O C J A

Modernizacja i Rozbudowa SUW Stary Sącz - Kontrakt 4

Modernizacja i Rozbudowa SUW Stary Sącz - Kontrakt 4

Likwidacja Oczyszczalni Biegonice 
- Kontrakt 5

Modernizacja sieci wodociągowej - Kontrakt 3 
część 1
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Sądeckie Wodociągi

z rzeki, a reszta z eksploatowanych studni 
gruntowych. Ujęcie nurtowe zostało całkowi-
cie wymienione, stare studnie zdemontowa-
ne, a w ich miejsce pojawiły się nowe o więk-
szej średnicy. W pełni ekologiczna technologia, 
wykorzystując siły natury i naturalne właści-
wości filtrujące terenu, powoduje filtrowanie 
wody poprzez grunt, która następnie w po-
wstałych basenach przechodzi przez kaskadę 
wodną i znów do studni. Mamy tu do czynie-
nia z trzema kompletami podwójnych base-
nów, o wymiarach 30 m na 25 m.

Rurociągi biegną z Dunajca i poprzez stud-
nie transportowane są do stacji uzdatniania 
wody. Obok starego rurociągu, pomiędzy 
rzeką a stacją, ułożony został nowy o śred-
nicy 500 mm, wchodzący ze specjalną koń-
cówką w koryto rzeki. W efekcie mamy dwie 
linie dosyłowe: nową i zmodernizowaną sta-
rą. Dwa rurociągi to poprawa przepustowo-
ści i efektywności systemu.

Spółka Sądeckie Wodociągi uzyskała 
w ostatnim czasie pozwolenie na użytkowa-
nie Stacji Uzdatniania Wody w Starym Sączu.

 

Modernizacji sieci wodociągowej 
metodą bezwykopową 
2 km sieci wraz z przebudową 
przejścia przez Potok 
Szczubanowski

Pomysł cementyzacji, czyli pokrycia war-
stwą cementu wnętrza rurociągu z wodą pit-
ną zrodził się już w 1836 roku we Francu-
skiej Akademii Nauk. Czternaście lat później 
w Stanach Zjednoczonych położono pierwsze 
rurociągi cementowane fabrycznie. Mimo, że 
rurociągi te świetnie spełniały swe zadanie, 
metoda fabrycznej cementyzacji nowych rur 
przyjęła się dopiero od roku 1922 wraz z opra-
cowaniem metody natryskiwania zaprawy.

W roku 1933 w Stanach Zjednoczonych 
dokonano po raz pierwszy cementyzacji me-
todą natryskiwania istniejącego rurociągu 
o dużym przekroju, zaś w roku 1950 cemen-
tyzacji rurociągu o małym przekroju. Wiele 
pozytywnych opinii, które wówczas zebra-
no pozwoliło na szybki wzrost popularności 
i rozwój metody w USA. Pierwsze rurociągi 
żeliwne fabrycznie wyłożone masą cemento-
wą położono po zakończeniu II wojny świa-
towej. Metoda ta stała się standardowym 
sposobem renowacji ułożonych w ziemi sko-
rodowanych, zanieczyszczonych osadem ka-
miennym przewodów przesyłowych do wody 
pitnej z żeliwa i ze stali. Wykładzina cemen-
towa tworzy warstwy ochronne o działaniu 
biernym i aktywnym.

Jako działanie bierne rozumiane jest od-
dzielenie poddawanego ochronie materiału 
od działającego na niego medium. Warstwa 
zaprawy cementowej odpowiadająca nor-
mie DVGW W 343, polskiej normie PN 92/
H–74108 oraz normie ISO 4179; ze względu 
na swą grubość i niski wskaźnik wodno–ce-
mentowy praktycznie nie przepuszcza wody 
a niewielkie pęknięcia wywoływane przez 
proces kurczenia i powierzchowne mikro-
pęknięcia nie wywierają negatywnego wpły-
wu na właściwości ochronne, gdyż w krótkim 

okresie czasu ulegają zasklepieniu w wy-
niku pęcznienia spowodowanego działa-
niem wody lub sączącego się węglanu wap-
nia (samoregeneracja).

Oprócz biernej ochrony antykorozyjnej 
zaprawa cementowa posiada aktywne właści-
wości chroniące przed korozją. Znaczy to, że 
stopy żelaza w wyniku wysokiej alkaliczności 
wprowadzane są w stan pasywny chroniący 
przed korozją chemiczną, w którym nie do-
chodzi do korozji nawet przy bezpośrednim 
kontakcie z tlenem. 

