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SALON FIRMOWY -  MEBLE BUGAJSKI
33-300 Nowy Sącz, Tarnowska 164B

salon@meblebugajski.pl
tel. +48 18 547 69 60

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI NOWEJ KOLEKCJI 2014/2015

FX 10 RELAX 
NOWOŚĆ

FX 15

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 10:00 – 19:00
     So: 10:00 – 15:00

AKCJA DTS
Namaluj 

sobie rondo 
L str. 5

Czas na zmianę wizerunku 
– jesienne metamorfozy     L str. 2 

Włosi chcą naszych śmieci       L str. 4

Fakro wycofało się z siatkówki      L str. 9

Fecko kontra  Nowak 
– decyzja w sobotę

- […] To nie jest tak, że Fecko przyszedł do Rady Miasta cztery lata temu i 
pomyślał: „A może zostanę prezydentem”. Tak to nie było. W zimie ktoś 
zaproponował moją kandydaturę. Jeden z zacnych działaczy zaproponował, 
abym pomyślał, abym rozważył swoją kandydaturę na kandydata.
- A Panu się ciepło wokół serca zrobiło.
- Nie zrobiło mi się ciepło, bo mi się prezydentura kojarzy przede wszystkim z 
ciężką pracą. Ale ja się pracy nie boję […] 

ROZMOWA  z Grzegorzem Fecko, kandydatem (do soboty nieoficjalnym) Platformy Obywatelskiej 
na prezydenta Nowego Sącza L str. 13
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DUŻY WYBÓR TKANIN OBICIOWYCH
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Nowy Sącz ul.1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich 3

tel.18 442 16 35
www.majer-tkaniny.pl
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AKCESORIA TAPICERSKIE
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www.helios.pl

Kino Helios 
ul. Lwowska 80
re erwa ja: 18 440 11 86
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W piątek, 12 września, rusza 
15 Turystyczny Rowerowy Rajd 
Górski Pograniczem Polsko–Sło-
wackim. Celem rajdu jest przede 
wszystkim popularyzacja górskiej 
turystyki rowerowej. Przyświe-
ca mu hasło „Turystyka łączy po-
kolenia”. Organizatorzy – PTTK 
Oddział „Beskid” Komisja Tury-
styki Rowerowej w Nowym Są-
czu – metę rajdu wyznaczyli tra-
dycyjnie w Szkole Podstawowej 

w Čirču 13 września. Wcześniej, 
o godz. 12, wszyscy uczestnicy 
spotkają się na moście Wyszeh-
radzkim. Uczestnictwo w raj-
dzie można zaliczyć do punktacji 
drużynowej i indywidualnej w 18 
Jesiennym Rajdzie Rowerowym 
Na Raty o Puchar Prezesa, który 
rozpoczął się 4 września, a swą 
metę będzie mieć 4 października 
w Maciejowej. 

 (G)

METAMORFOZY.  Renata chcia-
ła poczuć się kobieco, Dorota po-
trzebowała nabrać pewności siebie, 
dla Marty udział w metamorfozach 
był jak wygrany los na loterii, a Ma-
ria chciała po prostu z dumnie pod-
niesioną głową wejść do pracy. A Ty? 
Dlaczego chciałabyś wziąć udział 
w kolejnej edycji DTS METAMORFOZY? 

Bohaterki pierwszej przemia-
ny wchodziły z nowym image ‘em 
w Nowy Rok 2014 (na zdjęciu obok 
Dorota Hebda przed i po zmianie wi-
zerunku) . Tym razem METAMOR-
FOZY organizujemy jesienią. Cze-
kamy na zgłoszenia Czytelniczek, 
które gotowe są bez słowa sprzeci-
wu oddać się w ręce stylisty fryzur 
Daniela Słabego, właściciela studia 
Daniel Professional w Krynicy Zdro-
ju, oraz wizażystki Edyty Rakow-
skiej–Trepy. Aby wziąć udział w na-
szej zabawie, należy wysłać e–mail 
na adres: reklama@dts24.pl , w ty-
tule wpisując hasło METAMOFRO-
ZY. W treści listu należy podać swo-
je imię i nazwisko oraz wiek, a także 
w co najmniej pięciu zdaniach uza-
sadnić: „Dlaczego właśnie mnie sty-
liści powinni wybrać do METAMOR-
FOZ?”, dołączając swoje zdjęcie. Aby 
wziąć udział w METAMORFOZACH 
DTS trzeba mieć skończone 18 lat. 

Na zgłoszenia Czytelniczek cze-
kamy do 18 września br. Spośród 
chętnych pań styliści wybiorą mak-
symalnie pięć, w różnym wieku 
(do 30l., 30–40l., 40–50l. i 50+). 
Efekty METAMORFOZ zaprezentuje-
my w specjalnym dodatku „Dobrego 

Tygodnika Sądeckiego” – Zdrowie 
i Uroda. Do współpracy przy jego 
tworzeniu już dziś zapraszamy zain-
teresowane osoby i firmy (tel. 785–
340–411 lub 889–020–766).  (G)

Czas na zmianę wizerunku 

WARTO WIEDZIEĆ

Turystyka łączy pokolenia
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Sądeczanka w finale 
„Miss po 50ce”
52–letnia Krystyna Kaczmarczyk 
jest w finale „Miss po 50ce”. O ko-
ronę rywalizować będzie z 26 pa-
niami z całej Polski.

– Atmosfera była świetna. Ener-
gia super. Podobno już na wejściu 
rozbroiłam jury swoim uśmiechem. 
Zasiadało w nim około dwadzieścia 
osób. Startowało nas osiemdziesiąt 
dziewięć, a do finału dostało się tyl-
ko 26. Siedem pań, które nie mogły 
przyjechać, prezentowało się przez 
skypa. Kilka pań dostało tak zwaną 
dziką kartę. Miałyśmy cztery mi-
nuty na prezentację, z czego tylko 
minutę na wypowiedź. Teraz je-
stem w rękach dwóch fryzjerów, 
którzy przygotowują nas do zdjęć 
do okolicznościowego kalendarza 
– jednym tchem relacjonowała nam 
sądeczanka.

Półfinały odbyły się w ubiegły 
weekend w Warszawie. W jury za-
siadały znane osobistości świata 
biznesu i artyści m.in.: Barbara Joń-
czyk, prezes Klubu Integracji Euro-
pejskiej, Michał Czajka – fotograf, 
Muniek Staszczyk – wokalista T.Lo-
ve, Anna Nalberczak – fundacja Ge-
neracja, Andrzej Supron – Medalista 
Olimpijski w Zapasach, Małgorzata 
Kalicińska – autorka książek o ko-
bietach, Katarzyna Nazarewicz–So-
sińska – dziennikarka, Alicja Wę-
gorzewska – śpiewaczka operowa. 

(TISS)
Więcej na dts24.pl

LUDZIE
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KONTROWERSJE.  Czy można uży-
wać swojej pozycji radnego do pro-
wadzenia zbiórki pieniędzy? Grzegorz 
Szela z Krynicy Zdroju tak zrobił i za-
fundował wycieczkę podopiecznym 
Świetlicy „Biały Lotos”…

Redakcja otrzymała e–mail, któ-
rego autor informował o zbiórce 
pieniędzy prowadzonej przez kry-
nickiego radnego Grzegorza Sze-
lę. Środki zbierane były na organi-
zację wycieczki dla podopiecznych 

Świetlicy „Biały Lotos”. Czytelnik 
(nazwisko do wiadomości redakcji) 
uważa, że radny zbiórki prowadzić 
nie powinien. Tymczasem okazuje 
się, że bez zebranych środków dzie-
ci nie mogłyby liczyć na żaden wa-
kacyjny wyjazd. Nadawca e–maila 
dołączył kopię dokumentu, w któ-
rym Szela zwraca się do lokalnych 
przedsiębiorców o wpłaty na rzecz 
Świetlicy. Zbiórka prowadzona jest 
zupełnie poza zakresem działań sa-
morządu, a inicjator sygnuje go 

swoją funkcją radnego. To, według 
autora listu, jest nadużyciem. 

– Mojej inicjatywy nie nazwał-
bym zbiórką – wyjaśnia Grzegorz 
Szela. – Zwróciłem się jedynie 
do grona przyjaciół i znajomych 
z prośbą o pomoc w zorganizowa-
niu wycieczki dla dzieci. Robię tak 
zresztą co roku, odkąd zostałem 
radnym. W latach poprzednich or-
ganizowane były dłuższe wyjazdy, 
jednak wtedy dotowane były one 
również ze strony gminy. Dodatko-
wo na zeszłorocznym, uroczystym 
zakończeniu wakacji w świetlicy 
środowiskowej Tomasz Wołowiec 
[zastępca burmistrza Krynicy Zdro-
ju – przyp. red.] obiecał, że kolej-
ny wyjazd, czyli tegoroczny zor-
ganizowany zostanie dla każdego 
chętnego dziecka. Niestety rzeczy-
wistość okazała się brutalna i nie 
dość, że ta obietnica nie została zre-
alizowana, to jeszcze nie otrzymali-
śmy z gminy nawet złotówki! 

W wycieczce uczestniczyło 21 
dzieci. Wyjazd, jak nas informu-
je radny, kosztował około 1300 zł. 

– Moi znajomi ofiarowali mi 1150 
złotych – dodaje. – Różnicę pokry-
łem z własnych środków. W czasie 
wycieczki sfinansowanej ze zbiór-
ki dzieci zwiedziły Ogród Doświad-
czeń, Muzeum Lotnictwa. Na pew-
no bardzo chciałbym, abym za rok 
przy organizacji wycieczki nie mu-
siał prosić o wsparcie znajomych. 
Zapewniam, że nie jest to dla mnie 
rzeczą ani łatwą, ani przyjemną. 
Bardzo chciałbym, aby przyszło-
roczna wycieczka sfinansowana 
została z gminnego budżetu, jak 
choćby przeforsowane na ostatniej 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej 
darmowe bilety z dopłatą gminy dla 
emerytów i rencistów. 

