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Adoptowany chłopiec ucieka z domu
i śpi na śmietnikach.
Zrozpaczeni rodzice czują się bezradni L str. 3
L STR. 4
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Radni chcą nadzwyczajnej sesji

A

w sprawie Wituszyńskiego
i Sądeckich Wodociągów

ul. Jamnicka 3, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax 18 441 60 67, kom. 606 138 133
instalmet.limanowa@neostrada.pl

L str. 4

Wójtowie i burmistrzowie
walczą z marszałkiem
o lepszy kontrakt
dla Sądecczyzny
rozmowa z Janem Golonką

L str. 5

GDZIE RADNY NIE MOŻE,

czyli o skuteczności DTS

L str. 6

Seniorzy bez ponoszenia kosztów
mogą się nieźle zorganizować
– rozmowa z prof. med. Bolesławem Samolińskim
L str. 7

Sprawdź, co oferuje Toyota

NAJLEPSZE

CENY

Kobos
Autoryzowany Dealer

(ogrodzenia)

W MAŁOPOLSCE
Centrala
Paszyn 478,
33-326 Nowy Sącz,
tel/fax 18 440 20 14

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67
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1/2 litra piwa zawiera 25 gramów
czystego alkoholu etylowego.
Sprzedaż alkoholu osobom
do lat 18 jest przestępstwem.

Jabłka
1 kg

169

Kiełbasa wiejska
Uryga
1 kg
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Papryka czerwona
1 kg

349

L str. 10

A

Papier toaletowy
Valetto
8 rolek

499

Piwo
Żubr
0,5 l

24 h
195

Zapraszam!
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z L I S TÓW D O R E DA KC J I

Wędrówka w spalinach

P R Z E C Z Y TA N E

FOT. KAZIMIERZ FAŁOWSKI

Życie fejma

Sezon dla grzybiarzy w pełni. Również idealny czas na górskie wędrówki. Pan Włodzimierz Hebda z Nowego Sącza trzyma w ręku trofeum zdobyte na trasie na Przehybę – 1,2–kilogramowego prawdziwka.
(G)

„Portal Ask.fm to w Polsce nowość. Założony w 2010 r. na Litwie serwis społecznościowy
działa na zasadzie pytań i odpowiedzi. Codziennie korzysta z niego 13,2 mln użytkowników. […] na Asku królują „fejmy”
(z ang. sławni) – nie jest łatwo odgadnąć, kto zrzeszy użytkowników jest fejmem, a kto nie. Stają
się nimi ci, którzy mają największą liczbę lajków i wirtualnych
prezentów. Są najładniejsi […],
najmądrzejsi […] i mają rozliczne
talenty. […]
Buczek, 17–latek z Nowego Sącza (prawie milion lajków),
od dawna nie pamięta dnia, kiedy mógł spokojnie pospacerować
po mieście. Od niespełna roku jego
wycieczkom towarzyszą większe
lub mniejsze stadka piszczących
fanek. […] Jednak […] życie fejma nie zawsze jest usłane różami.
– Będą na świeczniku, narażasz
się na ataki hejterów. Na wyzwiska i obelgi – tłumaczy chłopak.
W sieci nazwali go już „jebanym
pedałem, śmierdzącym cwelem
i pojebem”. […] Jakie korzyści daje
zatem sława w internecie? – Mam
teraz grubszą skórę. […] Już się
nie przejmuję krytyką. Wielu próbowało mnie zniszczyć, ale dziś
wiem, że nic nie jest w stanie zagrozić mojej popularności. Będę
fejmem, dopóki sam nie zdecyduję, że będzie inaczej. […]
Agata Jankowska,
„Zabij się dla sławy” w „Wprost”,
2 września, nr 36/1593

się jakość powietrza na Sądecczyźnie. Naszym zdaniem zgoda na wjazd
do Parku nawet przy tego typu imprezach powinna być mimo wszystko wydawana tylko w uzasadnionych przypadkach np. dla księży,
orkiestry, ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, czy dla pracowników schroniska. Tymczasem
w ubiegłą niedzielę można było obserwować pojazdy wiozące w większości osoby młode i w pełni sprawne.
W dodatku większość z tych samochodów nie była w pełni wykorzystana – zwykle znajdowało się w nich
po 2–3 pasażerów, co też uważamy
za marnotrawstwo! Kierując się troską o przyrodę, chcielibyśmy wyrazić swój protest wobec tego typu
pomysłów na przyszłość i poprosić
o bardziej przemyślane decyzje Nadleśnictwa Stary Sącz. Popradzki Park
Krajobrazowy jest naszym wspólnym dobrem, o które musimy dbać.
Szanujmy to co mamy najcenniejsze.
Karolina (nazwisko
do wiadomości redakcji)

S P R O S TOWA N I E

FOT. ARCH. RODZINNE EWY TOMCZYK

OBIEKTYW

Chcielibyśmy zwrócić się do Redakcji DTS z prośbą o umożliwienie nam
wyrażenia opinii na łamach Państwa
tygodnika. Otóż pragniemy wyrazić
swoje oburzenie co do sytuacji zaistniałej w ubiegłą niedzielę tj. 8.września br. W związku z mszą świętą
za ojczyznę odprawianą na Przehybie, Nadleśnictwo Stary Sącz wyraziło zgodę na wjazd samochodów
na górę. My postanowiliśmy w tym
dniu udać się na Przehybę pieszo.
Szybko jednak okazało się, że wędrówka w tonach spalin i ryku silników wywołanym przez samochody jest mało przyjemna, więc po 15
minutach marszu zrezygnowaliśmy
z wycieczki. Rozumiemy, że powodem decyzji Nadleśnictwa było
umożliwienie jak największej liczbie
osób dotarcie na uroczystości. Uważamy jednak, że teren Popradzkiego
Parku Krajobrazowego powinien być
bardziej chroniony, zwłaszcza biorąc pod uwagę postępującą degradację środowiska naturalnego w obecnych czasach oraz stale pogarszającą

Na prezentowanym zdjęciu stoi pierwsza w historii sądeczanka, która stanęła na podium w ojczyźnie karate. O Ewie Tomczyk pisaliśmy
w poprzednim wydaniu DTS. Niestety w artykule pomyliliśmy zdjęcie,
za co Czytelników, a przede wszystkim Ewę serdecznie przepraszamy
i przedstawiamy właściwą osobę.
REDAKCJA

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. 33–300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25.
ISSN 2082–209X.
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, tel. 18 544 64 41, tel./fax. 18 544 64 40.
Prezes Zarządu: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl.
Redaktor naczelna: Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl, k.gajdosz@dts24.pl,
tel. 785 340 411. Redaktor senior: Jerzy Wideł. Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko
i.legutko@dts24.pl, tel. 785 340 410. Biuro Reklam i Ogłoszeń: Beata Ziemba b.dts@poczta.fm,
tel. 600 681 009. Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl.
Dyrektor ds. kolportażu: Mateusz Węglowski. tel. 721 066 993 . Skład: dOtgraf. Druk: Polskapresse
Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.

12 września 2013 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

3

Mateusz musi uciekać

L U D Z K I E H I S TO R I E . Mateusz
w te wakacje stał się najgorętszym
tematem dyskusji na osiedlu Milenium w Nowym Sączu. Nastolatek
sypiał po śmietnikach i stale przebywał wśród najgorszych osiedlowych
degeneratów. Chłopiec bez żenady potrafił żebrać o pieniądze, a nawet prosić o jedzenie i picie. Pytany
o rodzinę, twierdził, że został porzucony z dnia na dzień przez rodziców.
Prawda jest taka – dziecko zostało porzucone, a może bardziej przeoczone przez polski system prawny.
Dla dobra bohaterów artykułu podajemy jedynie imię chłopca.

Świadkowie przejęci jego losem
nie kryli zaskoczenia: dziecko choć
wychudzone, zabiedzone i niedomyte operowało słownictwem,
które wskazywało, że nie wywodzi się z marginesu, a z rodziny
wykształconej. W jednej z klatek
na Milenium rozgorzała nawet dyskusja, co począć z chłopcem, żeby
nie zniszczyć zaufania do udzielających mu pomocy, a jednocześnie zainteresować jego losem
odpowiednie służby. Dyskretnie wezwano policję, która nastolatka ujęła w ciągu kilku godzin
od sygnału. Ale dosłownie nazajutrz chłopiec znowu pojawił się
na osiedlu. Przejęci samozwańczy
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opiekunowie poprosili o interwencję naszą redakcję. Do tego czasu
udało im się dowiedzieć, że chłopiec wraz z dwa lata młodszym
bratem jest w rodzinie adopcyjnej, że przyszywana babka mieszka
właśnie na Milenium, a przybrani rodzice to ludzie wykształceni
i nieźle sytuowani. Matka nauczycielka, a ojciec bardzo dobrze zarabia. Mateusz uciekał już wielokrotnie, a rodzice są ponoć bezsilni.
– I w złotych klatkach ptaki
umierają. Mi się tu coś nie podoba. Skoro chłopiec ciągle ucieka, to znaczy, że ma ku temu
i powód, i możliwości. Jak to się
dzieje, że ciągle biega samopas?
Na co wszyscy czekają? Na to,
że koledzy go w nałóg wpędzą
czy może aż jakieś paskudztwo
na śmietniku podłapie? – skwitowała jedna z naszych Czytelniczek.