W roku 2011 konsorcjum firm Wod –Kan 
Wrocław i Prolog Nowy Sącz dokonało cemen-
tyzacji 2 km stalowego wodociągu tranzyto-
wego (o średnicy 400 i 500 mm), którego stan 
techniczny budził poważne obawy oraz powo-
dował wtórne zanieczyszczenie wody związka-
mi żelaza. Przebudowano przejście wodociągu 
pod potokiem Szczubanowskim na podziemne, 
co zmniejszyło zagrożenie powodziowe w re-
jonie skrzyżowania wodociągu i potoku. Koszt 
modernizacji to blisko 2,8 mln zł.

Modernizacja sieci 
kanalizacyjnej metodą 
bezwykopową za pomocą 
rękawa utwardzanego 
promieniami światła 
ultrafi oletowego.

Wykonawcą tego zadania zostało konsor-
cjum firm Infra S.A., Inwest Lex Sp. z o.o. oraz 
Zakład Usług Specjalistycznych sp. z o.o., 
a jego koszt wyniósł ponad 19 mln zł. 

Kontrakt w Nowym Sączu prowadzony był 
wg tzw. „żółtego FIDICA” (zaprojektuj i wy-
buduj). Pozwoliło to firmie wykonawczej na 
wykorzystanie własnych doświadczeń do-
tyczących projektowania i wykonawstwa 
w delikatnej materii robót bezwykopowych. 
Inwestor – Sądeckie Wodociągi – skorzystał 
z bogatego doświadczenia firmy INFRA i wy-
sokich kompetencji nie tylko w wykonaw-
stwie, ale i projektowaniu. Jednocześnie na 
Wykonawcę Infrę S.A. spadła całkowita odpo-
wiedzialność za jakość i funkcjonalność wy-
konanego dzieła. Łącznie wykonano metodą 
„zaprojektuj i wykonaj” około 8 km moder-
nizacji sieci kanalizacyjnej 

Do wykonania renowacji wybrano meto-
dę CIPP UV. Metoda ta zapewnia uzyskanie 
wszelkich wymaganych parametrów oraz, 
dzięki monitoringowi procesu utwardze-
nia, daje pewność efektu końcowego, co jest 
bardzo ważne w trudnych warunkach rejo-
nu górskiego.

Kanał przeznaczony do zainstalowania rę-
kawa został bardzo dokładnie oczyszczony. 
Następnie dokonano inspekcji przy użyciu 
specjalistycznych kamer telewizyjnych i po 
akceptacji czyszczenia dokonano montażu 
wykładziny światłoutwardzalnej. Zmoder-
nizowano również studnie oraz wymienio-
no stopnie włazowe. Efektem modernizacji 
jest zmniejszenie ilości wód infiltracyjnych 
wpływających do kanalizacji oraz przedłu-
żenie możliwości eksploatacji kanałów o ko-
lejne 50 lat.

P R O M O C J A

Modernizacja sieci kanaliazyjnej - Kontrakt 3 
część 2

Modernizacja i Rozbudowa SUW Stary Sącza - Kontrakt 4

Modernizacja i Rozbudowa SUW Stary Sącz - Kontrakt 4

Modernizacja sieci wodociągowej - Kontrakt 3 
część 1
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Muzeum Nikifora w Krynicy–Zdro-
ju, zaprasza na wernisaż wystawy "Je-
steśmy". Prace prezentowane na wy-
stawie pochodzą ze zbiorów Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu–
Zawadzie. 27 lipca, g. 11, Krynica–Zdrój, 
Bulwary Dietla 19. Obrazy i rzeźby wy-
konane zostały w trakcie prowadzo-
nych w ośrodku warsztatów terapii 
zajęciowej. Dzisiaj, twórczość plastycz-
na jako element terapii ludzi niepeł-
nosprawnych jest działaniem prak-
tykowanym powszechnie w tego typu 
ośrodkach. Jednak jeszcze w połowie 
lat 90., gdy tego rodzaju działania pod-
jęto w DPS w Zawadzie, były to w na-
szym regionie próby nowatorskie. Co 
należy podkreślić, ich inicjatorami byli 
znani sądeccy plastycy profesjonalni, 
Franciszek Palka i Fryderyk Kotkow-
ski / zm. tragicznie w 1999r./,obydwaj 

nie tylko znakomici artyści, ale i ludzie 
o głęboko humanistycznym podejściu 
do życia, którzy wyczuli, jak wielką 
szansę może dać ludziom poszkodo-
wanym przez los uprawianie twórczo-
ści plastycznej. Odnosili się też Oni do 
twórczości swoich „młodszych braci 
w sztuce” z największym szacunkiem.