Szela podkreśla również, 
że Świetlica „Biały Lotos” ma tysiąc 
złotych rocznie na działalność: za-
kup papieru, kleju, kredek, bibuły, 
nożyczek. Na inne akcje, w tym wy-
cieczki, ogniska, wyjście do kina czy 
na basen, środków po prostu brak. 
A on chce się wywiązać z wybor-
czej obietnicy, kiedy podkreślał chęć 
działania na rzecz organizacji czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Przedstawiciele Urzędu Mia-
sta, który jest organem finansują-
cym i nadzorującym funkcjonowa-
nie świetlicy, przyznają, że zgodnie 
z ustawą o zbiórkach publicznych, 
forma zbiórki wśród znajomych, 
którą zastosował Szela, nie wymaga 
zgłoszenia ani uzyskania jakiejkol-
wiek zgody. Bo zbiórka wśród zna-
jomych nie jest zbiórką publiczną. 
Zastępca burmistrza, Tomasz Wo-
łowiec zaznacza, że na terenie Kry-
nicy działa 12 świetlic, podobnych 
do tej wspomaganej przez Szelę, 
a finansowanych ze środków bu-
dżetowych. W 2013 roku wyda-
no na ich funkcjonowanie ok. 481 
tys. zł, z których pokryto koszty 
zatrudnienia 12 opiekunów, kosz-
ty mediów, Internetu, drobnych 
remontów oraz przede wszyst-
kim zakupu pomocy dydaktycz-
nych. Wołowiec zastrzega również, 
że nie zobowiązywał się do finan-
sowania żadnej z wycieczek orga-
nizowanych przez placówkę. Nie 
chce komentować faktu wykorzy-
stania przez Szelę funkcji radnego 
do prowadzenia zbiórki. Niestety, 
nie udało nam się też uzyskać od-
powiedzi na temat rocznych kosz-
tów utrzymywania Świetlicy „Biały 
Lotos” i tego, jak wygląda propor-
cja między środkami budżetowymi 
a środkami od sponsorów… (TISS)

REKLAMA

REKLAMA

Radny nie chce być bezradny
SPRAWY I  LUDZ IE .  Trzej Romowie, 
którzy brali udział w awanturze pol-
sko–romskiej w Maszkowicach, spę-
dzą trzy miesiące za kratkami. Tak 
zdecydował 4 września Sąd Rejonowy 
w Nowym Sączu. 

O tymczasowy areszt wnioskowała 
sądecka prokuratura z uwagi na do-
bro prowadzonego postępowania. 
Z kolei policja na specjalnej kon-
ferencji prasowej w Łącku zapo-
wiedziała zero tolerancji dla agre-
sji i wzmożone patrole na terenie 
gminy.

Na Romach, którzy trafią do 
aresztu, ciążą zarzuty usiłowania 
rozboju i udział w pobiciu uczest-
ników wesela. Czwarty Rom, któ-
remu zarzucono lekkie obrażenia 
ciała jednego z weselników, ma 
dozór policyjny i zakaz opuszcza-
nia kraju. Prokuratur Waldemar 
Starzak z Prokuratury Rejonowej 
w Nowym Sączu jest zadowolony 
z decyzji sądu:

– Wnioskowaliśmy o tymcza-
sowy areszt wobec podejrzanych, 
bo istniała obawa, że przebywa-
jąc na wolności mogliby nakłaniać 
świadków do składania fałszywych 
zeznań – wyjaśnia prokurator. – Je-
steśmy w trakcie przesłuchiwania 
kolejnych świadków zdarzenia i nie 
wykluczamy postawienia zarzutów 
kolejnym osobom. Za usiłowanie 
rozboju grozi nawet od dwóch do 12 
lat pozbawienia wolności.

Do bijatyki polsko–romskiej 
doszło w sobotę, 30 sierpnia. Ro-
mowie zatrzymali samochód z go-
śćmi weselnymi. Domagali się 
od nich wydania alkoholu i poda-
runków. To doprowadziło do utar-
czek słownych i rękoczynów mię-
dzy nimi a gośćmi weselnymi. 
W obawie, że konflikt się rozsze-
rzy, policja na specjalnej konfe-
rencji w Łącku zapowiedziała do-
datkowe działania na tym terenie. 
Będzie przywrócony całodobowy 
posterunek policji i pojawią się 
wzmożone patrole.

– Oddelegujemy sześciu funk-
cjonariuszy z Krakowa, którzy 
z tego typu problemem zetknęli się 
w Andrychowie, ale też w Lima-
nowej – tych mniejszości romskich 
mamy sporo. Tam zdało to rezul-
taty – zapowiedział w Łącku ko-
mendant małopolskiej policji nad-
inspektor Mariusz Dąbek. – Nie 
dopuścimy, aby pojawiły się tak 
jak w Andrychowie patrole oby-
watelskie, które same chciały wy-
mierzyć sprawiedliwość. Liczy-
my, że konflikt zostanie zażegnany.

W tej chwili osiedle w Maszko-
wicach skupia 200 mieszkańców 
narodowości romskiej. Część ro-
dzin zadeklarowała wyprowadzkę.

– Są realne szanse, bo Romowie 
sami tego chcą. Teraz wszystko za-
leży od Ministerstwa, czy znajdą 
się na to pieniądze i w jakim ewen-
tualnie terminie – mówi wójt gmi-
ny Łącko Janusz Klag.

  (MCH)
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

Zero tolerancji 
dla agresji 
w Maszkowicach



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   11 września 20144

KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a

tel. kom 502 144 016

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

REKLAMA

GOSPODARKA.  19 pociągów wy-
produkowanych w nowosądeckiej fir-
mie Newag będzie jeździć na połu-
dniu Polski.

Zakup Impulsów to wspólne przed-
sięwzięcie czterech województw: 
małopolskiego, podkarpackie-
go, śląskiego i świętokrzyskiego. 
Pierwsze cztery zaprezentowa-
no podczas Forum Ekonomiczne-
go w Krynicy Zdroju. 10 sztuk jest 
już gotowych do jazdy. Kolejne będą 
przekazywane sukcesywnie.

Pociągi Impuls są ekologiczne, 
komfortowe i przede wszystkim 
bezpieczne dla pasażerów. Szyno-
busy będą rozwijać prędkość do 160 
kilometrów na godzinę.

– Pierwszy raz w historii mo-
żemy przekazać cztery pocią-
gi jednocześnie czterem marszał-
kom – mówił podczas prezentacji 
w Krynicy prezes Newagu Zbigniew 
Konieczek. – Pociągi, które tu wi-
dzimy, spełniają wszelkie normy 
taboru kolejowego: są przedziały 

dla osób niepełnosprawnych, 
wygodne siedzenia czy łączność 
z Internetem. 

To nie jedyne zalety nowosą-
deckich składów. Impulsy są ni-
skopodłogowe, klimatyzowane, 

wyposażone w system dynamicz-
nej informacji pasażerskiej, moni-
toringu oraz windy dla niepełno-
sprawnych pasażerów.

– Pociągi będą obsługiwać li-
nie międzywojewódzkie. Mają 

między innymi jeździć z Kra-
kowa do Rzeszowa, do Kato-
wic czy Kielc. Nie ma możliwo-
ści wykorzystania ich wyłącznie 
na liniach wewnętrznych, re-
gionalnych – mówił marszałek 

województwa małopolskiego Ma-
rek Sowa. – W pierwszej kolej-
ności pociągi, które odbieramy, 
będą udostępnione spółce Prze-
wozy Regionalne. Dzięki tej inwe-
stycji podróż koleją będzie szybsza 
i wygodniejsza.

Jak podkreślał w Krynicy wice-
minister infrastruktury i rozwo-
ju Adam Ździebło, to kolejny krok 
do poprawy jakości infrastruktury 
na polskiej kolei.

W ubiegłym roku PLK wyko-
nała modernizację infrastruktury 
kolejowej o wartości 5 miliardów 
złotych, w tym roku przekroczy-
my 7 miliardów złotych. Liczymy, 
że te zmiany zachęcą do przesiada-
nia się do pociągów – mówił.

Pojazdy pomieszczą od 270 
do 290 pasażerów w tym 150 
na miejscach siedzących. Na tory 
mają wyjechać jeszcze tej jesieni.
Wartość kontraktu to ponad 313 
milionów złotych.

(MCH)
Więcej na dts24.pl

Impuls dla południowych kolei 
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GOSPODARKA.  Urząd Miasta w No-
wym Sączu ogłosił kolejny przetarg 
na odbiór śmieci. Tym razem na trzy 
lata. Wartość umowy to ok. 8 mln zł 
rocznie. Miasto musi też uwzględnić 
zastrzeżenia Krajowej Izby Odwoław-
czej, do której odwołała się włoska 
firma AVR. Ostatecznie zagranicz-
ne przedsiębiorstwo przegrało ze-
szłoroczny przetarg, stając w szran-
ki z sądeckim Konsorcjum Nova, Sita, 
Empol. 