Matka mówi wprost: jestem
bezsilna
Udało nam się dotrzeć do matki Mateusza. Kobieta nie ukrywała
zdenerwowania. Matusz ma czternaście lat. Wraz z dwa lata młodszym bratem został adoptowany
jako czterolatek. Problemy zaczął
sprawiać kilka lat temu. Zaczęło
się od wagarów i pyskówek. Matka, nauczycielka, początkowo nie
podejrzewała niczego poważnego. W końcu bunty różnego kalibru to przywilej nastolatków. Ale
z dnia na dzień zaczęło się dziać coraz gorzej. Tak źle, że rodzice postanowili szukać pomocy. Mateusz
jest pod opieką kuratora sądowego. Wraz z rodziną wielokrotnie
przechodził diagnostykę psychologiczną. Terapia nic nie dawała.
Bezsilni opiekunowie zdecydowali
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się na desperacki krok – Mateusz
został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym, gdzie nie ma najmniejszych
szans na wagary czy ucieczkę. Dla
rodziców to było jak przegrana.
Wiedzieli, że jako rodzice adopcyjni, będą skazani na komentarze, że „pozbyli się problemu”,
że „poddali się”.
– Ale myśmy nie mieli wyjścia. Mateusz stawał się agresywny. Świadkiem awantur był jego
młodszy brat – tłumaczy matka.
Wydawało się, że sprawy mimo
wszystko mogą przybrać lepszy obrót. Ale nadzieje okazały
się przedwczesne. Na wakacyjnej
przepustce Mateusz zaczął uciekać z domu.
– Raz policja odwiozła go
do domu pijanego. Miał 1,4 promila alkoholu. Po tym trzymałam go cały dzień w piżamie.
Miałam nadzieję, że bez ubrania
nie ucieknie. Wystarczyła chwila i wymknął się z domu właśnie
w piżamie. Czułam się kompletnie bezsilna. Bo co mam zrobić?
Wstawić w okna kraty? – komentuje rozżalona kobieta.
W Ośrodku Socjoterapeutycznym powiedziano jej, że do dnia 30
sierpnia, czyli do końca przepustki, musi sobie radzić sama. Kurator
zasugerował zwrócenie się o pomoc do Pogotowia Opiekuńczego, ale i tu nie było szansy na pomoc. – Ja wiem, co Mateusz o nas
opowiada. Ja wiem, ale zostawiono nas samych sobie… – tłumi płacz matka.

Geny pod obstrzałem
W sądeckim ośrodku adopcyjnym usłyszeliśmy, że jeśli dziecko

jest w rodzinie zastępczej, to rodzina ta objęta jest stałą opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w sprawach materialnobytowych, a w kwestiach wychowawczych nadzór sprawuje specjalnie ku temu powołany
Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin. W przypadku rodzin adopcyjnych, po uprawomocnieniu się
wyroku adopcyjnego, prawo traktuje nowo powstałą rodzinę, jakby urodziło się w niej biologiczne
dziecko. I nie ma tu znaczenia, ile
dziecko ma lat. Jeśli coś się dzieje
złego, rodzice muszą szukać pomocy na własną rękę. Część psychologów już od dłuższego czasu
stoi na stanowisku, że to bardzo
niefortunne rozwiązanie. Przyczyny są proste i dla specjalistów
oczywiste. Dziecko po swoich rodzicach, a nawet członkach dalszej
rodziny dziedziczy nie tylko cechy
wyglądu, ale również predyspozycje i obciążenia natury psychologicznej. Po dziadku może mieć talent muzyczny, ale już po babci,
albo matce skłonności do alkoholizmu albo chorób psychicznych.
Taka wiedza, w rodzinie biologicznej oczywista, w adopcyjnej
jest po prostu odcięta. To, choć
nie musi, to bardzo może związać
ręce terapeucie albo psychologowi
w sytuacji kryzysowej.
– Może nie w stu, ale w dziewięćdziesięciu procentach przypadków rodzice adopcyjni losują kota w worku. A proszę wziąć
po uwagę, że presja udanego rodzicielstwa jest u nich dużo wyższa niż u rodziców naturalnych.
A i ocena społeczna wszystkich
potknięć jest dużo ostrzejsza
– usłyszeliśmy od psychologa.

Raport policji
Zawiadomienie o zaginięciu
chłopca trzykrotnie składała jego
matka adopcyjna, kolejno 15, 17
i 21 sierpnia. W każdym z tych
trzech przypadków policjanci
ustalali miejsce pobytu chłopca
i przekazywali go matce. Przyczyną ucieczek chłopca z domu
jest najprawdopodobniej fakt,
że nie chce on wracać po wakacjach do Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii. W każdym z trzech
przypadków, sądeccy policjanci realizowali czynności nałożone na nich przez Zarządzenie Nr
124 Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie
„prowadzenia przez policję poszukiwania osoby zaginionej oraz
postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych
zwłok oraz szczątków ludzkich”.
Dane chłopca wprowadzone zostały do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Pisemną
informację o zaginięciu chłopca
przekazano do wszystkich ogniw
i jednostek podległych sądeckiej
komendzie policji, by każdy funkcjonariusz wiedział o zaginięciu
i podjął właściwe kroki w celu
odnalezienia chłopca. Policjanci kontrolowali oraz sukcesywnie
kontrolują ustalone na podstawie
informacji własnych potencjalne miejsca przebywania chłopca.
Wydział Prewencji KMP w Nowym
Sączu po otrzymaniu materiałów spraw, każdorazowo o fakcie ucieczki chłopca powiadamiał
pisemnie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu III Wydział Rodzinny
i Nieletnich.
EWA STACHURA

OGŁOSZENIA DROBNE
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY
– produkcja, montaż.
Tel. 696–027–993.
BRYKIET DRZEWNY – producent,
c.o., kominki. Tel. 503–313–788.
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?!
WEJDŹ: www.daiglob.pl;
Zakładka daiglob a–count.
KUPIĘ stary motocykl,
stan obojętny. Tel. 507 187 349.
KUPIĘ stary kierat konny i pompę
strażacką - sikawkę.
Tel. 604 694 137.
R

KUPON
RABATOWY

NA POZOSTAŁE

10%

piękna stara biżuteria
porcelana miśnieńska
stare srebra
malarstwo
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SALON ANTYKÓW

KOLEKCJONER

33-300 Nowy Sącz Rynek 2,
tel. 18 444 16 76
kolekcjoner.nsi.pl@gmail.com
www.kolekcjoner.nsi.pl
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KUPON
RABATOWY
NA BIŻUTERIĘ
I PORCELANĘ

15%
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FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

Argumenty, pod którymi każdy polityk pada

R O Z M OWA z radnym JÓZEFEM
HOJNOREM
– Próbowaliśmy zorganizować telewizyjną debatę radnych i nikt z PiS–u nie
chciał wystąpić z Panem w jednym
programie. Nie martwi to Pana?
– Myślę, że nie chodzi tu o mnie,
ale o temat, jaki miał być poruszany.
– Ale Pan jeszcze nie wie, jaki temat
będzie poruszany.

– Domyślam się. Jest dziś tylko jeden temat w Nowym Sączu. Koniec
kariery jednego z polityków.
– Mocno Pan zaczął.
– Z przykrością to mówię, ale
jedna ze znanych osób, piórami
dziennikarzy doprowadziła do sytuacji, kiedy jej czas polityczny kończy się definitywnie.
– Jeśli obydwaj mamy na myśli pana
Jerzego Wituszyńskiego i sprawę firmy jego syna obsługującej geodezyjnie
budowę galerii Trzy Korony, to nasi komentatorzy w studio byli zgodni: z dużej chmury spadnie mały deszcz i sprawa zakończy się niczym.
– Wątkiem poruszanym przez
media nie jest przekroczenie prawa przez firmę pana Wituszyńskiego. Takiego tematu nie ma. Jest jednak sfera okołoprawna. Widziałem

konferencję, podczas której dwóch
znakomitych adwokatów przedstawiło takie argumenty, pod którymi
każdy polityk pada.
– Kogo Pan ma na myśli?
– Posłów Mularczyka i Romanka. Wątpliwości, które zgłosili w tej
sprawie są nie do odparcia. Posłowie
zadali przewodniczącemu rady konkretne pytania, na które nie udzielił
odpowiedzi.
– Ale odpowiedział w studio RTK,
że to rozgrywka polityczna.
– Jestem wieloletnim radnym
i takie oświadczenia przewodniczącego nie mają żadnej wartości. Mam na to masę dowodów.
W tej konkretnej sprawie traci
twarz polityk, który kluczy. Nie
potrafi powiedzieć – pomyliłem się,
przepraszam!