Na afiszu
XX Międzynarodowy 
Festiwal Dziecięcych 

Zespołów Regionalnych 

ŚWIĘTO DZIECI GÓR – PROGRAM

26 lipca /CZWARTEK/ DZIEŃ MEKSY-
KAŃSKO – PODHALAŃSKI TIATIZCALLI 
/ Ciudad de Mexico, Meksyk MAJE-
RANKI / Rabka, Polska
27 lipca /PIĄTEK/ DZIEŃ LITEW-
SKO – KRAKOWSKI GRANDINĒLĒ / 
Panevèžys, Litwa MAŁY GWOŹDZIEC / 
Gwoździec, Polska
28 lipca /SOBOTA/ DZIEŃ GRUZIŃSKO 
– ŻYWIECKI GORISTSIKHE / Gori, Gru-
zja SPOD KIKULI / Laliki, Polska 
29 LIPCA /NIEDZIELA/ 
9.30 msza festiwalowa – Bazylika 
Św. Małgorzaty 
10.30 pożegnanie miasta – Rynek 
12.00 konferencja prasowa – Mało-
polskie Centrum Kultury SOKÓŁ, sala 
Sichrawy 
19.00 KONCERT FINAŁOWY – hala wi-
dowiskowa, ul. Nadbrzeżna 34 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 
26–29 lipca, godz. 18.00–21.00, 
kiermasz twórczości ludowej i rę-
kodzieła artystycznego – plac przed 
Halą MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34 

ESTRADY PLENEROWE POZA 
NOWYM SĄCZEM: 
26 lipca, godz. 17.00 Stary Sącz, 
Rynek 
27 lipca, godz. 16.30 Bardejov (Sło-
wacja), Estrada w Rynku 
28 lipca, godz. 17.00 Muszyna, Amfi-
teatr Zapopradzie 
28 lipca, godz. 17.30 Tylicz, Osada Tu-
rystyczna „Domki w lesie” 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 
26–27 lipca, godz. 12.00–13.30, 
Sztuka ziemi i zagubiona owiecz-
ka – zajęcia plastyczne dla dzieci 
(5–12 lat) Galeria Sztuki Współcze-
snej BWA SOKÓŁ, Sala Edukacyjna, 
ul. Długosza 3 
26–29 lipca, godz. 18.00–19.00 Ma-
lujemy SŁOŃce – plastyczna akcja 
plenerowa dla dzieci i rodziców 

POD PATRONATEM DTS.  Kilka ty-
sięcy osób wzięło udział w II Sądec-
kim Jarmarku Regionalnym, który od-
był się w niedzielę, 22 lipca, w Muszynie. 
Dla gości przygotowano stoiska z re-
gionalnymi potrawami i rękodzieła-
mi ludowymi. Imprezie towarzyszył 
Przegląd Zespołów Regionalnych Po-
wiatu Nowosądeckiego i Gorlickiego. 
Komisja Artystyczna w składzie: Li-
dia Czechowska – choreograf, Bog-
dan Matusik – muzyk, Zofia Skwar-
ło – regionalista i dr Stanisław Węglarz 
– etnolog, po obejrzeniu i wysłucha-
niu występów 10 zespołów regional-
nych, w trzech kategoriach wiekowych 

i dwóch kategoriach artystycznych, po-
stanowiła przyznać nagrody i wyróż-
nienia. W kategorii zespoły dorosłe:
I miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł 
– Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Po-
degrodzie” – gmina Podegrodzie; w ka-
tegorii młodzieżowej: I miejsca nie przy-
znano, II miejsce i nagrodę w wysokości 
600 zł równorzędnie – Młodzieżowy Ze-
spół Regionalny „Lipniczanie” – gmina 
Korzenna i Grupa Regionalna „Michal-
czowa” – gmina Łososina Dolna; w ka-
tegorii dziecięcej: I miejsce i nagrodę 
pieniężną w wysokości 600 zł – Dzie-
cięco–Młodzieżowy Zespół Folklory-
styczny „PIECUCHY” – gmina Nawojowa.