– 2 września 2014 roku Krajo-
wa Izba Odwoławcza uwzględniła 
odwołanie AVR i nakazała zama-
wiającemu dokonanie modyfikacji 
specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie wskaza-
nym w treści uzasadnienia wyro-
ku – informuje Justyna Tomkow-
ska rzecznik KIO. Co się za tym 
kryje? Izba nie zgodziła się na usu-
nięcie wymogu utworzenia dwóch 
punktów selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych i ich prowa-
dzenia przez cały okres realizacji 

umowy. Jednocześnie KIO wydłu-
żyła okres organizacji tych punk-
tów z 60 do 90 dni od zawarcia 
umowy. – Wykonawca będzie zo-
bowiązany zatem zorganizować 
na terenie Nowego Sącza w ter-
minie do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy, nie wcześniej niż od dnia 
1 stycznia 2015 roku dwa punk-
ty selektywnego odbierania od-
padów komunalnych – zastrzega 
rzecznik. Dalej Izba nie uwzględ-
niła zarzutu odnośnie nadmierno-
ści wymagań, aby te dwa punkty 
selektywnego odbierania odpa-
dów komunalnych były wyposa-
żone w samochodową wagę na-
jazdową o minimalnej nośności 20 
ton. KIO natomiast nie odniosła 
się do zarzutu dotyczącego wymo-
gu, aby baza magazynowo–trans-
portowa wykonawcy wyposażona 

była w system całodobowego mo-
nitoringu. Izba nakazała za to mia-
stu dodanie do wzoru umowy zda-
nia o treści: „Zmiana pojazdów 
przewidzianych do realizacji usłu-
gi na posiadające identyczne cechy, 
właściwości i parametry – nie wy-
maga akceptacji zamawiającego.” 
– Zamawiający jest zobowiąza-
ny do wyeliminowania z formu-
larza ofertowego wymogu podania 
adresu, numeru ewidencyjne-
go działki, numeru KW i poprze-
stania na zobowiązaniu się przez 
wykonawcę do zorganizowania 
i prowadzenia w całym okresie 
realizacji minimum dwóch biur 
Obsługi Klienta na terenie Nowe-
go Sącza. W odniesieniu do zarzu-
tu związanego ze zobligowaniem 
wykonawcy do przedłożenia cer-
tyfikatów EKMT. Zamawiający 29 

sierpnia 2014 roku dokonał mody-
fikacji SIWZ oraz zmiany ogłosze-
nia o zamówieniu poprzez dopusz-
czenie przedłożenia certyfikatów 
równoważnych do certyfikatu 
EKMT – zaznacza Tomkowska. 

Konsorcjum Nova, Sita, Empol 
straciło tym samym uprzywilejo-
waną pozycję. Mimo kilkukrotnych 
prób nie udało nam się skontak-
tować z zarządem. W sekretaria-
cie poinformowano nas, że pre-
zes zarządu przebywa na urlopie, 
a zastępca prezesa Ewa Pancerz, 
ma tak napięty terminarz spotkań, 
że nie jest w stanie nawet oddzwo-
nić do redakcji. Jak wyjaśniła sekre-
tarka: – Proszę zrozumieć, mamy 
teraz bardzo gorący okres. Tem-
peratura w siedzibie Konsorcjum 
rzeczywiście może być wysoka, 
bo w pierwszym przetargu Włosi 

wygrali kontrakt z ofertą o milion 
niższą. Jedynie protesty odnośnie 
braku z ich strony technicznego za-
plecza sprawiły, że do głosu doszło 
sądeckie Konsorcjum. 

Czy znów na scenę wkroczy mia-
sto i odwoła się od werdyktu Kra-
jowej Izby Gospodarczej? Okazuje 
się, że Urząd Miasta jeszcze orze-
czenia KIO nie dostał, ale jak wy-
jaśnia Małgorzata Grybel, rzecznik 
prasowy magistratu: – Jak otrzy-
mamy wyrok wraz z uzasadnie-
niem, to będziemy go analizować. 
Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia jest dostępna na stro-
nie internetowej od 12 sierpnia, 
więc można analizować ją pod ką-
tem „nowych zapisów”. 

Jeśli chodzi o zainteresowa-
nie przetargiem, Grybel zastrzega: 
– Przejawia się ono na tym etapie 
poprzez złożenie wniosków o wy-
jaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia – ale nie 
możemy ujawnić źródła zapytania.

(TISS)

Włosi chcą naszych śmieci 
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Bezpłatne 
badania 
słuchu
Nowy Sącz 
ul. Grodzka 5
tel. 18 531 00 30
pn.-pt. 8.00 - 16.00

Baterie 
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

Fotografi a przedstawia cały listek baterii. Listek 
baterii składa się z sześciu elementów. Cena 
całego listka to 4,50 zł. Ogłoszenie nie ma 
charakteru oferty w znaczeniu handlowym. 
Proszępytać o szczegóły w gabinetach Amplifon.

800 88 88 99

USŁUGI TRANSPORTOWE 
HANDEL OPAŁEM GRZEGORZ KULPA

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

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

TRANSPORT DO KLIENTA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje 
uroginekologiczne dla kobiet 

z problemami nietrzymania moczu

które odbędą się 27.09.2014 r. w Szpitalu Medikor, 

w Nowym Sączu - ul Długosza 45.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr: 18 4437252 

lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!

www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych.

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

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.

RESTAURACJA zatrudni szefa kuchni. N.Sącz, 503–080–192.

EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 25.000 zł! 12 4275780

Pożyczka nawet do 25 000 zł. Zadzwoń Tel. 12 4275780

SKLEP PAPIERNICZY ul. Naściszowska 23, art.szkolne, biurowe, ksero, 
laminowanie. F.VAT. Codziennie od 10–17. Tel. 508 929 404.

AKCJA DTS.  50 tys. zł kosztowa-
ło rondo w Kołobrzegu, które we-
dług naszej Czytelniczki mogłoby 
rozwiązać sądeckie problemy m.in. 
na skrzyżowaniu ulic Nadbrzeż-
nej z Krańcową, ale też kilka innych. 
A może w Nowym Sączu malowane 
ronda usprawniłyby ruch samocho-
dowy. Gdzie proponujecie Państwo 
namalować rondo?

– Byłam ostatnio w Kołobrzegu 
i zauważyłam bardzo praktycz-
ne i tanie rozwiązanie komuni-
kacyjne. Otóż na jednym ze skrzy-
żowań wykonano prościutkie 
rondo. Po prostu namalowano je, 
ale to wystarczy, by w znacznym 
stopniu upłynniało ruch. Pomy-
ślałam, że takie rozwiązanie moż-
na wprowadzić w Nowym Sączu 
na skrzyżowaniu ulicy Nadbrzeż-
nej z Krańcową. Obecnie włączyć 
się tam do ruchu jest bardzo cięż-
ko, zwłaszcza skręcić w lewo. Czy 
moglibyście Państwo, jako gazeta, 
zapytać się odpowiednich władz, 
co myślą o wprowadzeniu takie-
go rozwiązania w Nowym Są-
czu, zwłaszcza, że podobno ulica 
Nadbrzeżna ma być remontowa-
na – to treść listu, który przysła-
ła do redakcji nasza Czytelniczka, 
pani Bożena.

W ślad za listem przyjrzeliśmy 
się tematowi bliżej. Okazuje się, 
że w samym Kołobrzegu rondo 
na skrzyżowaniu ulic Reymonta 
i Solnej budziło początkowo sporo 
kontrowersji. Miejsce to jest w ad-
ministracji Zarządu Dróg Powiato-
wych i, jak wyjaśnia starosta ko-
łobrzeski Tomasz Tamborski, jego 
wykonanie kosztowało 50 tys. zł. 
– To miejsce zawsze przysparza-
ło dużo problemów. Skąd pomysł 
na takie rozwiązanie? Po prostu 
nie było miejsca na inne. Dlate-
go zainstalowaliśmy tam cztery 
progi zwalniające, postawiliśmy 
odpowiedni znak, wykonaliśmy 
oczkowanie na samej ulicy i pro-
blem został rozwiązany. Teraz 
wszystkie pojazdy z prawej strony 
płynnie mogą się włączyć do ru-
chu, jak również opuścić ron-
do. Ruch się upłynnił, a i piesi 

są zdecydowanie bezpieczniejsi 
– twierdzi Tamborski, zastrzega-
jąc również, że ze względu na małe 
gabaryty ronda miejskie autobu-
su dostały zgodę na poruszanie się 
po nim w sposób uprzywilejowa-
ny, czyli z możliwością wjazdu 
na oznakowania na jezdni. Zarząd 
Dróg Powiatowych wszystkie pra-
ce wykonał we własnym zakresie, 
stąd niewysokie koszty.

Jednak rozwiązanie nie wszyst-
kim przypadło do gustu. Protesto-
wali przede wszystkim kierow-
cy ciężarówek. – Ale to już nie 
jest nasz problem. Bo rondo jest 
w strefie uzdrowiskowej, gdzie 
obowiązuje zakaz poruszania się 
pojazdów powyżej trzech i pół tony 
– zaznacza starosta. Gdy kontro-
wersje osiągnęły apogeum, o ocenę 
ronda pokusili się przedstawicie-
le kołobrzeskich mediów. – Dwa 
razy ustawiliśmy na rondzie 
na kilka godzin kamerę. Nagra-
nia jednoznacznie udowodniły, 
że rondo się sprawdza – wyjaśnia 
Robert Dziemba, redaktor naczel-
ny kołobrzeskiego portalu infor-
macyjnego www.miastokolobrzeg.
pl. Nagrania były również wyko-
nane w czasie popularnej w całym 
świecie imprezy klubowej Sunri-
se, czyli w okresie, gdy cały Ko-
łobrzeg praktycznie stoi w korku. 
– I w tym wypadku rondo też się 
sprawdziło zdecydowanie lepiej, 
niż gdyby zainstalowane tu były 
światła – twierdzi dziennikarz. 

Wszystkie zebrane informacje 
przekazaliśmy do Grzegorza Mir-
ka, dyrektora Miejskiego Zarzą-
du Dróg. – Można i tak. Trzeba 
tylko pamiętać o jednym. Małe 
ronda, ronda pinezki stosujemy 
wtedy, kiedy mamy stosunkowo 
równomierne natężenia w ruchu 
na wszystkich wlotach, to zna-
czy, kiedy nie ma kierunku do-
minującego. W tym przypadku 
mamy jeden kierunek dominują-
cy, potok ruchu nadrzędny, któ-
rym jest ulica Krańcowa. W tym 
przypadku mogłoby dochodzić 
do sytuacji, że kierowcy nie będą 
mogli się w ogóle włączyć do ru-
chu – z uwagi na duże natężenia 
na wlocie dominującym. To z kolei 
powodowałoby tworzenie dużych 
kolejek pozostających – komentuje 
w odpowiedzi szef sądeckich dro-
gowców. Aby podejmować takie 
decyzje, należy przede wszystkim 
przeanalizować strukturę ruchu 
na skrzyżowaniu, różne oddziały-
wanie strumieni pojazdów mają-
cych pierwszeństwo, oraz dławie-
nie ruchu ograniczające swobodę 
wykonywania manewrów oraz 
– a właściwie przede wszystkim 
– oddziaływanie sąsiednich skrzy-
żowań. Według Mirka takie ron-
do, jakie zastosowano w Kołobrze-
gu spisuje się dobrze przy niższym 
i równomiernym natężeniu ruchu 
na wszystkich wlotach.