T R AG I C Z N Y T Y D Z I E Ń N A S Ą D E C K I C H D R O G AC H
Potrącony motocyklista

Kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście na Rondzie
Solidarności w Nowym Sączu. Mężczyzna ze złamaną nogą trafił do szpitala. Do wypadku doszło 5 września,
po godz. 18.

w drzewo, następnie samochód dachował. Przybyły na miejsce zdarzenia
lekarz, stwierdził śmierć 28–letniego mężczyzny. Jednocześnie zasugerował ratownikom, że w pojeździe
mogło znajdować się dziecko. Strażacy dokładnie przeszukali miejsce
wypadku w promieniu kilkudziesięciu metrów. – Przybyła na miejsce
zdarzenia rodzina poinformowała,
że dziecko znajduje się w domu – relacjonują ratownicy. Wypadek wydarzył się w niedzielę ok. godz. 19.

Wypadek na skrzyżowaniu

Śmiertelne zderzenie
z ciężarówką

Nie żyje 21–latek. Kierujący hondą młody mężczyzna stał się ofiarą
wypadku, do jakiego doszło w sobotę w Naściszowej. Motocyklista zderzył się z ciężarówką, która, wyjeżdżając z posesji, włączała się do ruchu.
Mężczyzna zjechał na przeciwny pas
ruchu, a następnie wpadł do koryta
potoku. Mimo długiej reanimacji 21–
latek zmarł.

Dramat na drodze
w Powroźniku

Kierowca i dwoje pasażerów peugeota trafili do szpitala w wyniku niedzielnego wypadku w Starym Sączu
na obwodnicy. Jadący od strony Cyganowic fiat, nie ustąpił na skrzyżowaniu pierwszeństwa peugeotowi.
Doszło do zderzenia. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Przygnieceni i przysypani

Pracownicy interwencyjni w Korzennej ledwo uszli z życiem. MAN
wypełniony kruszywem do utwardzania pobocza, czym zajmowali się
9 września mężczyźni, wjeżdżając
na strome wzniesienie, nagle zaczął
się zsuwać, przygniatając ich i częściowo przysypując. Obrażenia jednego z nich były na tyle poważne, że został przetransportowany śmigłowcem
do krakowskiego szpitala, drugi trafił
do sądeckiej placówki.

Zginął pod kołami traktora

Pijany traktorzysta
w Rdziostowie
3 promile alkoholu miał traktorzysta, który wyjechał na drogę
w Rdziostowie pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Chcąc wyminąć
citroena, który zatrzymał się na zwężonym odcinku drogi, uszkodził jego
karoserię. Kierowca traktora stracił
prawo jazdy.
R

E

K

L

A

M

A

– Jerzy Wituszyński twierdzi, że nie
ma za co przepraszać. Zacytuję go:
„Dochowałem wszelkiej staranności, żeby nie być podejrzewanym
o stronniczość”.
– Powiem najdelikatniej jak
umiem: pan przewodniczący bardzo oszczędnie gospodaruje prawdą.
Jeden przykład. Pan przewodniczący twierdzi, że podejmując decyzję
o sprzedaży wiadomej działki, nie
miał pojęcia, co się tam dalej będzie
działo (…) Mam tu informację prasową z 2007 r. ze spotkania z przyszłym inwestorem, w którym pan
przewodniczący brał udział, a wśród
innych radnych również i ja (…) Pokazywanie twarzy baranka nie wytrzymuje konfrontacji z faktami (…)
– Wyobraźmy sobie, że to Pan składa
wniosek o odwołanie przewodniczącego

ZDJĘCIA KMP W NOWYM SĄCZU
I PSP NOWY SĄCZ

O B R A DY. Nie było wniosku o odwołanie Jerzego Wituszyńskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta podczas wtorkowej sesji. Było za
to oświadczenie – wniosek formalny
– prowadzącego, że nie będzie wyłączał się z głosowań dotyczących wyrażania zgody na zbywanie jakichkolwiek nieruchomości miasta.
Jerzy Wituszyński tuż przed głosowaniem nad punktem o zbycie nieruchomości m.in. przy ul. Wałowej, niespodziewanie wystąpił z taką deklaracją,
odnosząc się do sprawy firmy swojego syna. Naraził się tym na ironiczne komentarze radnych, którzy chcą jego odwołania. Bowiem
radny, który nie chce brać udziału w głosowaniu, może taki wniosek złożyć i podać przyczynę, natomiast nie ma obowiązku mówić,
że będzie głosował. – Czy to znaczy, że przed każdym głosowaniem
mamy teraz składać oświadczenie,
że nie będziemy się wyłączać z głosowania? – mówili.
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W przerwie obrad zapytani
przez nas, czy i kiedy złożą wniosek, odpowiedzieli, że jutro (11
września) chcą zwołać konferencję prasową. Radna Barbara Jurowicz poinformowała nas jedynie, że wniosek jest przygotowany
i podpisało go siedmiu radnych.
– Musimy rozróżnić dwie rzeczy,
po pierwsze wniosek o odwołanie pana przewodniczącego, i drugie – to wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej – mówi DTS Jurowicz. – Jednym z punktów sesji ma
być odwołanie przewodniczącego, a drugim – w związku z coraz
częstszymi zgłoszeniami ze strony
mieszkańców, że w Sądeckich Wodociągach źle się dzieje: że prace
się wydłużają, że są wykonywane
niesolidnie, że wszystko się sypie
– chcielibyśmy usłyszeć od pana
prezydenta raport o stanie bieżącym prac.
Wniosek radni mają złożyć
w najbliższych dniach.
(KG)

A

9
zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem
profesjonalnego programu
9
rozliczanie lokali przez internet
9
codzienny nadzór nad nieruchomością
9
przystępne ceny
9
bezpłatne porady dla wspólnot mieszkaniowych
9
dojazd do klienta

Kierowca fiata prawdopodobnie podczas wyprzedzania stracił
panowanie nad pojazdem. Uderzył

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Wykorzystano fragmenty wywiadu
dla Regionalnej Telewizji Kablowej

Radni chcą nadzwyczajnej sesji
w sprawie Wituszyńskiego
i Sądeckich Wodociągów

R

Pod kołami ciągnika, 9 września,
w Krużlowej Wyżnej, zginął mężczyzna. Jak ustalili policjanci traktor stoczył się ze wzgórza. Kierowca
wypadł z niego i został przygnieciony przez maszynę.

Wituszyńskiego. Natychmiast się Pan
spotka z zarzutem, że Hojnor się odgrywa, bo sam był kiedyś w podobnej
sytuacji.
– To są dwie różne sprawy. Ja traciłem mandat społeczny i to była potwarz niesamowita, która się odwróciła przeciw agresorom, bo, jak
pan pamięta, wyborcy to znakomicie zinterpretowali i dostałem największe poparcie do Rady Miasta.
Ewentualnym powodem do odwołania Jerzego Wituszyńskiego nie
byłyby jego zakryte sprawy związane z galerią Trzy Korony, ale fakt,
że w sposób niedostatecznie demokratyczny prowadzi obrady Rady
Miasta (…)

Nowy Sącz, Chełmiec,
ul. Biała 42
tel. 691 311 814
www.nieruchomosci-locus.pl

UŻYWANE
i NOWE

PODRĘC

ZNIKI

5%
rabatu

Nowy Sącz,
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39
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Pół miliarda na kolejne centrum muzyki – to bulwersujące!
G O S P O DA R K A . O tym, czego nie powinno się finansować z publicznych pieniędzy i na co należy przeznaczyć unijne
środki R O Z M AW I A M Y z JANEM GOLONKĄ, starostą nowosądeckim
– Piątkowy konwent wójtów i burmistrzów powiatu nowosądeckiego zdominowały dyskusje na temat Kontraktu
Terytorialnego. Odniósł się Pan do niego
krytycznie również podczas konferencji
prasowej tuż przed posiedzeniem zarządu Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej.
– Po pierwsze muszę wyjaśnić,
co to jest Kontrakt Terytorialny. Zarząd województwa w przyszłym
okresie finansowania będzie dysponował kwotą 3,9 mld euro i te środki będą rozdysponowane na poziomie
regionalnym. Są również dodatkowe
pieniądze z puli centralnej. To składa się na Kontrakt Terytorialny, który będzie podpisywał marszałek województwa z rządem. W ramach tej
puli powstała lista zadań, do której odnieśliśmy się na konwencie.
Chcemy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych problemów, które niestety ten kontrakt w sobie zawiera.
Po pierwsze brak spójności. Kontrakt Terytorialny powinien zawierać najważniejsze zadania dla regionu, a tu z jednej strony mamy zadania
strategiczne, jak i punktowe, drobne,
subregionalne, które powinny się raczej znaleźć w Regionalnym Programie Operacyjnym. Kontrakt powinien zawierać też wyraźny podział.
Bo nieprzyzwoite jest, że większość
zadań obejmuje Kraków.
– Wyliczył Pan jak procentowo rozkładają
się zadania i środki na regiony?
– Tego nie obliczaliśmy, ale bulwersują nas takie zadania jak na przykład pół miliarda złotych na kolejne
przedsięwzięcie kulturalne w Krakowie typu Centrum Muzyki, kiedy na uzdrowiska mamy 20 mln zł.
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Od lewej Marek Sowa, Józef Oleksy, Jan Golonka
Zresztą w ubiegłym roku wybudowano w Lusławicach, w szczerym polu,
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, a dziś przeznacza się 26 mln zł na jego utrzymanie.
I to zadanie też zawarte jest w kontrakcie. Tworzy się instytucje, które generują koszty, a cel kontraktu
i tych środków z założenia jest zupełnie inny. One mają być tak spożytkowane, aby generowały zyski, rozwój, tworzyły miejsca pracy.
A rozwój gospodarczy może powodować – i na to zwracali uwagę przedsiębiorcy sądeccy na posiedzeniu
Klubu, na którym był obecny również marszałek Marek Sowa – przede
wszystkim dobra infrastruktura drogowa, dobre połączenia komunikacyjne. Polak średnio chodzi do opery raz na 140 lat. Nam niezbędna jest
droga ekspresowa Brzesko–Nowy
Sącz–granica państwa, linia kolejowa Podłęże–Szczyrzyc–Tymbark/
Mszana Dolna, modernizacja linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka – Nowy
Sącz, usprawnienie połączeń do Gorlic i Limanowej do Lubnia i połączenie z S7, połączenie uzdrowisk z Nowym Sączem, Gorlicami i Limanową.