Zabawa na ludowo
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SYLWETKA.  Kiedy w 2003 r. Grzegorz 
Gajdus bił rekord Polski w maratonie, 
Henryk Szost nie myślał jeszcze nawet 
o bieganiu takich dystansów. Dzisiaj 

pochodzący z Muszyny lekkoatleta na-
leży do najlepszych białych maratoń-
czyków na świecie. W marcu tego roku 
pobił w Japonii liczący już dziewięć lat 
rekord Polski Gajdusa, kiedyś swoje-
go trenera. Wkrótce Szost powalczy na 
igrzyskach w Londynie. 12 sierpnia za-
pachnie sensacją? 

***
O jego sukcesach jest raczej cicho, 

bo maraton to dyscyplina mało wido-
wiskowa i słabo medialna, ale Szost 
ma w dorobku już kilkanaście me-
dali mistrzostw Polski w biegach dłu-
godystansowych. Zaczynał od nart, 
ale potem wciągnęło go bieganie. 
Najpierw górskie, potem po bieżni. 
W maratonie zadebiutował w 2007 r. 
i od razu został wicemistrzem Pol-
ski. Rok później był już najlepszy 

i pojechał na IO w Pekinie. W impre-
zach poza Polską nie miał szczęścia, 
choć wyprawę do Chin zakończył na 
bardzo przyzwoitej 34. pozycji. Eks-
plozja formy przyszła w ubiegłym 
roku. Maraton we Frankfurcie prze-
biegł w czasie 2.09.39. To zapowiada-
ło niespodzianki, ale pobicie rekordu 
Polski o prawie dwie minuty przyję-
to z niedowierzaniem. Czas 2 godz. 07 
min. i 39 s. postawił Szosta w gronie 
najlepszych maratończyków świata. 

***
Od czerwca 2011 roku długody-

stansowiec współpracuje z trene-
rem Leonidem Szewcowem. Zawod-
nik i trener widzieli się… tylko raz. 
Współpracują e–mailowo i telefonicz-
nie. Dwa razy w tygodniu zawodnik 
dostaje szczegółową rozpiskę i z taką 
samą częstotliwością śle raporty. Ta 
metoda się sprawdza, ale Szewcow 
to trener pracujący jeszcze z kilko-
ma zawodnikami lepszymi od Szosta. 
Zmienił zawodnikowi sposób trenin-
gu. Z Gajdusem trening był katorżni-
czy, a efekty coraz marniejsze. Przed 
startem we Frankfurcie było siedem 
tygodni treningu i trzy luzu. Na star-
cie nasz zawodnik stał wypoczęty. 

***
Cztery lata w Pekinie warun-

ki były fatalne – smog w połącze-
niu z ogromną wilgotnością. Szost 
przesadził, dał się ponieść starto-
wej euforii, poszedł ostro z najlepszą 

grupą i mówiąc językiem sporto-
wym – spuchł. Teraz stać go na lep-
szy wynik. Może nawet pierwszą 
dziesiątkę? To nie jest niemożliwe. 
Pomocne mogą okazać się po pierw-
sze przepisy ograniczające liczbę za-
wodników z danego kraju. Na starcie 
nie stanie więc zbyt wielu Etiopczy-
ków i Kenijczyków. W Anglii są rów-
nież lepsze warunki do biegania niż 
w Azji. Po trzecie sam Henryk Szost 
to zawodnik już bardzo doświad-
czony. Specyfika biegu olimpijskie-
go jest inna – nikt nie walczy o wy-
nik, ale o miejsce. Dlatego więcej 
jest podchodów, oszczędzania sił 
i kunktatorstwa. Wynik w grani-
cach 2 godz. 10. minut z reguły wy-
starcza do medalu.  (KW)

Henryk Szost zapewnił sobie udział 
w Igrzyskach Olimpijskich w Londy-
nie już we wspomnianym marato-
nie we Farnkfurcie (wskaźnik PZLA na 
Igrzyska wynosi 2:10:30). Natomiast 
rekord Polski plasuje Szosta na dru-
gim miejscu w Europie (za Patrickiem 
Tambwé, 2:07:30, reprezentujacym 
barwy Francji, a wcześniej Demokra-
tyczną Republikę Konga) i 19. na świe-
cie (wyprzedzają go tylko Afrykanie 
– 12 Etiopczyków, 5 Kenijczyków i jeden 
z Konga). Henryk Szost to zawodowy 
wojskowy. W stopniu starszego szere-
gowego służy w zespole sportowych sił 
powietrznych WKS Grunwald Poznań.