A jak sądzą nasi Czytelnicy?
(TISS)

Namaluj sobie rondo
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AKCJA DTS.  Kiedy dwa lata temu 
napisaliśmy o trudnej sytuacji 7–oso-
bowej rodziny Orłowskich  z Brza-
nie k. Bobowej, ruszyła prawdziwa la-
wina pomocy naszych Czytelników. 
W najśmielszych snach nie przewi-
dzieliśmy jednak, że ta pomoc się 
nigdy nie skończy! Czytelnicy DTS 
są fantastyczni!

– Przyjedźcie do nas, zobaczcie, jak 
się nasze życie zmieniło w ostat-
nim czasie – dzwonią do naszej re-
dakcji Marta i Paweł Orłowscy, wy-
chowujący piątkę dzieci. A zmieniło 
się faktycznie. Marta Orłowska 
z dumą oprowadza po niewielkim 
domu, schludnym, czystym, wyre-
montowanym i wymalowanym we-
wnątrz. Cieszy ich każdy drobiazg 

w domu, który zmienia się nie 
do poznania dzięki Państwa pomo-
cy. I chodź na łamach DTS już po-
nad rok nie apelowaliśmy o pomoc 
dla rodziny Orłowskich, ta pomoc 
ciągle płynie. Byliśmy, widzieliśmy, 
zapewniamy i potwierdzamy – le-
piej nie mogliście ulokować swoich 
dobrych uczuć! Każda pomoc, jaka 
trafiała i trafia do skromnego dom-
ku w Brzanie jest dobrze spożytko-
wana przez obdarowanych. A ich 
sytuacja nie była i nie jest łatwa. 
Pawłowi Orłowskiemu amputowa-
no nogą. Od tego czasu nie pracuje, 
podobnie jak jego żona, która zaj-
muje się piątką dzieci.

REDAKCJA DTS
Chcesz pomóc, skontaktuj się 

z nami: 18 544–64–41

Pomoc, która się nie kończy 

POD PARAGRAFEM. Dwóm są-
deczanom nie spodobał się na-
pis na bluzie młodego mężczy-
zny. To miał być powód jego pobicia. 
Pierwszy ze sprawców trafił w ręce 
sądeckich policjantów już w kilka mi-
nut po popełnieniu przestępstwa. Ko-
lejny, dzień później. Teraz odpowie-
dzą za swoje czyny.

6 września (sobota), po godzinie 18. 
sądeccy policjanci otrzymali zgło-
szenie, że w rejonie sklepu przy uli-
cy Barskiej w Nowym Sączu doszło 
do pobicia. Gdy funkcjonariusze 
prewencji podjeżdżali we wskazany 
rejon zauważyli, jak kilku mężczyzn 
biegnie od strony sklepu i chowa 

się w jednym z bloków. Policjan-
ci obserwowali budynek, a jedno-
cześnie ustalali przebieg zdarzenia. 
Jak się okazało, właśnie ci mężczyź-
ni zaczepili przed sklepem kobietę 
i młodego mężczyznę, a gdy schro-
nili się w sklepie, weszli za nimi. 
Wtedy bez żadnego powodu zaczę-
li szarpać i uderzać 18–latka i gro-
zić kobiecie, gdy ta zamierzała za-
dzwonić na policję. 

Policjanci zatrzymali 22– i 27–
latka. Obaj mężczyźni przyznali 
się do popełnienia zarzucanych im 
czynów i wyrazili chęć dobrowol-
nego poddania się karze.

 Źródło: KMP w Nowym Sączu
Więcej czytaj na dts24.pl

Pobili 18-latka za napis na bluzie
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Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

informuje, że Gmina Stary Sącz

realizuje projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”

W ramach projektu zakupiono i przekazano 140 zestawów komputerowych z drukarkami 

i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz 44 zestawy komputerowe 

dla 11 jednostek podległych Gminie Stary Sącz.

Wartość projektu: 1 047 404,00 zł

Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł

Środki krajowe 157 110,60 zł

www.wykluczenie.stary.sacz.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA

REKLAMA

– Gdyby nie ta grupa ludzi, którzy 15 
lat temu postanowili pomagać ter-
minalnie chorym, nie byłoby dziś 
stacjonarnego hospicjum...

– Hospicjum przez 12 lat funk-
cjonowało na zasadzie wolon-
tariatu, a od dwóch lat mamy 
stacjonarne, które teraz jest na-
szym głównym polem działania. 
Po prostu udzielamy pomocy tym, 
którzy tego potrzebują.
– Czy można zliczyć osoby, które 
do tej pory pomagały? 

– W stowarzyszeniu jestem kil-
ka lat, więc trudno mi podać kon-
kretną liczbę. Z tego, co wiem, 
początkowo grupa liczyła sto 
osób. To się potem zmieniało. 
Część osób się wykruszała. Dziś 
ustawa o wolontariacie nakła-
da pewne ograniczenia zarówno 
w domu pacjenta, jak i w hospi-
cjum stacjonarnym. Wolontariu-
sze często odchodzą, bo pomoc 
osobom w terminalnym stanie 
jest bardzo ciężka. Wiele osób 
przeżywa to bardzo emocjonal-
nie i po prostu nie daje sobie rady. 
Szczególnie młodzi ludzie, którzy 

zgłaszają się do nas, żeby poma-
gać. Niestety jest wielka rotacja.
– Pracowników też może przerosnąć 
ciężar, nie tyle fizyczny, co psy-
chiczny, pracy w hospicjum? 

– Otwierając hospicjum sta-
cjonarne i przyjmując pracow-
ników przekazywaliśmy infor-
mację, że to jest nie tylko praca 
zawodowa, ale także misja służe-
nia drugiej osobie. Udało nam się 
skompletować tak kadrę, że od-
kąd funkcjonujemy, zrezygno-
wała z pracy tylko jedna pielę-
gniarka, która zmieniła miejsce 
zamieszkania. Ludzie pracujący 
w hospicjum poświęcają siebie 
i swoje umiejętności tym, którzy 
tego potrzebują. Bez tej misji i wi-
zji pomocy drugiemu człowieko-
wi hospicjum nie mogłoby funk-
cjonować – zarówno stacjonarne, 
jak i domowe.

 – Są już kolejne plany rozbudo-
wy hospicjum. Jakie działania zostaną 
podjęte w pierwszej kolejności?

– Widzimy potrzebę roz-
budowy hospicjum o oddział 
dla osób przewlekle chorych. 

Do hospicjum mogą trafić tyl-
ko i wyłącznie osoby, które mają 
siedem jednostek chorobowych. 
Głównie z nowotworami. Nasze 

starania o rozbudowę Sądeckie-
go Hospicjum zmierzają do tego, 
żeby stworzyć miejsca dla osób, 
którym ze względu na to, że nie 

spełniają warunków, które na-
rzuca Narodowy Fundusz Zdro-
wia, musimy odmówić.
– Kiedy uda się zrealizować te plany?

– Podczas rocznicowych uro-
czystości marszałek wojewódz-
twa małopolskiego podpisał list 
intencyjny w sprawie dofinanso-
wania rozbudowy Sądeckiego Ho-
spicjum o oddział dla przewlekle 
chorych. Wiemy, że całej kwo-
ty, czyli 1,5 miliona złotych nie 
uda się zorganizować w Urzędzie 
Marszałkowskim, ale my od kilku 
lat odkładamy fundusze z jedne-
go procenta, który nam wpłacają 
mieszkańcy Sądecczyzny. Będzie-
my się starali z własnych środ-
ków dołożyć tę brakującą kwotę 
i miejmy nadzieję, że w ciągu sze-
ściu–ośmiu miesięcy uda nam się 
pozyskać kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Bez tego nie 
da się funkcjonować. Myślę, że jak 
Najwyższy pozwoli, na przeło-
mie lipca i sierpnia przyjmiemy 
pierwszych pacjentów.

Rozmawiała 
KRYSTYNA PASEK

Hospicjum – praca i misja
ROZMOWA. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum działa na Sądecczyźnie już od 15 lat. Rocznicę świętowano uroczyście 
w ubiegłą sobotę. O początkach idei hospicyjnej rozmawiamy z MIECZYSŁAWEM KACZWIŃSKIM, dyrektorem Sądeckiego Hospicjum.
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B ez większego roz-
głosu, bez szumne-
go otwarcia, a zgodnie 
z rytuałem religijnym 

i tradycją chasydzką otwar-
to w Nowym Sączu Bonei Sanz 
– ośrodek Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego Bonei 
Sanz Polska. To widomy znak 
historii, mówiący o tym, że ruch 
chasydzki w świętym mie-
ście Sanz nie tyle się odrodził, 
co znalazł nowy wyraz. Nowy 
Sącz – Canz, bo taką nazwę nosi 
nasze miasto wg tradycji cha-
sydzkiej, jest znany na całym 
świecie w środowiskach orto-
doksyjnych Żydów.

Otwarcie tego ośrodka 
w prywatnym kiedyś mieszka-
niu sprawiło, że do grodu nad 
Dunajcem przyjeżdża obecnie 
coraz więcej Chasydów. Usy-
tuowany jest naprzeciw cmen-
tarza żydowskiego i tętni ży-
ciem przez okrągły rok. Znajduje 
się tam bóżniczka z oddzielny-
mi salami dla mężczyzn i ko-
biet, koszerna kuchnia, łazien-
ka. W przyszłości w ogrodzie ma 
być zbudowana łaźnia rytualna 
– mykwa.