– Te zadania są przecież ujęte
w kontrakcie.
– Tak, ale chcemy pokazać, że one
są dla nas ważne. Kontrakt powinien
zawierać dwa–trzy zadania strategiczne dla subregionu sądeckiego,
a nie kilkanaście drobnych.
– Projekty są gotowe? Nie będzie znów
zarzutów ze strony marszałka, że Sądecczyzna oczekuje wiele, a jest
do tego nieprzygotowana?
– Te zarzuty były, ale nieprecyzyjne. Chodziło o projekty dla miast
subregionalnych, wartości około
200 mln zł. Będzie bowiem dwa
miliardy euro dla 50 miast o znaczeniu subregionalnym – statystycznie na miasto przypadnie więc
40 mln euro, do tego trzeba mieć
udział własny. Takich projektów
w tej chwili miasto nie ma. Moim
zdaniem brakuje jednego konkretnego projektu, który wskazałby
kierunek rozwoju.
– Nowy Sącz też ma takie miejsca jak
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, które Pan teraz wypomina marszałkowi. Za
unijne pieniądze powstało Miasteczko
Galicyjskie, dobudowano nowe skrzydło Sokoła…

– Tylko że pieniądze w poprzednim okresie finansowania były
na nadrabianie zaległości – infrastrukturalnych, kulturalnych – a teraz mają nam dać przyspieszenie rozwoju, zmniejszyć dystans i poprawić
naszą konkurencyjność. Nie neguję
tego, że była potrzeba wyremontowania kilku muzeów w Krakowie, ale
czy jest potrzeba budowy nowych?
Każda tego typu inwestycja to są spore koszty utrzymania. Nam chodzi
o to, by tworzyć miejsca pracy, generować rozwój. Chcemy pokazać,
że wszystkie miasta subregionalne
mają dobre połączenie, a Sądecczyzna jest traktowana po macoszemu.
To nie są dodatkowe zadania dla Sądecczyzny, ale wyrównywanie szans.
– Istnieje obawa, że nie uda się tych inwestycji zrealizować?
– Te zadania ma realizować GDDKiA. Tylko, że ona w zadaniach
do 2020 r. nie ma tych inwestycji
w swoich planach. Naszym celem
jest przekonać marszałka, że droga
ekspresowa Brzesko–Nowy Sącz–
granica państwa jest najważniejsza,
no, może zaraz po S7.
– Marszałek dał się przekonać podczas
piątkowych rozmów?
– To początek drogi. Z marszałkiem Sową rozmawiamy już wiele lat, zna nasze stanowisko. Myślę, że dla niego to też jest priorytet.
To przecież on będzie negocjował
kontrakt z rządem i musi mieć dobre
argumenty, a my mu je dostarczamy.
– Józef Oleksy na konferencji prasowej zapowiedział jeszcze jeden temat
rozmów zarządu Klubu Przyjaciół Ziemi
Sądeckiej. Sprawa KS Sandecja i jej dalszych losów.
– Sprawa Sandecji była drugorzędna. Ograniczała się do apelu
do przedsiębiorców sądeckich, aby
włączyli się w finansowanie tego
klubu. To już ich dobra wola.

– Ale ma Pan swoje zdanie na temat
dotychczasowego sposobu finansowania Sandecji?
– Pytanie, czy z publicznych pieniędzy powinno finansować się zawodowe kluby? Nie mówię tu tylko o Sandecji, ale generalnie. Jako
powiat wspieramy finansowo sport
dzieci i młodzieży, ale żadnego profesjonalnego klubu. Zresztą w tym
zakresie przepisy są jasne.
– To znaczy, że inne obowiązują miasto?
– Nie wiem. Wyrażam głosy, które pojawiały się na posiedzeniu Klubu.
– Nie za późno na apele do przedsiębiorców. O to należało zadbać, gdy
Sandecja była na świeczniku.
– Nie wypowiadam się na temat
Sandecji. Moim zdaniem, jako starosty, zawodowe kluby to prywatna sprawa przedsiębiorców i właścicieli tych klubów.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Projekty dla Sądecczyzny
w liczbach
– 3,5 mld zł szacowany koszt budowy drogi ekspresowej Brzesko –
Nowy Sącz – granica państwa;
– 6 mld zł szacowany koszt budowy linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna, modernizacja linii Chabówka
– Nowy Sącz, Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa;
– 440 mln zł szacowany koszt
usprawnienia połączeń Gorlice
– Nowy Sącz – Limanowa – Mszana – Lubień;
– 130 mln zł szacowany koszt
rozbudowy połączeń Nowego Sącz, Gorlic i Limanowej
z uzdrowiskami;
– 200 mln zł szacowany koszt rewitalizacji Sądeckich Dolin Rzecznych – Subregion Sądecki.

A

3790 PLN*

cena brutto: 4661,7 zł z 23% VAT

2890 PLN*

cena brutto: 3554,7 zł z 23% VAT

2790 PLN*

cena brutto: 3431,7 zł z 23% VAT
3013,2 zł z 8% VAT

Promocja obejmuje automatyczne bramy garażowe w 4 kolorach i 4 wymiarach oraz automatyczne bramy ogrodzeniowe w 4 wzorach i 4 wymiarach. *Cena netto. Cena z 8%
podatkiem VAT dotyczy tylko przypadków, w których przepisy prawne dopuszczają zastosowanie takiej stawki. Ceny nie uwzględniają pomiaru i montażu. Cena bramy dwuskrzydłowej nie obejmuje słupów. Oferta obowiązuje od 02.09.2013 r. do 30.11.2013 r. w punktach sprzedaży Partnerów Handlowych marki WIŚNIOWSKI, uczestniczących
w promocji. Szczegóły w punktach sprzedaży Partnerów Handlowych oraz na www.wisniowski.pl

1990 PLN*

cena brutto: 2447,7 zł z 23% VAT
2149,2 zł z 8% VAT
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Ś L A D E M N A S Z YC H P U B L I K AC J I

Którędy na
komendę?

Gdzie radny
nie może…

– Mieszkam przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu. Często
zdarza mi się, że kierowcy zaczepiają mnie, pytając o drogę
na policję. W sumie to znaków informujących, w którą stronę dojechać na komendę jak na lekarstwo. A mnie i pewnie nie tylko
mnie trudno nawet wytłumaczyć,
jak dojechać tam samochodem,
bo to dość zawiłe – informuje DTS
pan Czesław. – Czy nie można coś
z tym zrobić?
Jego zapytanie skierowaliśmy
do rzeczniczki prasowej KMP w Nowym Sączu Iwony Grzebyk–Dulak:
– Po wybudowaniu komendy
w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg opracowano oznakowanie dróg w mieście, jak dojechać
na komendę. Do tej pory do policjantów nie dochodziły żadne skargi,
że ulice są źle oznakowane i trudno
do nas trafić. Jeśli otrzymamy taki
sygnał, nawet e–mailowo, na pewno przeanalizujemy sprawę i jeśli istnieje taka konieczność wraz
z MZD poczynimy zmiany.
(G)

Gdzie radny nie może tam redakcyjna satyra na urzędnika. Takimi właśnie słowami można spuentować fakt, że interpelacje oraz
opinie fachowców nie wpływają na urzędnika (Miejski Zarząd
Dróg) i na władzę jak mocna i dosadna satyra w wykonaniu redaktora DTS Wojciecha Molendowicza. Panie redaktorze, serdecznie
dziękuję w imieniu swoim, jak
i mieszkańców, bo dziury w moście
na potoku Łubinka (ulica Zdrojowa) znikły nazajutrz po publikacji w pańskim tygodniku. Mam
tylko jedną prośbę panie redaktorze, prosimy o więcej! Prosimy
nadal ciętą ripostą budzić do działania naszych „śpiących rycerzy”
w Urzędzie Miasta […].
Radny GRZEGORZ FECKO