www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Anioły Mojego Dzieciństwa

Sport
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Srebro na 
koniec ligi
Sądeccy rugbiści byli gospodarza-
mi finału Polskiej Ligi Rugby „7”. 
Na obiektach w Zawadzie Biało–
Czarni Nowy Sącz dali się ograć 
tylko Orkanowi Sochaczew, na-
wiasem mówiąc polskim specja-
listom w siedmioosbowej odmia-
nie rugby. Najwartościowszym 
zawodnikiem finałów, w których 
zagrało 9 zespołów z całej Polski, 
wybrano Grzegorza Golińskiego. 

SANDECJA PODPISUJE 
KONTRAKTY

Zarząd Sandecji zdecydo-
wał się na podpisanie czterech 
kontraktów. Dwuletnią umową 
z klubem zwiąże się Marcin Ca-
baj (ostatnio w Polonii Bytom). 
Roczne kontrakty parafowano 
z Marcinem Kowalskim i Woj-
ciechem Mrozem (obaj Ruch Ra-
dzionków). Na pół roku trafi do 
klubu Sebastian Kosiorowski 
(Górnik Wieliczka). Przedłużo-
no również umowę Pawłowi Le-
śniakowi, która będzie obowią-
zywała przez najbliższy rok. 

GÓRKA GENERALNIE TRZECI
Paweł Górka otarł się o po-

dium podczas kolejnej rundy 
Wyścigowych Motocyklowych 
Mistrzostw Polski w czeskim 
Moście. Czwarte miejsce dało 
sądeczaninowi trzecią lokatę 
w klasyfikacji generalnej klasy 
Superstock 1000. Zwyciężył Mar-
tin Choy, drugi na mecie zamel-
dował się Francuz Gwen Giab-
bani. Górkę wyprzedził również 
reprezentant gospodarzy Mi-
chal Drobny. Kolejne zawody 
w Poznaniu. 

MUSZYNIANKA RUSZA 
DOPIERO W PAŹDZIERNIKU

Pierwsza kolejka rozgrywek 
Plus Ligi Kobiet rozegrana zo-
stanie 6 października. Wicemi-
strzynie Polski zmierzą się z AZS 
Białystok w hali „Muszyna”. 
Natomiast już w drugiej kolej-
ce kibiców czeka mecz hitowy. 
Przeciwnikiem Banku BPS Mu-
szynianki Fakro będzie mistrz 
Polski Atom Trefl Sopot. Mecz 
zostanie rozegrany w Sopocie 13 
października. 

WZMOCNIENIA Z BIAŁORUSI 
W Olimpii Beskid Górstal, 

która przygotowuje się do wal-
ki w Superlidze kobiet piłkarek 
ręcznych zagrają dwie nowe za-
wodniczki z Białorusi. Do Wik-
torii Panasiuk dołączą Julia Mi-
chalewicz i Natalia Palatanowicz. 

Starszy szeregowy pobiegnie na igrzyskach

SPR INTEM
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LUDZIE.  Jeździ konno, maluje, gra 
na gitarze, fotografuje, własnoręcz-
nie wykonuje biżuterię, szyje toreb-
ki. 24–letniej Małgorzacie Posta-
wie wrodzone talenty nie pozwalają 
na nudę. Ostatnio brak lampki noc-
nej spowodował, że teraz tworzy 
coraz to bardziej oryginalne, wy-
korzystując wieszaki, znicze, czy… 
pieprzniczkę. 

W Nowym Sączu 24–latka za-
mieszkała na początku roku. Prze-
prowadziła się ze Śląska. Dlaczego 
wybrała to miasto? 

– Mam tu rodzinę. Poza tym 
Nowy Sącz jest bardzo ładnym 
miastem. Kiedy byłam dzieckiem, 
często tutaj przyjeżdżałam. Ma-
rzyłam, żeby tu kiedyś zamiesz-
kać. A poza tym ludzie tu są prze-
mili! – twierdzi dziewczyna. 