Mieszkająca nad ośrodkiem 
Bonei Sanz opiekunka cmen-
tarza żydowskiego pani Barba-
ra Maleczek powiedziała nam, 
że takich tłumów pielgrzymów 
nie doświadczyła od kilkudzie-
sięciu lat. Oczywiście najwięcej 
ich przybywa w rocznicę śmier-
ci rabina – cadyka Chaima ben 
Lejbisza Halberstama zwane-
go też szerzej jako Diwre Chaima 
Halberstama. Rocznica śmier-
ci przypada w trzy dni po świę-
cie Pesach w tzw. jorcajt. Ca-
dyk urodził się w 1793 r. zmarł 
w 1876 r. W polskim kalendarzu 

najczęściej przypada ta rocz-
nica w marcu – kwietniu. Jak 
mówi nam pani Basia Male-
czek częstym gościem w Są-
czu bywa praprawnuk Diwre 
Chaima – Joel Halberstam ra-
bin z Nowego Jorku. Od począt-
ku roku do ośrodka dziedzictwa 
żydowskiego przyjechało po-
nad 3 tysiące pielgrzymów naj-
częściej z USA, Wielkiej Bry-
tanii, Izraela, Belgii, Australii 
i Ameryki Południowej. Tam 
ruch chasydzki trzyma się bar-
dzo mocno. Ba, przeżywa swój 
renesans. Wielką rolę w przy-
wróceniu właściwego znacze-
nia w ruchu chasydzkim Nowe-
go Sącza odegrał na przestrzeni 
ostatniego ćwierćwiecza Ja-
kub Mueller, sądeczanin z dzia-
da pradziada, religijny cha-
syd zmarły przed czterema laty. 
Po 1989 r. w wolnej Polsce przy-
jeżdżał ze szwedzkiego Malmo, 
jako pielgrzym do grobu cady-
ka, kultywując jego postać, dba-
jąc o zabytki kultury żydow-
skiej. Znana to była do niedawna 
i wielce szanowana postać. 
Ostatni żyjący strażnik cmenta-
rza żydowskiego. Dobrze się za-
tem stało, że jego dzieło pod-
jął rabin Joel Halberstam i Nowy 
Sącz jest wciąż świętym i zna-
nym miastem w środowiskach 
żydowskich na świecie.

No cóż, nie miejsce w krót-
kim felietonie przypominać syl-
wetkę a zwłaszcza dzieła życia 
Diwre Chaima Halberstama. No-
wosądeckie Muzeum Okręgo-
we dysponuje bardzo bogatymi 
materiałami źródłowymi na jego 
temat. Olbrzymia w tym zasłu-
ga Elżbiety Długosz, która już 
niestety nie pracuje w Nowym 
Sączu. Jednakże aż się prosi, 
by przybywający do Sanz piel-
grzymi mogli na bieżąco pozna-
wać nie tylko święte dzieła swo-
jego cadyka, ale także historię 
i współczesność miasta w po-
staci folderów, informatorów. 
Warto wykorzystać taką okazję 
dla popularyzowania chasydz-
kiego świętego miasta Kyriat 
Sanz – Nowy Sącz.

Chasydzkie 
odrodzenie 
miasta

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia? 
Masz dobre czy złe informacje, o których powinni 

dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411

E–mail: redakcja@dts24.pl

Basia należy do grona szczęściarzy, 
którzy ucząc się w ogólniaku dosta-
li szansę zasmakować pracy w wyma-
rzonym zawodzie. Dziewczyna chcia-
łaby zostać nauczycielką, marzy, aby 
pracować z przedszkolakami. Dzię-
ki projektowi „Zawodowy Ogólniak” 
realizowanemu przez Stowarzysze-
nie Sursum Corda w partnerstwie z Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Ma-
rii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu, 
miała szansę przekonać się czy wybór, 
do którego się przymierza, jest trafny. 
Po 150 godzinach spędzonych z dzieć-
mi jest już pewna, że to jest to!

– Na samym początku była lekka 
obawa czy dzieci mnie zaakceptują? 
Ale już pierwszego dnia opowiada-
ły mi o wakacjach, o sobie, o swoich 
bliskich. Bardzo mi się spodoba-
ło, kiedy mówiły do mnie: „ciociu” 
– opowiada licealistka. – Nauczyłam 
się co robić, gdy dziecko nie chce 
jeść, jak szybko uśpić maluchy, jak 
rozmawiać z niegrzecznym dziec-
kiem, jak rozwiązywać konflikty... 
To wszystko przyda mi się nie tyl-
ko w pracy, ale pewnie też w życiu 
osobistym.

Jej koleżanka – Natalia trafiła 
na staż do referatu podatków Urzę-
du Miasta Starego Sącza, aby przeko-
nać się, czy kiedyś ma szansę spraw-
dzić się jako urzędniczka.

– Poznałam w czasie stażu dużo 
ciekawych, wartościowych ludzi. 
Jestem pewna, że praca w admini-
stracji jest dla mnie – uśmiecha się 
Natalia.

Kuba testuje w ramach projek-
tu swoje predyspozycje w zawodzie, 
a właściwie w misji fizjoterapeuty. 
Przygląda się „od środka” placów-
ce, w której ludzie walczą o powrót 
do sprawności i do zdrowia i jest już 
utwierdzony w przekonaniu, że wła-
śnie to chce w życiu robić: pracując 
– pomagać.

– Atmosfera podczas stażu jest 
wyśmienita, przywitano mnie ciepło 
i serdecznie i w rewelacyjny sposób 
zapoznano mnie ze specyfiką zawo-
du, który chcę zdobyć. Już wiem bę-
dzie mi sprawiał radość – mówi Kuba.

Projekt pn. „Zawodowy Ogól-
niak” może być realizowany dzięki 
unijnej dotacji z puli Europejskiego 

Funduszu Społecznego przeznaczo-
nej na „Oddolne inicjatywy eduka-
cyjne na obszarach wiejskich”. Trwa 
od 2 stycznia 2014 r. Zakończy się 
30 października 2014 r. Do przygo-
dy z wybranym zawodem wybrano 
dwunastu licealistów (7 dziewcząt i 5 
chłopaków. Każdy z nich przeszedł 
dwustopniową rekrutację, w której 
pokonał 61 rówieśników.

Projekt daje nie tylko szansę 
na zdobycie pierwszego doświad-
czenia zawodowego, rozeznanie 
się w specyfice wybranej profesji 
i zweryfikowanie wyobrażeń o niej. 
Pierwszym działaniem, w którym 
wzięli udział młodzi ludzie, było se-
minarium szkoleniowo–doradcze, 
podczas którego zapoznali się z za-
sadami planowania kariery zawodo-
wej, dowiedzieli się jak wzmacniać 
predyspozycje do przyszłego zatrud-
nienia, jak osiągać satysfakcję z wy-
konywanej pracy, budować poczucie 
własnej wartości. Poznali zasady po-
prawnej komunikacji. Następnie każ-
dy odbył rozmowę z doradcą zawo-
dowym, który pomógł zaplanować 
ścieżkę kariery. To zaś umożliwiło 
najtrafniejsze skierowanie konkret-
nych młodych ludzi do konkretnych 
pracodawców. 

Odzew pracodawców mile zasko-
czył organizatorów projektu. Prawie 

wszyscy, do których się zwróco-
no z prośbą o współpracę, wyrazili 
chęć przyjęcia młodych ludzi na staż. 
Licealiści poznali więc od „kuch-
ni” Galerię Sztuki Dawna Synago-
ga i nowosądeckie Muzeum Okrę-
gowe, starosądecki Urząd Miejski, 
firmę Wikar z Nowego Sącza, Sto-
warzyszenie Nadzieja, firmę geode-
zyjną „Gruca Marchacz”, studio Fit-
ness Trzy Korony, Fundację Pomyśl 
o Przyszłości, sądeckie przedszko-
la nr 14 i 4 oraz Centrum Medycz-
ne Batorego.

Każdy stażysta spędził w wybra-
nej firmie 150 godzin, odbył szkole-
nie bhp i przeszedł badania lekarskie. 

– Po stażu wiem znacznie wię-
cej na temat pracy w galerii sztu-
ki, specyfiki zawodów związanych 
z funkcjonowaniem placówki kul-
turalnej. Na ten moment nie jestem 
w stanie stwierdzić czy wybiorę stu-
dia przygotowujące właśnie do ta-
kiej pracy, jednak z całą pewnością 
to bardzo interesująca opcja i sta-
nowi jedną z możliwości które biorę 
pod uwagę myśląc o tym, co kiedyś 
chciałabym robić – mówi stażystka 
Asia, która poznała profesję history-
ka sztuki – dokumentalisty.

Rafał zaś ma powód do zadowole-
nia, bo jak mówi – staż zwiększył jego 
poczucie pewności siebie.

Zawodowi licealiści
MATERIAŁ  PROMOCYJNY
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LUDZIE/SPORT.  Sądeczanin Da-
riusz Bulanda najszybciej przejechał 
najdłuższy w Polsce wyścig kolarski 
ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych. 
Pokonanie dystansu pomiędzy najbar-
dziej oddalonymi od siebie miejsco-
wościami w kraju – 1008 km – zaję-
ło mu nieco ponad 36 godzin. Kiedy 
Bulanda wjeżdżał na metę, niektórzy 
zawodnicy mijali dopiero Warszawę. 
W Ustrzykach ostatni kolarz zamel-
dował się po blisko 70 godzinach jaz-
dy, czyli niemal… dwa dni po sądec-
kim kolarzu. 

Co ciekawe, cyklista z Nowego Sącza 
przyjechał na metę… dwa dni przed 
przewidzianym przez organizato-
rów terminem. Zjadł kolację, po-
szedł spać i rano stwierdził, że mógł-
by jechać dalej. To nie pierwszy taki 
wyczyn 50–latka, na co dzień cywil-
nego pracownika sądeckiej policji.

– Przejechałem w życiu mnó-
stwo długodystansowych wyści-
gów, w których trzeba było jechać 
nocą i w całodziennym upale, ale 
dopiero w wyścigu Bałtyk Bieszcza-
dy Tour poczułem, co to jest praw-
dziwe zmęczenie – opowiada Da-
riusz Bulanda. – Ale tak szczerze 
mówiąc, nie miałem na tej trasie 
nawet prawdziwego kryzysu, któ-
ry się zwykle zdarza i podpowiada 
zdradziecko kolarzowi, żeby rzu-
cił rower i dał sobie spokój z dal-
szą jazdą.

Do kryzysu formy fizycznej Da-
riusz Bulanda się nie przyznaje, ale 
były na trasie momenty, kiedy moż-
na było odczuć kryzys psychiczny.