MASZ DLA NAS

CIEKAWĄ INFORMACJĘ
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NOWY SĄCZ
ul. Sobieskiego 14a/3
ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

którą chcesz się podzielić
z innymi – zadzwoń.
Nasz reporter czeka na
telefon: 18 544 64 40,
18 544 64 41 albo napisz:
redakcja@dts24.pl

Paulina jest przyszywaną siostrą dla jednego z 335
dzieciaków, które dzięki wolontariuszom Sursum
Corda znaleźli przyjaciół. Takich prawdziwych. Można im się wyżalić z dziecięcych smutków, zwierzyć
z marzeń, poprosić o pomoc w zrozumieniu trudnego zadania z matematyki. Raz do roku marzenia dzieci spełnia oddelegowany ze stowarzyszenia Mikołaj, który bez starszych braci i starszych
sióstr byłby trochę bezradny... Prawdę mówiąc
starsi bracia i starsze siostry, takie jak Paulina, często go wyręczają.
Dzieci z którymi pracują, na zawsze zostają w
sercach i pamięci. Wystarczy kilka spotkań i już
wiedzą, że pomaganie wzmacnia obie strony: tego
komu się pomaga i samego pomagacza.
- Pracuję z Wiktorią, która w tym roku kończy 12 lat i jest cudowną, rezolutną dziewczynką z bardzo bujną wyobraźnią. Robi wszystko,
aby uniknąć konieczności uczenia się. Pomagam
jej w nauce języka angielskiego. To duże wyzwanie i chyba dlatego tak cieszy – śmieje się Paulina,
21-letnia studentka ekonomii. Jest wolontariuszką od 16 roku życia.
- Te dziecięce uśmiechy, radość ze spotkań.
Bezcenne! – dodaje.
Wolontariusze zaangażowani w jeden ze sztandarowych programów Stowarzyszenia Sursum
Corda od 2002 r, czyli od „narodzin” inicjatywy
przepracowali już 15,5 tysiąca godzin ze swoim
przyszywanym rodzeństwem. Spełnili tysiące marzeń, wysuszyli morze łez, wyczarowali dziesiątki
tysięcy uśmiechów.

SKĄD WZIĄĆ MOC – PODPOWIADAJĄ STARSI BRACIA I STARSZE SIOSTRY

Chcesz zostać czarodziejem uśmiechów i
dziecięcych marzeń? Jest ku temu niepowtarzalna okazja, bo rozpoczyna się właśnie rekrutacja
wolontariuszy Sądeckiego Centrum Wolontariatu przy Sursum Corda. Starszy Brat Starsza Siostra to jednak tylko wycinek misji Centrum, które
od początku swojego istnienia zaniosło pomoc dla
4300 podopiecznych.
W drużynie wolontariuszy Sursum Corda jest
też Kamil.
- Do zaangażowania w wolontariat namówiła mnie siostra, Basia. W pierwszej klasie technikum zacząłem od pomagania dzieciom przychodzącym do świetlicy środowiskowej przy Kościele
Kolejowym. Dziś przygotowuję się do matury, ale
nie odpuszczam, staram się ciągle działać – mówi
uczeń sądeckiego „Elektryka”, pomysłodawca

bardzo lubianej przez młodzież akcji charytatywnej pod hasłem „Święta Wojna”.
Świętą Wojnę Kamil ogłosił wraz z kolegą z II liceum – Marcinem. Wymyślili ją dwa lata temu dla
chorej koleżanki – Tereski, uczennicy I LO. Chcieli
pomóc zebrać pieniądze na jej leczenie.
- Wpadliśmy na pomysł, aby wykorzystać naturalną, historyczną już skłonność uczniów pierwszego i drugiego ogólniaka do rywalizacji i zaprosiliśmy ich na turniej sportowy. Pomysł spodobał
się, więc pojawiła się myśl, aby zorganizować kolejne edycje Świętej Wojny dla innych potrzebujących wsparcia podopiecznych Sursum Corda – wyjaśnia wolontariusz.
Jak dodaje – zarówno w przypadku pomocy
dzieciakom, jak akcji takich jak wspomniana Święta Wojna, za każdym razem jest efekt uboczny, dający moc do kolejnych działań.

- Pomaganie sprawia ogromną przyjemność.
Za każdym razem gdy dziecku, któremu pomagaliśmy udało się zdobyć lepszą ocenę, kiedy ktoś
zmagający się z chorobą może skorzystać z lepszej rehabilitacji... zawsze w takich chwilach pojawia się budujące poczucie dumy z dobrze wypełnionego zadania – mówi Kamil.
Organizacją pracy Pauliny, Kamila i co roku
ponad pół tysiąca innych wolontariuszy zarządza
Halina. Za pięć lat będzie obchodziła ćwierćwiecze swojego własnego wolontariatu. Na życiową
ścieżkę związaną z pomaganiem wkroczyła dzięki inspiracji ojca Stanisława Majchra z Kościółka Kolejowego.
- Wysyłał nas do rodzin z parafii, którym potrzebna była pomoc w opiece nad dziećmi. Od tych
„Majchrowych” misji u parafian wszystko się zaczęło. Później pojawiło się wyzwanie związane z

podopiecznymi ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej, wspólne rekolekcje z nimi, wyprawy w
góry – wspomina.
Halina i jej podopieczni są szczęściarzami. Bo
szczęściem jest mieć stuprocentową pewność, że
ludzie są z natury dobrzy, że takich, którzy chcą żyć
nie tylko dla siebie, czerpiących radość z pomagania jest mnóstwo.
Chcesz tworzyć taką atmosferę i zyskać pewność, że dobrych ludzi jest wokół Ciebie tłum? Jest
ku temu wyśmienita okazja...
Stowarzyszenie Sursum Corda rozpoczyna nabór wolontariuszy do programu Starszy Brat
Starsza Siostra.
Zapraszamy też zainteresowanych uczniów,
studentów, osoby pracujące zawodowo oraz
wszystkich innych do współpracy w Sądeckim
Centrum Wolontariatu. Zapewniamy możliwość pracy w kilkunastu instytucjach pomocowych, przytulny strych nad biurem Stowarzyszenia, z dobrą kawą
i herbatą, idealny na spotkania w dobrym towarzystwie, konieczne do pracy materiały i pomoce, szkolenia, wyjazdy integracyjne.
Czekamy na Was codziennie, w godz. 8.00 –
19.00, w biurze Sursum Corda przy ul. Zakościelnej 3 w Nowym Sączu.
Informacje na temat wolontariatu można uzyskać również pod nr tel. 18 540 40 40, kom.
501 316 271 lub e-mailem: wolantariat@sc.org.pl
Projekt „Wolontariat – podaj dalej” wspierany
jest ze środków PO FIO oraz 1% podatku.
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Seniorzy bez ponoszenia kosztów
mogą być nieźle zorganizowani
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mamy na to kilka miesięcy. Tempo pracy jest olbrzymie. Na pewno
wynikają z tego jakieś niedoskonałości. Jestem głęboko przekonany,
że w wyniku konsultacji nie tylko
społecznych, ale i międzyresortowych, dokument zostanie udoskonalony. Jesienią będzie gotowy.
– Jakie są najważniejsze punkty
dokumentu?
– Dokument wychodzi z tak
zwanej faktografii. Tworzy politykę
opartą na faktach. Wiemy, że społeczeństwo nam się starzeje, że kurczy nam się część produkcyjna społeczeństwa. Tworzy to określone
zagrożenia ekonomiczne. Wiemy,

że osób, które stanowią dziś pięć
milionów w Polsce, za 20 lat będzie osiem milionów. Będzie więcej ludzi wymagających wsparcia
zdrowotnego, socjalnego, więc już
dziś musimy zadbać o te elementy.
– Zwłaszcza, że jak Pan mówił podczas swojego wystąpienia, źle się
starzejemy.
– Pierwszy zatem element, który
wynika z ekonomicznego aspektu,
to jest przedłużenie życia w zdrowiu. Zdrowie jest ważne dla każdego z nas, a szczególnie dla osób
starszych. Ważne jest, by samą istotą codziennego funkcjonowania seniorów nie było tylko zajmowanie