Kiedy szukała pracy, mia-
ła więcej czasu na swoje ulubio-
ne zajęcie. A Małgorzata Posta-
wa najbardziej – jak mówi – lubi 
„dłubać”. 

– Inni wychodzą do pubu, ale 
mnie najbardziej odpowiada sie-
dzenie w domu i wykonywanie 
ciekawych przedmiotów z nicze-
go. To znaczy z rzeczy codzien-
nego użytku, które – okazuje się 
– można wykorzystać na wiele 
sposobów – dodaje. – Nie miałam 
lampki nocnej, więc postanowi-
łam ją zrobić sama. 

Podstawę lampki tworzy tale-
rzyk od filiżanki, trzon stanowi 
szklana obudowa znicza pomalo-
wana na biało, dalej stary młynek 
do pieprzu – również zabarwio-
ny. Poszczególne elementy po-
łączone są klejem. Abażur ozdo-
biła własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami. 

Nowe zajęcie spodobało jej się 
na tyle, że teraz w każdym przed-
miocie dostrzega oryginalną część 
do kolejnych lamp. Do wykonania 
stojącej wykorzystała stary wie-
szak na ubrania. Klosz stworzy-
ła z siatki ogrodzeniowej. Nogi 

wieszaka musiała trochę skrócić. 
W tym celu posłużyła się… brzesz-
czotem. – To naprawdę nic trud-
nego! – przekonuje Małgorzata. 

Zawsze miała zwyczaj magazy-
nowania bibelotów, wstążek, ma-
teriałów, koralików, kamyczków, 
tasiemek. W pewnym momencie 
zaczęła z nich robić biżuterię. Tak 
jak nie lubi się nudzić, tak też nie 
toleruje nudy w wyglądzie. Ory-
ginalne dodatki zwracają uwa-
gę i podkreślają jej oryginalność. 
Obok biżuterii ważnym elemen-
tem kobiecego stroju jest także… 

torebka. I tę Małgorzata potrafi 
wykonać z… niczego. 

– „Fajną masz torebkę. Gdzie 
ją kupiłaś?” Cały czas słyszę te 
słowa, ilekroć mam tę torebkę ze 
sobą – opowiada Gosia, pokazując 
skórzany dodatek. Torebkę wyko-
nała ze… starego płaszcza.

 Jeśli, któryś ze znajomych po-
trzebuje oryginalny prezent, za-
wsze zwraca się do Gosi.

– Wykonanie takich ozdób też 
jest bardzo proste, wystarczy 
mieć pomysł. I wiedzieć też, co 
chce się nosić – mówi. 

Ponieważ wciąż mało jej zajęć. 
Każdą wolną chwilę wykorzystu-
je maksymalnie. Jeśli idzie na spa-
cer, to zawsze ma przy sobie aparat 
fotograficzny. Fotografowanie to 
kolejna jej pasja. Prace zamieszcza 
na swoim blogu, można je obejrzeć 
pod adresem fotoart88.flog.pl .

– Robię zdjęcia wszędzie: kie-
dy jadę pociągiem, do pracy, na 
imprezach – mówi. Wykonuje też 
fotografie na przyjęciach okolicz-
nościowych znajomych. Chciała-
by zajmować się tym zawodowo. 

Póki co zarabia, pracując 
w sklepie odzieżowym. 

ANNA MIKA
PS. Zapomniałabym. Gosia nie-

źle maluje, najczęściej konie, bo 
to jej ulubione zwierzęta. Kon-
no nauczyła się jeździć w wieku 6 
lat. Może pochwalić się także mu-
zycznymi zdolnościami – od pod-
stawówki gra na gitarze. 

Na koniec tygodnia

R E K L A M A

Kobieta wielu pasji FOTOKOMENTARZ

Wystąpili: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, radny wojewódzki 
Zygmunt Berdychowski, były premier Józef Oleksy, fotoreporter 
Stanisław Śmierciak.  FOT. (VAŁ)

- Witam panie prezydencie, 
zawsze chciałem pana poznać!

- Mnóstwo tu fotoreporterów, 
zaraz nam zrobią zdjęcie.

- Nie chowaj się Zygmunt 
za czyimiś plecami.

- A dlaczego Jacek Majchrowski 
udaje, że cię nie zna?

- Jak przyjdzie Józek 
to udawaj, że się nie znamy.
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