– Wieczorem, gdzieś w okoli-
cach Torunia lunął deszcz i padał 
tak aż do Rzeszowa – wspomina 
Bulanda. – Rano na jednym z czter-
nastu punktów kontrolnych, gdzie 
obowiązkowo trzeba potwierdzić 
swoją obecność, wziąłem gorący 

prysznic, zjadłem ciepły posiłek 
i chciałem się przebrać w suche 
ciuchy, ale organizator nie prze-
widział tego, dając nam zbyt mały 
worek na rzeczy osobiste w wozie 
technicznym, więc nie miałem się 
w co przebrać. Ponowne ubieranie 
mokrego stroju kolarskiego to naj-
bardziej przykre uczucie, jakie za-
pamiętam z tegorocznego wyścigu.

Żeby wziąć udział w wyścigu, 
każdy zawodnik musiał wcześniej 
uzyskać kwalifikację na dystan-
sie minimum 450–kilometrów lub 
24–godzinnym maratonie kolar-
skim. Tegoroczna impreza była re-
kordowa pod względem frekwen-
cji, a na liście startowej znalazło się 

blisko 180 nazwisk najlepszych pol-
skich kolarzy długodystansowych. 
Zawodnicy rywalizujący na trasie 
pomiędzy dwoma najbardziej od-
dalonymi miejscowościami w Pol-
sce mogli skorzystać z czternastu 
punktów kontrolno–żywienio-
wych, które przygotowali organi-
zatorzy wraz z lokalnymi organi-
zacjami wspierającymi. Na kolarzy, 
którzy chcieli skorzystać z krótkiego 
odpoczynku, czekały Duże Punkty 
Kontrolne, gdzie oprócz prowiantu 
były przygotowane miejsca nocle-
gowe. Uczestnicy Ultramaratonu 
mieli wyznaczony limit 70 godzin 
na przejechanie trasy. Zawodów nie 
ukończyło 14 kolarzy. (BIKE)

MI
Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl

ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30  - 17.30, sob. 9-13

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Gródek nad Dunajcem

realizuje projekt:

„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”

Oś. Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne, 

zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion

Główny cel projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 89 gospodarstw 

domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Gródek 

nad Dunajcem oraz w 9 jednostkach podległych tj. Zespół Szkół w Gródku 

nad Dunajcem, Zespół Szkół w  Jelnej, Zespół Szkół w  Podolu-Górowej, 

Zespół Szkół w Przydonicy, Zespół Szkół w Rożnowie, Szkoła Podstawowa 

w  Lipiu, Szkoła Podstawowa w  Roztoce –Brzeziny, Szkoła Podstawowa 

w Siennej, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem.

Łączna ilość zestawów komputerowych – 132.

Wartość projektu: 1 492 368,00 zł

Udział Unii Europejskiej:1 268 512,80 zł

Okres realizacji: 2013 -  2015 

www.internecik.gminagrodek.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

REKLAMA

REKLAMA

Finiszował dwa dni przed terminem!
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Nasz niedźwiedź
A TO C IEKAWE.  Mieszkamy w moc-
no zalesionym obszarze, gdzie znajdu-
ją się naturalne siedliska największych 
ssaków. Dlatego wizyty niedźwiedzi 
w pobliżu ludzkich siedzib to nic nad-
zwyczajnego. Tak leśnicy i myśliwi ko-
mentują ślady bytności niedźwiedzia 
w okolicach Żegiestowa.

– To wcale nie musiał być gość 
ze Słowacji – uważa Krzysztof Oli-
pra z Wierchomli, myśliwy z 35–let-
nim stażem. – Mamy „swoje” niedź-
wiedzie – żyją w kompleksie leśnym 
Jaworzyny i w okolicach Leluchowa 
i Dubnego. Może są dwa, może trzy. 
Ze Słowacji, gdzie jest ich więcej, też 
oczywiście podchodzą. W każdym 
razie były, są i będą. Ludzie muszą 
się do tego przyzwyczaić. I uważać.

To drapieżnik raczej skryty, uni-
ka kontaktu z ludźmi i widzi ludzi 
o wiele razy częściej niż my jego. Je-
sień to jednak czas, kiedy niedźwie-
dzie intensywnie żerują, nabierając 
tłuszczu na zimę. Łatwiej je wte-
dy spotkać. Zaglądają do pasiek i sa-
dów. W Tatrach widok niedźwiedzi 
to nic nadzwyczajnego. Te spotka-
nia są częste. Na szczęście w Beski-
dzie Sądeckim, należą do rzadkości. 
I nawet jego ślady albo tropy budzą 
emocje. Na wyobraźnię działa moż-
liwość spotkanie z ważącym średnio 
około 350 kg i mierzącym w pozycji 
wyprostowanej dwa metry kolosem. 
Pomimo niezgrabnej budowy ciała 
potrafi szybko biegać, skakać, pły-
wać i wspinać się na drzewa i skały. 
W galopie na krótkich dystansach 
osiąga prędkość ponad 50 km/godz.

– To dzikie zwierzę i niebez-
pieczne – dodaje myśliwy z dziada 
pradziada. – Muszą uważać grzy-
biarze, którzy zapuszczają się w gę-
ste młodniki. Musimy mieć świa-
domość, że jeśli będzie chciał nas 
zaatakować, to nie mamy szans. 

Zasady zachowania na wypadek 
ewentualnego spotkania z niedź-
wiedziem brunatnym, powtarzane 
przede wszystkim przez pracowni-
ków Tatrzańskiego Pogotowia Ra-
tunkowego i leśników, są następu-
jące. Jeśli zobaczymy niedźwiedzia, 
pod żadnym pozorem nie zbliżaj-
my się do niego. Kiedy ruszy w na-
szym kierunku, nie uciekajmy – jest 
szybszy. Trzeba położyć się na zie-
mi, podkurczyć nogi i zasłonić rę-
kami głowę i szyję. Zachowywać się 
spokojnie. Zwierzę powinno odejść, 
bo niedźwiedź, który nie czuje za-
grożenia, pójdzie swoją drogą. 

Niedźwiedź zawsze wchodził 
w konflikty z człowiekiem, zabijał 
owce i bydło na halach, rozbijał ule 
w pasiekach i niszczył zasiewy owsa. 
Dziś potrafi się włamać do samocho-
dów pozostawionych na parkingu, 
zwłaszcza gdy w bagażniku pozo-
stawiono jedzenie. Takie zdarzenia 
od kilku lat są odnotowywane na te-
renie Tatr. W Beskidzie Sądeckim 
populacja jest mała, więc i spotkania 
z człowiekiem rzadkie. (BOG)

– Mamy „swoje” niedźwiedzie – żyją 
w kompleksie leśnym Jaworzyny 
i w okolicach Leluchowa i Dubnego 
– mówi myśliwy Krzysztof Olipra 
z Wierchomli
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– Siatkarki z Muszyny, pierwszy raz 
od dziewięciu lat przystąpią do roz-
grywek bez logo Fakro na koszulce. 
Rewolucja?

– Rzeczywiście rewolucja, do któ-
rej nawet ciężko się przyzwyczaić, 
bo po dziewięciu latach bardzo do-
brej współpracy, która zaowocowa-
ła wieloma sukcesami – przypomnę 
czterokrotnie mistrz Polski, zdobyw-
ca pucharu Polski, zdobywca pucharu 
CEV, co jest historycznym wydarze-
niem w dziejach polskiej siatków-
ki – ta drużyna po raz pierwszy nie 
będzie miała w nazwie Fakro. To jest 
straszny moment, ale to jest konse-
kwencja pewnej polityki, którą przy-
jęliśmy. Życie się zmienia, sytuacja się 
zmienia…
– Co stoi za taką decyzją?

– Żeby odpowiedzieć na to py-
tanie, trzeba troszkę wspomnieć, 
co było motywem do tego, abyśmy się 
stali sponsorem tytularnym zespołu 
Muszynianki. Dziewięć lat temu pod-
jęliśmy decyzję o współpracy, któ-
ra miała być rozwijana w dwóch sfe-
rach: jako najważniejsza była sfera 
reklamowa, czyli klub w nazwie miał 
nazwę Fakro, na koszulkach zawod-
niczki miały nasze logo, logo pojawia-
ło się na bandach, na każdym stadio-
nie, gdzie zespół występował, i tak 
dalej. Motywem do współpracy z klu-
bem z Muszyny był też dla nas projekt, 
który miał wtedy zostać zainauguro-
wany, mianowicie projekt Siedmiu 

Dolin. To jest pomysł stworzenia dużej 
stacji narciarskiej w Beskidzie Sądec-
kim. Wokół serca tego projektu, czyli 
Jaworzyny Krynickiej, będą powsta-
wać mniejsze wyciągi. Właśnie Sie-
dem Dolin połączone ze sobą, spięte 

wyciągami krzesełkowymi, to mia-
ło być centrum, które mogłoby ry-
walizować z największymi tego typu 
stacjami narciarskimi w Europie (…) 
Chodziło też o to, aby poprzez współ-
pracę z klubem siatkarskim promo-
wać Muszynę, która miała później 
przyciągać turystów z całej Euro-
py, bo Muszynianka grała przecież 
w rozgrywkach europejskich. Cho-
dziło o to, aby promować Muszynę, 
jako centrum narciarstwa, jako cen-
trum rekreacji w Polsce i to miał być 
projekt, który miał przyciągać tury-
stów. Niestety do tej pory z tego pro-
jektu nic nie wyszło, oczywiście cały 
czas mamy jeszcze nadzieję, że jeszcze 

się on rozwinie i do tego cały czas dą-
żymy. A ponieważ nie jest on jeszcze 
realizowany, taka promocja, współ-
praca z klubem i promocja marki Fa-
kro jest oczywiście aktualna, ale już 
promocja samej Muszyny nie spełnia 
w tej chwili swojego zadania.
– Znikacie z nazwy, z koszulek siatkarek, 
znikacie całkowicie z klubu?