A

SPRZEDAŻ OPAŁU
Oferujemy: • koks
• węgiel
• eko groszek
• miał
• olej opałowy

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

33-335 Nawojowa Łęg 566, tel. 18 445 76 94, kom. 501 789 109

www.daiglob.pl

POŻYCZKI 30’tki

668 930 302

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

się swoim zdrowiem, a również aktywność w innych obszarach. Jeżeli osoby starsze są zajęte tylko
i wyłącznie własnym zdrowiem,
wykluczamy je z naszego społeczeństwa. Jeżeli przywracamy,
poprzez innowacyjność, do społeczeństwa, jeżeli obniżamy koszty poprzez odpowiednie regulacje
dotyczące sposobu zabezpieczenia
socjalnego, społecznego i zdrowotnego, to w tym momencie obniżamy koszty, jak i poprawiamy jakość
życia tych ludzi. Wesoły staruszek,
czy wesoła babcia są czymś przyjaznym dla wnuków, a schorowani
– kłopotem dla wszystkich dookoła.
W polityce państwa dbanie o zdrowie osób w wieku podeszłym będzie
niewątpliwie coraz większym problemem, coraz większą misją.
– Drugi element?
– To powrót do społeczeństwa.
Mamy wykluczenie społeczne nie
tylko z powodu schorowania i biedy, która towarzyszy tym osobom,
ale również z powodu rozwoju nowoczesnych technik komunikacji.
Tak zwane e–wykluczenie. Osoby
starsze mają trudności w korzystaniu z telefonów komórkowych,
komputerów. Potrzebna jest edukacja i innowacyjność. To przykłady, jak tę politykę senioralną
ukształtować w ciągu najbliższych
lat.
– Wspomniał Pan również o chyba najbardziej smutnym wykluczeniu dla osób starszych. Wykluczeniu
rodzinnym…
– Wykluczenie rodzinne jest bardzo krytyczne. Warto przyjrzeć się

więc modelom organizacji grup
senioralnych w innych krajach.
W Niemczech ta organizacja jest
niesamowita. Wśród osób starszych
są przecież wykonawcy różnych zawodów. Ktoś potrafi zaplanować
ćwiczenia gimnastyczne, ktoś inny
uczyć tańca, opowiadać o poezji i ją
czytać. Społeczeństwo senioralne
bez ponoszenia większych kosztów
może być całkiem nieźle zorganizowane. Wspólne spotkania przywracają dobrą kondycję psychofizyczną. Trzeba wiedzieć, że depresja jest
czymś, co skraca życie. A depresję
najlepiej zwalczać poprzez komunikację, zajęcie się czymś pożytecznym, miłym.
– Dokument, który opracowuje Rada,
będzie zawierał propozycję tych
rozwiązań?
– To dokument ramowy. Mamy
zdefiniowane obszary, w których
należy podjąć działania. Niedobrze
nawet byłoby mówić o konkretnych rozwiązaniach. W naszej polityce na różnych poziomach musimy
te problemy zacząć rozwiązywać.
Krytyczne znaczenie ma lokalna
społeczność. Ona najwięcej daje seniorom. Polityka rządowa nie załatwi sprawy, musi być w to zaangażowany samorząd, lokalne
społeczności. To samo dotyczy organizacji ochrony zdrowia. Zintegrowany system opieki zdrowotnej
nad osobami w wieku podeszłym
najlepiej realizuje się na poziomie
polityki lokalnej. To doświadczenie unijne, które musimy przenieść
do polskich warunków.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I

Przez szczyty
do figury gwiazdy
Ile waży Ewa Wachowicz? Dokładnie nie wiadomo, ale przy kuchni,
jaką propaguje, nie widać u niej
zbędnych kilogramów. Plotkarskie media donoszą, że pochodząca z Klęczan Miss World ’92 chudnie w oczach, a sama prowadząca
m.in. program „Ewa gotuje” przekonuje, że do sylwetki, jaką miała
przed 20 laty, prawie udało jej się
powrócić dzięki treningom aerobowym, nordic walking i jeździe
na rowerze. – Najlepszym botoksem jest codzienny porządny trening – mówi dla internetowej telewizji wp.tv.* – Proszę zaglądnąć
na mojego fanpage’a i zobaczycie
skąd moja sylwetka i naprawdę
dobra kondycja.
Warto dodać, że w czerwcu tego roku 43–letnia Wachowicz weszła na Elbrus, rok temu

FOT. WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/EWA–WACHOWICZ

– Dlaczego warto wspierać Uniwersytety Trzeciego Wieku?
– Osoby, które utrzymują aktywność intelektualną, żyją dłużej i zdrowiej. To dyscyplinuje organizm do prozdrowotnych
zachowań. Choroby degeneracyjne mózgu, znacznie skracają życie, bowiem wyłączają chorą osobę z życia społecznego, wyłączają ją
z codziennych, naturalnych, prozdrowotnych zachowań. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest formą
wzajemnej komunikacji, życia towarzyskiego. Jest też niesamowitą przygodą intelektualną dla osób
w wieku senioralnym. Musimy pamiętać, że te osoby mają pewne misje edukacyjne. Babcie, dziadkowie uczą przecież wnuków. Misji,
zadań i korzyści płynących z UTW
jest bardzo dużo.
– Przewodniczy Pan Radzie Polityki Senioralnej, która opracowuje dokument
z głównymi założeniami polityki senioralnej. Na jakim etapie są prace?
– Chcielibyśmy, aby w tym
roku dokument został przyjęty
przez rząd. W tej chwili kończymy
wstępny projekt, który w najbliższym czasie pójdzie do konsultacji społecznych. Nad takim dokumentem pracuje się 2–3 lata, a my

FOT. ARCH. PROF. BOLESŁAW SAMOLIŃSKI

S P O Ł E C Z E Ń S T WO . O budowie społeczeństwa wesołych staruszków
z BOLESŁAWEM SAMOLIŃSKIM, profesorem medycyny Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, przewodniczącym Rady Polityki Senioralnej,
R O Z M AW I A M Y podczas Forum III
Wieku w Nowym Sączu.

na Kilimandżaro, dwa lata temu
na Mount Kenya.
*celebryci.wp.tv „Ewa Wachowicz
o swoim wyglądzie [TSN]”
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SKORZYSTAJ Z DOTACJI UNIJNYCH !!! NIE CZEKAJ!
KOMPLETNE
KOTŁOWNIE
KONDENSACYJNE
Z MONTAŻEM

KOMPLETNE
ZESTAWY
SOLARNE
Z MONTAŻEM

OD 3000ZŁ*

OD 5000ZŁ*

*SZCZEGÓŁY W PLACÓWCE HANDLOWEJ

F.H.U. SOLTERM AH UL. KRAJEWSKIEGO 27 NOWY SĄCZ
TEL 18 442-08-36; MOBILE 507-067-903

Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl
Tel. 18 44 69 201, 509 469 948

Forum Ekonomiczne i Festiwal Biegowy w obiektywie
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Warto się od nich uczyć
Jerzy Wideł
Z kapelusza

W

codziennym natłoku
medialnych informacji lokalnych o aferach
związanych z galerią
Trzy Korony, wybrykami pseudodziałacza Związku Zawodowego „S” w PKP
Cargo SA, pyskówkami grajdolanych polityków z trudem , bądź wcale nie przebijają się do świadomości mieszkańców informacje ciekawe, wartościowe
wręcz godne popularyzacji, a dotyczące jak najbardziej lokalnych spraw. Otóż
w SGL Carbon Group w zakładach o europejskiej skali działalności, odbyły się
wybory do Europejskiej Rady Nadzorczej SGL Carbon Group. Reprezentantem
sądeckiego i raciborskiego zakładu został sądeczanin Marcin Rzemiński. Z kolei do Europejskiej Rady Zakładowej SGL
Carbon Group wszedł szef „Solidarności”
Antoni Kościółek z Nowego Sącza.
SGL Carbon Group to światowy lider w branży wyrobów z węgla uszlachetnionego, lider na rynku materiałów
z węgla i grafitu z siedzibą w Wiesbaden

OBRAZKI ZE SZCZYTÓW
MCK Sokół zaprasza na koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej MUZYKA NA SZCZYTACH,
12 września g.18, sala im. Sichrawy.

Wieczory Małopolskie 2013
Od poniedziałku trwa sprzedaż biletów na jesienną edycję Wieczorów Małopolskich w MCK Sokół w Nowym Sączu.
29 września (niedziela), g. 19
TANGO PIAZZOLLA
Spektakl w wykonaniu zespołu teatru Rampa w Warszawie
3 października (czwartek), g. 18
PTASIE PLOTKI, CZYLI RZECZ O MUZYCE
Koncert edukacyjny dla dzieci i rodziców
w 100. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego
ORKIESTRA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ
5 października (sobota), g. 20
KONCERT JAZZOWY
MICHAŁ URBANIAK &URBANATOR

w Niemczech. Dodać też warto,
że w tym koncernie jest 17 zakładów tylko w Europie a ponadto m.in. w Kanadzie, Chinach i w innych państwach.
Wracając na sądeckie podwórko. Czy
ktoś słyszał o strajkach, żądaniach płacowych, aferach pracowniczych w Biegonicach? Nic z tych rzeczy. Ba, nikt też nie
słyszał, że średnia płaca w Biegonicach
i w Raciborzu to około 4,5 tys. zł brutto. Czyli w Sączu jest taki zakład, gdzie
są godziwe płace. Pracuje w nim 480
osób. A w tym roku, mimo czasu kryzysowego, możliwa była nawet podwyżka płac (!). Co prawda o 5 proc., ale jednak była.
Wspomniany Marcin Rzemiński zasiada w Radzie Nadzorczej, pobierając wynagrodzenie w euro, ma pewność, że jego głos wzięty jest pod uwagę
przez właścicieli Koncernu. Podobnie,
jak głos Kościółka, jako działacza związkowego. Oni obydwaj mają świadomość,
że biorą udział w zarządzaniu światową
firmą, że są szanowanymi partnerami,
a nie popychadłami i przytakiwaczami.
Inne obyczaje kulturowe, korporacyjna
kultura zarządzania, której tak brakuje
w polskich firmach prywatnych, o państwowych nie wspominając.
SGL Carbon AG w Nowym Sączu
w Biegonicach mogły stać się darmową

uczelnią dla wielu polskich biznesmenów w wielu aspektach. Warto
się od nich uczyć nie tylko zarządzania, walki na konkurencyjnych rynkach, ale przede wszystkim szacunku do pracowników i kultury pracy.
Wtedy hasło „kryzys” nie byłoby jedyną odpowiedzią na nędzne zarobki i ewentualne perspektywy podwyżek płac.
SGL Carbon Group nie udziela się jakoś szczególnie na Sądecczyźnie. W Polsce w przeciwieństwie do Niemiec nie
sponsoruje kopaczy w piłkę. Nie jest
też kuźnią polityków, chociaż w przeszłości w byłym SZEW i Polgraphie SA
to się zdarzało (patrz kariery polityczne Krzysztofa Pawłowskiego, Józefa Jungiewicza czy też Marcina Rzemińskiego,
byłego radnego Nowego Sącza). W tym
koncernie, czego uczą w zakładzie w Sączu, politykę uprawia się za bramą
fabryczną.
Tak na marginesie warto wspomnieć,
że 60 lat temu, dokładnie 7 lipca 1953 r.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie zatwierdziło szczegółową lokalizację Sądeckiego Zakładu Elektro-Węglowego, praprzodka dzisiejszego
SGL Carbon AG, w Biegonicach, które
dopiero w 1973 r. stały się dzielnicą Nowego Sącza.

FOT. PRZEMYSŁAW KARKOWSKI, ARCH. MOK

Polubić Forum

W poniedziałek w Galerii MOK odbył się wernisaż wystawy
pokonkursowej I Chrzanowskiego Przeglądu
Sztuki Więziennej. Wystawę, będącą pokłosiem konkursu,
można obejrzeć do 18 września.

14 Turystyczny Rowerowy Rajd Górski
pograniczem polsko-słowackim
PTTK o/Beskid zaprasza do uczestnictwa w 14. Turystycznym Rowerowym Rajdzie Górskim trasą Muszyna-Leluchów-Most Wyszehradzki-Čirč. Zapisy i informacje tel. 18/443 74 57.

35-lecie KTF
Krynickie Towarzystwo Fotograficzne świętuje swoje 35-lecie. 6
września w piwnicach zabytkowego gmachu Sądeckiej Biblioteki
Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu odbył się wernisaż jubileuszowej wystawy KTF. Można ją oglądać do 25 września.

Nowy Sącz przez epoki
Centrum Informacji Turystycznej organizuje wystawę fotografii historycznej Roberta Drobysza pt. „Nowy Sącz przez epoki – od średniowiecza do współczesności”, podczas której zaprezentowane
zostaną historyczne miejsca Nowego Sącza oraz fotografie eksponatów wydobytych na terenach byłego klasztoru franciszkanów.
Wernisaż odbędzie się 13 września o g. 13. W programie prelekcja
"Dawny klasztor i kościół franciszkanów w Nowym Sączu - historia i archeologia. Próba rekonstrukcji źródłowej"; wykłady: "Luteranizm na ziemiach Nowego Sącza wczoraj i dziś", ”Badania archeologiczne w obrębie byłego klasztoru franciszkanów w Nowym
Sączu". Wystawa potrwa do 23 września.

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

N

owy Sącz na Podkarpaciu – tak, takie sformułowania padały w mediach
o ogromnym zasięgu dwa
lata temu, gdy zjechały do stolicy Sądecczyzny obserwować „pojedynek” Kaczyński kontra Ziobro. Jedna z dziennikarek przyjechała z kilkunastoletnią
córką, która usilnie szukała widokówki z Krynicy–Zdroju. Bo wysyłać koleżankom kartkę z Nowego Sącza, to jakby
znikąd, a z uzdrowiska pod Górą Parkową to jest coś.
A czy my potrafimy docenić wysiłki
wielu ludzi w wypromowaniu tej marki? Bo to nie tylko magia Jana Kiepury i Nikifora, czy przez lata Bogusława
Kaczyńskiego. To także odważne inwestycje w infrastrukturę narciarską, które kiedyś wywindowały Krynicę na jeden z najlepszych ośrodków w Polsce,
no i Forum Ekonomiczne. Gigantyczne przedsięwzięcie, które ściąga tu setki biznesmenów, ekonomistów, finansistów, polityków, ekspertów i artystów.
O ile dziś wyrastają nowe narciarskie
mekki, jak Bukowina Tatrzańska, o tyle
Forum ma wciąż konkurencję raczkującą. Gdy więc czytam komentarze gardzące „kotłem izolujących się VIP–ów”,
krytykujące Forum za prace przygotowawcze na deptaku w środku letniego
sezonu oraz za to, że „zarabiają na nim
tylko nieliczni”, to myślę, że są w sporej
mierze niesprawiedliwe.
To naprawdę wielka promocja miasta,
a coraz bardziej – całego regionu. Jeśli

wierzyć organizatorom, że z roku na rok
uczestników imprezy jest o kilkuset więcej, to nie tylko w samej Krynicy. W tym
roku na deptaku był mniejszy tłok, mimo
gości ze szczytów władzy. Za to rozrastają się takie imprezy, jak Forum Młodych
Liderów, a przede wszystkim – Forum
III Wieku. A one odbywają się w Nowym
Sączu. Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma sporo osiągnięć i potrafi się
nimi dzielić. Zamiast krytykować, warto
pomyśleć, jak i czym tych gości zatrzymać w Nowym Sączu.
Nie wiem też, czy faktycznie w regionie zostało po tegorocznej imprezie ponad 10 mln zł, jakie wydali sponsorzy i organizatorzy, a kolejne miliony
zostawili zapraszający na bankiety, koncerty, wydarzenia towarzyszące. Pomijam, że ceny narzucane uczestnikom
bywają horrendalne. Ale na pewno także dla mieszkańców są to duże i ważne zastrzyki pieniędzy, o czym świadczy
choćby to, że pensjonaty nie chcą wynająć pokoju poza wiedzą biura Forum.
Mają zakaz i boją się stracić kontraktu.
Co więcej, gośćmi zapełnione są knajpy,
sklepy i stragany. Jeśli prywatnie wróci tu choćby co dziesiąty z nich, a może
i zachęci do przyjazdu znajomych, to już
jest coś.
Są też tacy, którzy twierdzą, że dzięki
Forum nic w Krynicy nie powstało, tylko
zniszczenia zieleni i zakłócanie ciszy. Czy
jesteśmy pewni, że gdyby nie ta impreza, doszłoby szybko do remontu Starego
Domu Zdrojowego czy Pijalni Głównej?
Czy powstałoby tyle hoteli i centrów spa,
gdzie pracują dziesiątki sądeczan?
Na Forum są dziesiątki paneli, to niezwykła wymiana wiedzy i poglądów,
miejsce kreowania pomysłów, spotkań kończących się nowymi biznesami. A w efekcie – miejscami pracy. Także

pomysłów, biznesów i współpracy rozwijającej Sądecczyznę. Bywają tu sądeccy samorządowcy, parlamentarzyści
(także oddaleni, jak Józef Oleksy, uhonorowany w tym roku nagrodą specjalną Forum za wieloletnie zaangażowanie
w rozwój biznesowych spotkań w Krynicy) oraz wielu biznesmenów, z Ryszardem Florkiem, prezesem Fakro, na czele.
Są super wydarzenia odbywające się
poza zamkniętą strefą Forum, jak choćby tegoroczne spotkanie „Smaki Europy Środkowej” z historykami: Robertem
Makłowiczem, pisarzem i etnografem
Antonim Krohem oraz autorem przewodników Michałem Jureckim. Ciekawe, okraszone lampą wina, szkoda,
że tak niewiele osób na nie przyszło.
A co do kuracjuszy – mają chyba mniej pretensji o trzydniowe odcięcie centrum uzdrowiska niż mieszkańcy
regionu. Dla turystów to wręcz atrakcja. Widzą VIP–ów, których znają „z telewizyjnego okienka” i proszą o autografy. Jasne, że zawsze jest ktoś kto kręci
nosem.
Teraz jeszcze rozrasta się Festiwal Biegowy, który angażuje sportowców (oferuje trudne i niespotykane konkurencje
w górskim terenie), ale też właśnie turystów i mieszkańców. W biegu w przebraniach wzięła w tym roku masa ludzi,
kostiumy były wymyślne. Biegł też boso
pewien mężczyzna, w celu charytatywnym, i drugi... o kulach. Dotarł do mety
z ledwością, głośno dopingowany przez
tłum widzów. A na mecie powiedział,
że w życiu zdarzają się nam straszne zakręty, lecz trzeba je przezwyciężać i realizować marzenia.
Jednym z naszych jest chyba Sądecczyzna, tak rozwijająca się, pełna pracy,
bogata i przyjazna do życia, jak jest piękna? Polubmy więc Forum.
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Autoryzowany Dealer

ul. Tarnowska 130, Nowy Sącz
T +48 18 441 50 50,
nowysacz@toyota–kobos.pl
www.toyota–kobos.pl
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?HNLOG);N?LC;·¬QO>IQF;HS=B
Najwieksze na południu Polski !