– Absolutnie nie! Z klubem jeste-
śmy związani od lat i ja sobie tego 
nie wyobrażam, żebyśmy mogli, tak 
po prostu odejść i nie współpraco-
wać. Nasze reklamy będą na boisku, 
w hali sportowej i na stronie interne-
towej. Z klubem będziemy współpra-
cować reklamowo, ale już nie na ta-
kim poziomie wsparcia finansowego 
jak to było do tej pory.
– Co to oznacza dla klubu? Koniec dzie-
więciu lat tłustych w wyniki?

– Myślę, że nie. Klub przechodził 
różne koleje losu, walczył w rozgryw-
kach z wielokrotnym sukcesem, ale 
nie zawsze ten sukces był. Nie zawsze 
mocny sponsor gwarantuje wyni-
ki sportowe. Klub ma szanse i będzie 
walczył o najwyższe trofea również 
w tym sezonie. Pamiętajmy, że klub 
ma nadal dwóch mocnych sponso-
rów, czyli Polski Cukier i Muszynian-
kę. Jedyna zmiana jest taka, że w na-
zwie klubu nie będzie marki Fakro. 
Być może do tego wrócimy w kolej-
nych latach, kiedy projekt Siedmiu 
Dolin zacznie się rozwijać, kiedy po-
wstanie tor saneczkowy, stacja nar-
ciarska wokół toru na Kotelniczym 
Wierchu. Wówczas na pewno będzie-
my dalej z klubem współpracować.
– Fakro odchodzi od żeńskiej siatków-
ki, ale nie wycofuje się ze współpra-
cy i ze sponsorowania reprezentacji Pol-
ski w piłce nożnej. Podpisaliście właśnie 
nową umowę z reprezentacją.

– Tak, to jest nowy rozdział. 
Chciałem podkreślić, że z repre-
zentacją Polski w piłce nożnej też 

jesteśmy związani od dziewięciu lat 
i jest to bardzo mocny związek, któ-
ry – tak myślę – przetrwa jeszcze nie-
jedno. Tutaj koleje losu też były różne, 
burzliwe bardziej może przez naciski 
z zewnątrz. Pamiętajmy, że po nie-
udanych eliminacjach czy nieuda-
nych meczach mamy sporo gło-
sów, sporo nacisków i pytań, jak tak 
mocna marka może sponsorować 
i wspierać reprezentację?
– Czyli drużynę, która za często 
przegrywa.

– Drużynę, która przegrywa, ale 
sport to nie tylko zwycięstwo, nie 
tylko chwała, ale też i te smutniejsze 
momenty. Nam to nie przeszkadza. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy zwią-
zani mentalnie z naszą reprezentacją 
piłkarską. Jest nam ona bardzo bliska 
ze względu na pewne podobieństwa. 
My jako firma globalna walczymy 
o prymat Polski i naszej marki na are-
nie międzynarodowej, z sukcesem 
sprzedajemy nasze produkty w ponad 
pięćdziesięciu krajach świata. Repre-
zentujemy tak naprawdę Polskę, pol-
ską gospodarkę na arenie międzyna-
rodowej, reprezentacja w piłce nożnej 
robi to również, tylko w zupełnie in-
nej dziedzinie, w sporcie. Chcemy łą-
czyć siły, chcemy, żeby powstał efekt 
synergii, żebyśmy jeszcze lepiej mogli 
reklamować Polskę jako kraj, bo dzię-
ki temu będziemy mogli jeszcze wię-
cej sprzedawać polskich produktów 
w tym okien dachowych firmy Fakro. 
– Co to za strategia marketingowa być 
z drużyną, która przegrywa i mówić 
„warto być w każdej sytuacji z tą dru-
żyną i w ogóle nam te porażki nie 
przeszkadzają”?

– To jest kwestia na pewno po-
mysłu, to jest kwestia wytrwało-
ści i znajomości marketingu sporto-
wego. To trzeba dobrze przeliczać, 
co się nam bardziej opłaca. Są od-
powiednie wskaźniki, które to defi-
niują, niemniej jednak w marketin-
gu sportowym liczy się cierpliwość. 
Bo w sporcie, jak powiedziałem, nie 
ma żadnych gwarancji na sukces, 
a żeby osiągnąć efekty marketin-
gowe, trzeba taki projekt rozpisać 
sobie na wiele elementów i na kil-
ka lat. Sport, marketing sportowy 
to nie tylko reklama bezpośrednia, 
ale to przede wszystkim progra-
my lojalnościowe dla sprzedawców, 
dla partnerów, wspólne działania, 
wspólne programy prosprzedażo-
we związane właśnie w tym wypad-
ku z reprezentacją Polski i te aspekty 
działają, można powiedzieć, nieza-
leżnie od wyniku. Oczywiście ma-
rzymy o tym, żeby Polska osiągała 
jak najlepsze wyniki, aby awanso-
wała do Mistrzostw Europy. 

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Wykorzystano fragmenty wywiadu 

udzielonego Regionalnej Telewizji 
Kablowej w Nowym Sączu.

W marketingu sportowym 
liczy się cierpliwość
ROZMOWA  z JANUSZEM KOMURKIEWICZEM, wiceprezesem firmy Fakro
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– Szef wszystkich małopolskich 
kolarzy musi w tym roku pękać 
z dumy, bo małopolscy zawodnicy 
– najpierw Rafał Majka, a kilka dni 
temu Przemysław Niemiec – wy-
grywali najtrudniejsze górskie etapy 
na Tour de France i Vuelta Espana.

– Nie widzę w tych sukcesach 
specjalnej swojej zasługi, a głów-
nie trenerów, którzy tych zawod-
ników wychowali i ukształtowa-
li. Ale oczywiście dumny jestem. 
Jak wszyscy jestem też pod wra-
żeniem wyczynów, jakich nasi 
kolarze dokonali, ale szczególnie 
cieszę się ze zwycięstwa Przemka 
Niemca. On już od dawna poka-
zywał, że jest świetnym zawodni-
kiem, że potrafi jeździć na równi 
z najlepszymi na świecie, zajmo-
wał wysokie miejsca w ważnych 
wyścigach, ale ciągle brakowa-
ło tej wisienki na torcie. Wygra-
nie przez Przemka bardzo trud-
nego etapu Vuelty jest dla niego 
piękną nagrodą za lata ciężkiej 
pracy i ogromny talent, jaki po-
siada. Przemek Niemiec długo 
pozostawał nieco w cieniu in-
nych naszych kolarzy, a obser-
wując go przez lata, mogę z ca-
łym przekonaniem powiedzieć, 
że szczególnie on zasłużył na ten 
sukces. Bardzo się z tego cieszę. 
Czy to niespodzianka, że to wła-
śnie małopolscy kolarze odnoszą 
największe sukcesy? Dla mnie 
i osób obserwujących tę dyscy-
plinę sportu nie ma w tym przy-
padku. Małopolska od lat była 
kolarskim zagłębiem talentów, 
bywały takie okresy, że kadra na-
rodowa zdominowana była przez 
małopolskich kolarzy – górskich 
i szosowych. Mógłbym tu wy-
mieniać wiele nazwisk, ale chy-
ba nie mamy aż tyle miejsca, żeby 
je wszystkie pomieścić. Należy 
się cieszyć, że wielu z nich sięga 
tak wysoko i zadbać, by następne 
były otoczone równie dobrą opie-
ką szkoleniową.

– Rodzinny Rajd Rowerowy, impre-
za, która odbędzie się w Nowym Są-
czu w najbliższą sobotę ma na celu 
m.in. popularyzację kolarstwa, 
by talentom na miarę Rafała Maj-
ki i Przemysława Niemca dać okazję 
do zrobienia kiedyś wielkiej kariery?

– Żeby dotrzeć na Księżyc 
też kiedyś trzeba zrobić pierw-
szy krok w jego kierunku. Żeby 
osiągnąć jakikolwiek cel trze-
ba zacząć od pierwszego kroku, 
ruszyć z miejsca. To jest podsta-
wowy warunek. Oczywiście ide-
alnie byłoby, aby wszyscy jeź-
dzili na rowerach. Na pewno 
coraz więcej Polaków korzysta 
z roweru, a nasze rajdy są jed-
nym z elementów promujących 
go. Korzystanie z roweru po-
dzieliłbym na trzy główne ob-
szary. Pierwszy to komunika-
cja miejska, czyli rower, jako 

podstawowy środek transportu. 
W przeszłości bardzo popularny 
w miastach, potem – niesłusznie 
– uważany za coś gorszego, teraz 
wraca. Ludzie znowu wybierają 
rower, by nim dojechać do pra-
cy, do szkoły, sklepu, na zajęcia, 
bo tak jest szybciej, zdrowiej. Nie 
stoję w korku, nie emituję spa-
lin i jeszcze poprawiam swoją 
kondycję. Drugi aspekt roweru 
to wspomniany już wyczyn spor-
towy, a trzeci to rekreacja i ta-
kie rajdy rowerowe, jakie propo-
nujemy w tym roku miłośnikom 
dwóch kółek w pięciu regionach 
Małopolski.

– Dlaczego właśnie rower?
– Dlatego, że rower to maszyna 

zdrowia! Nikt jeszcze nie wymy-
ślił lepszego instrumentu poma-
gającego utrzymać nasz orga-
nizm w dobrej formie. O zaletach 
roweru można mówić godzina-
mi i pewnie napisano na ten te-
mat całe mnóstwo uczonych roz-
praw. Problem tylko w tym, żeby 
zrobić ten pierwszy krok i odkryć 
oczywistą prawdę, że rower jest 
po prostu przyjacielem człowieka 
i służy mu. Jazda na rowerze jest 
niemal dla każdego dostępna. Nie 
ma chyba – poza biegami – dys-
cypliny sportu, którą można tak 
łatwo i powszechnie uprawiać.