45,—99

669,—00

PRZEWÓD KOMINOWY
KAMIONKOWY 20x20X50 OSMOSE
106091

OKNO DACHOWE 78x118
FTS U2 FAKRO 99794

50

23,—

szt.

szt.

99

36,—

1,—95
m²

m²

op.

FOLIA DACHOWA
EUROTOP L2 90G ROL-75M2
FAKRO 154408

BLACHODACHÓWKA
Balex Metal

PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ
CLIMOWOOL TW1-E 037 GR.50
131765

4,—49

29,—99

TYNK AKRYLOWY
BOLIX KA 1.5 KOLOR PODSTAWOWY
30KG BOLIX
133983

RYNNA DACHOWA PVC
125MM/3M BRĄZ 62-012
(1OPAK-5SZT) CELL-FAST 91614

kg

szt.

19,—90

od

szt.

ZAPRAWA KLEJOWA
UNIWERSALNA BOLIX U 25KG BOLIX
91647

50

53,—
m²

STROP TERIVA

85
99
49
99
1,
—
29,
—
3,— regionie!
16,—
od139,— Najwiekszy wybór w

95

szt.

m²

m3

KOSTKA BRUKOWA NOSTALIT 6 CM
SZARA BRUK BET 90311

STYROPIAN EPS 040 GR. 5CM
EGOMIX 116010

m²

PUSTAK ŚCIENNY MAX
288x188x220 KL 15 (1PAL-140SZT)
LEIER 91511

szt.

MEMBRANA KUBEŁKOWA SZER
2,5M 20MB
50M2 94281

PŁYTA GKB 12.5x1.2x2.6 ZWYKŁA
NORGIPS 95115

7,—99
kg

6,—49
kg

TYNK MOZAIKOWY
TM KOLOR PODSTAWOWY
15KG BOLIX 151282

TYNK SILIKONOWY
SIT KA 1.5 KOLOR KOLOR
PODSTAWOWY 30KG
BOLIX 135341

5,—49

U NAS

kg

TYNK SILIKATOWY
S2KA KOLOR KOLOR
PODSTAWOWAY 30KG BOLIX
110431

szt.

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLENIA ELEWACJI
JUŻ OD

23,—99 12,—49

90

18,—

ZAPRAWA KLEJOWA
DO WEŁNY BOLIX ZW 25KG
BOLIX 96309

szt.

ZAPRAWA KLEJOWA
DO STYROPIANU EGOMIX ZKS 25KG EGOMIX 112181

15,—99
szt.

ZAPRAWA KLEJOWA
EGOMIX - WZKS DO OCIEPLEŃ
25KG EGOMIX 112180

m²

* szczegóły w punktach sprzedaży

MAMY KOMPLETNE SYSTEMY OCIEPLEŃ FIRM :
Sprzedaż Hurtowa

Dom-Ogród-Mieszkanie Market

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C
tel: 18 444 14 04 w. 50

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C
tel: 18 444 14 04 w. 53

Piwniczna, ul. Węgierska 2A
tel/fax: 18 446 41 23

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19
tel/fax: 18 331 90 80

* PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO

* cena może ulec zmianie
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KRZYSZTOF KULIŚ, ur. 25 stycznia
1944 w Radomsku (przypadkiem,
bo od dziecka związany jest z Nowym
Sączem), ukończył ASP w Krakowie
(1970). Malarz, scenograf. W latach
1973–2011 kierował Biurem Wystaw
Artystycznych w Nowym Sączu. Inicjator ogólnopolskich i międzynarodowych Biennale Pasteli, po raz szósty w tym roku wybrany prezesem
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

K U LT U R A . Na tegoroczny konkurs
VI Międzynarodowego Biennale Pasteli w Nowym Sączu wpłynęło 1123
prac autorstwa 427 artystów z 29
państw świata oraz z Polski. Na wystawie, którą otwarto w piątek w Galerii Sztuk Współczesnych BWA Sokół,
zaprezentowano 260 spośród nadesłanych obrazów 231 artystów. Jury
za najlepszy uznało „The conversion
I” pochodzącego z Rumunii 29–letni
Mihai Ciplea.
Za Grand Prix otrzymał 15 tys. zł
oraz Nagrodę Royal Talens – luksusową kasetę pasteli Rembrand. I nagrodę – 8 tys. zł – odebrała Holenderka Sylvie Overheul, II – 6 tys. zł
– Łukasz Gierlak (Polska), a III – 5
tys. zł – Ankur Kumar z Indii . Wystawie najlepszych pastelistów towarzyszą inne wydarzenia artystyczne. W Muzeum Okręgowym
w Domu Gotyckim można oglądać
prace Marka Andały, laureata Grand
Prix Biennale Pasteli z roku 2010.
W Galerii SOKÓŁ natomiast obrazy,
które wiosną powstały w Nowym
Sączu podczas Międzynarodowego Pleneru Malarstwa Pastelowego i Fotografii.
Reprodukcje wielu z tych obrazów rozsiane są także po mieście,
m.in. przy Placu 3. Maja, na Rynku,
Plantach i ul. Jagiellońskiej. W Galerii Dawna Synagoga Muzeum Okręgowego znalazła miejsce ekspozycja
zatytułowana „Ślady na papierze.
Arcydzieła pasteli. Wyczółkowski – Wyspiański – Weiss – Witkacy”. Zaplanowano też działania

A

Innowacyjność jest motorem rozwoju firmy FAKRO.
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Pastele rozsiane po mieście

FOT. (KG)

godzin dziennie, z tym, że na czytanie
najwięcej. Zimą, gdy jest mniej pracy
w ogrodzie, znacznie więcej.
Na kolację do domu zaprosiłbym: Mówią, że kolacją trzeba podzielić się
z wrogiem. Wolałbym jednak z moimi przyjaciółmi, artystami z Krakowa,
których dawno nie widziałem.

FOT. (KG)

Imię i nazwisko: Krzysztof Kuliś
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: pracuję w ogrodzie.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: „Ile mnie czeka dziś różnych
spraw i która z nich jest najważniejsza”. Nigdy nie miałem tak mało czasu, jak będąc na emeryturze.
Boję się: że starość przyjdzie zbyt
szybko.
Najbardziej w życiu żałuję: niespełnionych podróży i dobrego opanowania
kilku języków.
Gdybym nie był tym, kim jestem,
to najchętniej byłbym: pisarzem.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych,
to wydasz je na: piękne albumy
malarskie.
Chciałeś komuś o czymś powiedzieć,
ale nie miałeś okazji: Nigdy nie żałuję
tego, co się nie stało.
Mój największy talent: Hmmm… dużo
tych talentów [śmiech] – chyba talent
do organizacji życia artystycznego.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić:
Wstydzę się, że nie posługuję się nowymi technikami komputerowymi.
W bezsenne noce rozmyślam o: podróżach, które przede mną. Chciałbym zacząć od Hiszpanii i Portugalii.
Do końca życia zapamiętam: przyjaźń
z moim psem Betą.
Codziennie poświęcam na telewizję, internet, czytanie: około dwóch
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Na wystawie w Galerii Sztuk Współczesnych BWA Sokół zaprezentowano
260 obrazów 231 artystów.
edukacyjne, m.in. malowanie obrazu pastelowego na nowosądeckim
Rynku i na ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu. Pokonkursowa wystawa VI Międzynarodowego Biennale

Pasteli czynna będzie do 13 października. W następnych miesiącach pokazywana będzie w Krakowie, Lwowie i na Słowacji.
(G), MCK „SOKÓŁ”

WARTO WIEDZIEĆ
Międzynarodowe Biennale Pasteli w Nowym Sączu odbywa się od 2002
roku, a początki organizacji przeglądów pastelistów sięgają roku 1987.
Jego pomysłodawcą był sądecki twórca, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Krzysztof Kuliś (patrz kwestionariusz osobowy). MCK Sokół kontynuuje tę tradycję. – Biennale jest najważniejszym elementem Europejskiego Festiwalu Pasteli – Małopolska, projektu, który uzyskał dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej, a w połowie jest finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Łączna jego wartość przekracza 750 tys. zł – mówi
Antoni Malczak, dyrektor MCK „Sokół”.