– Rodzinny Rajd Rowerowy w No-
wym Sączu, w sobotę 13 wrze-
śnia to kolejna tego typu impreza 
w Małopolsce…

– I serdecznie na nią zapra-
szam. Pomysłodawcą jest mar-
szałek Marek Sowa, a intencją 
było wyciągnięcie ludzi z domów 
w wolny dzień. Chcemy ich ode-
rwać od komputerów i telewizo-
rów, zachęcić do tego, żeby za-
częli się ruszać, oddychać pełną 
piersią, trochę spocić, spotkać 
innych ludzi, poznać nowych 
przyjaciół. Podczas poprzed-
nich edycji to się wspaniale uda-
ło, a niektóre konkursy i zabawy 
musieliśmy ograniczać z powodu 

nadmiaru chętnych, bo przyszły 
tłumy. Cieszymy się, że ta pierw-
sza edycja spotkała się z takim 
odzewem, ale do dopiero wspo-
mniany pierwszy krok. Byłem 
na podobnych imprezach i wy-
ścigach w Estonii i Łotwie. Tam 
bawią się w kolarstwo tysiące lu-
dzi, to przekracza nasze wyobra-
żenia, jak rower może być popu-
larny. Wierzę, że u nas również.

Rozmawiał 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Rower to maszyna zdrowia!
ROZMOWA  z MARKIEM KOSICKIM, prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego, organizatorem Rodzinnych Rajdów Rowerowych

W sobotę 13 września przed Rodzinnym Rajdem Rowerowym od-

będzie się 7. edycja Kolarskiego Wyścigu Doliną Popradu w ka-

tegorii masters. Z powodu prac budowlanych na drodze w Piw-

nicznej wyścig został przeniesiony na nową trasę. Biuro zawodów 

(czynne od 8 do 10.30) i start honorowy do wyścigu (godz. 11) 

w Miasteczku Galicyjskim ul. Lwowska w Nowym Sączu, a kolarze 

ścigać się będę na pętli Piątkowa – Łęka – Trzycierz – Korzenna 

– Krużlowa – Mogilno – Koniuszowa.
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DTS CZYTELNIKÓW.  Po naszej pu-
blikacji można swobodnie korzy-
stać z windy w Centrum Handlo-
wym Europa II w Nowym Sączu. 
To nie rozwiązuje jednak problemu 
– by dostać się do niej, trzeba… wyjść 
po schodach.

Do niedawna z windy można było 
skorzystać jedynie w towarzystwie 
ochrony. Strażnika trzeba było we-
zwać przez telefon. Nie było rów-
nież żadnych tablic informujących, 
jak do niej trafić. Matki z wózka-
mi miały poważny problem, by zro-
bić zakupy w dziecięcych sklepach, 
które są ulokowane na pierwszym 
piętrze. Po rozmowie z nami, zarząd 
Centrum Handlowego Europa II zo-
bowiązał się do zainstalowania tablic 
informacyjnych. Tak też się stało. Ale, 
jak podkreśla nasza Czytelniczka: 
– Winda jest teraz ogólnodostępna, 
ale co z tego, skoro muszę się do niej 
wdrapać z wózkiem po schodach…

 I tym razem zarządzający obiek-
tem podeszli do sprawy z uwa-
gą: „Cieszy nas zainteresowanie 
Państwa naszym obiektem i cen-
ne uwagi związane z poprawą jego 
funkcjonalności. Uprzejmie in-
formuję, iż po Państwa interwen-
cji zamieściliśmy dodatkowe ta-
bliczki wskazujące dojście do obu 
wind, oraz udostępniliśmy win-
dę, z której nie można było sko-
rzystać. Teraz klienci mogą ko-
rzystać z obu wind bez żadnych 
przeszkód. Mamy w planie zro-
bić w najbliższym czasie podjazd 
na schodach, do tego czasu osoby 
niepełnosprawne i matki z wózka-
mi mogą korzystać z naszej win-
dy towarowej, gdzie nie ma prze-
szkody w postaci schodów i która 
jest ogólnie dostępna od początku 
funkcjonowania obiektu” – napisa-
ła do nas w imieniu zarządu Alek-
sandra Zarzyka.

(TISS)

Schody 
do… 
windy?

Byłeś świadkiem 
interesującego 

zdarzenia? Masz 
dobre czy złe 

informacje, o których 
powinni dowiedzieć 
się wszyscy? Zgłoś 

nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 
lub 785 340 411

E–mail: 
redakcja@dts24.pl

HISTORIA.  14 września mija rocz-
nica śmierci ks. Władysława Gurga-
cza. Kapelan antykomunistyczne-
go podziemia zginął w krakowskim 
więzieniu Montelupich. W najbliż-
szą niedzielę w tym miejscu od-
będą się uroczystości, w których 
mogą wziąć udział także sądecza-
nie. O godz. 12. zostanie natomiast 
odprawiona msza święta w Par-
ku Jordana. Zostanie też odsłonię-
ty pomnik.

O wydarzeniach sprzed 65 latach 
przypominają spotkania na Hali Ła-
bowskiej. Od 1997 roku odbywają 
się tradycyjne msze święte polowe 
w intencji poległych żołnierzy i ich 
kapelana. ROZMAWIAMY  z JERZYM 
BASIAGĄ, organizatorem spotkań.

– Do historii przeszło kolejne spotka-
nie na Hali Łabowskiej. Każdego roku 
pojawia się tam coraz więcej osób...

– Za pierwszym razem w spo-
tkaniu w 1996 roku uczestniczyło 
ok. 40 osób. Przeszliśmy z Hali Ła-
bowskiej do kościoła pw. św. An-
toniego w Krynicy. Dwa lata póź-
niej na hali mieliśmy już pierwszą 
mszę świętą. I tak to trwa do dzi-
siaj. W tym roku było ponad 500 
osób.
– Dlaczego spotykacie się właśnie 
na Hali Łabowskiej?

– Ponieważ żołnierze wyklęci 
mieli tam obozowisko. Odkrył je 
nie tak dawno Maciej Śliwa z Kra-
kowa. Wcześniej żyjący żołnie-
rze nie potrafili dokładnie okre-
ślić tego miejsca. Ubowcy, gdy 
ich złapali, wysadzili to obozo-
wisko w powietrze. Miejsce za-
rosło i trudno było na nie trafić. 
Uchowała się tam kazalnica, za-
wiasy i parę innych elementów. 
Są one teraz w szkole w Maciejo-
wej. Dyrektor utworzył tam małe 
muzeum.
– Patronem spotkań jest ksiądz Wła-
dysław Gurgacz. Dążycie do jego 
beatyfikacji…

– Tak, chodzi nam o to, by kul-
tywować pamięć o postaci ojca 
Władysława Gurgacza. Ksiądz po-
stulator z Drohiczyna wymienił, 
że jednym z punktów niezbęd-
nych do rozpoczęcia procesu be-
atyfikacji jest uprawianie kultu. 

Z tego, co słyszałem, już rozpoczął 
się proces informacyjny zmierza-
jący do beatyfikacji.
– Czyli, o ile ta informacja się po-
twierdzi, spotkania na Hali Łabow-
skiej przyczynią się do wyniesienia 
ks. Gurgacza na ołtarze?

– Na pewno tak. Bez tego pew-
nie by w ogóle nie doszło do tego 
procesu. To nie jest główny punkt, 
ale jeden z tych, przez które ru-
szy ten proces. Tak przynajmniej 
myślimy.
– Czy w jakiś sposób doświadczacie 
pomocy ks. Gurgacza?

– Czasem mówimy sobie tak 
pół żartem pół serio, że ojciec 
Władysław czuwa nad tym, żeby 
podczas spotkań na Hali Łabow-
skiej udała się pogoda. Od 17 lat 
tylko raz padało, a w tym roku 
pogoda była wybitnie piękna. 
Drugim dowodem na pomoc ojca 
Władysława jest fakt, że te spo-
tkania organizuję sam i jakoś so-
bie do tej pory daję radę. Ksiądz 
Gurgacz opiekuje się tymi spo-
tkaniami z góry.
– Żołnierze księdza Gurgacza to już 
ludzie schorowani i w podeszłym 
wieku. Ilu ich zostało?

– Tak naprawdę takich żoł-
nierzy z lasu zostało dwóch: Jó-
zef Witowski z Tylicza i Tadeusz 
Ryba z Nowego Sącza. Obydwo-
je ze względu na stan zdrowia nie 
mogli być w tym roku na Hali Ła-
bowskiej. Łącznie z księdzem Gur-
gaczem było 27 żołnierzy.
– Przez te lata, kiedy organizo-
wał Pan te wydarzenia, spotykał się 
Pan często z żołnierzami wyklęty-
mi. Jak oni wspominali okres walk 
w podziemiu?

– Ci, którzy żyją, zwykle nie-
chętnie o tym rozmawiają. Nie 
chcą sobie przypominać. Zdarza 
się jednak – zależnie od nastroju 
– zaczynają opowiadać. Pan Tade-
usz Ryba ostatnio mi powiedział, 
że śpiewał księdzu Gurgaczowi. 
Kapłan przychodził do niego i mó-
wił: „Tadziu, zaśpiewaj mi Pole-
sia Czar”. Z kolei Jan Witowski 
sam dochodził do pewnych fak-
tów i zostawił mi na nie dowody. 
Ja sam, gdy tylko mam chwilę cza-
su, czytam na ten temat.

Rozmawiała 
KRYSTYNA PASEK

Z Hali Łabowskiej na ołtarze

NA WOKANDZIE .  Rodzice zagło-
dzonej Madzi z Brzeznej nadal po-
zostaną za kratkami. Sąd Rejonowy 
w Nowym Sączu przedłużył Joan-
nie i Michałowi P. areszt do połowy 
grudnia.

O kolejny trzymiesięczny areszt 
wnioskowała prokuratura z obawy 
o matactwa ze strony podejrza-
nych, w razie ich pobytu na wol-
ności. Sąd podzielił te obawy. 

Z jego postanowieniem nie zga-
dzają się natomiast obrońcy rodzi-
ców zmarłej Magdy i zapowiadają 
złożenie zażalenie na przedłuże-
nie aresztu.

– Uważamy, że ten wątek zbie-
rania materiałów przez śled-
czych został zakończony, ma-
teriały są zabezpieczone i nie 
ma potrzeby dalszego aresztu 
– mówi obrońca ojca Magdy, Ma-
rek Eilmes.

Małżeństwo przebywa w tym-
czasowym areszcie od pięciu mie-
sięcy. Ma już zawieszone prawa 
rodzicielskie nad swoim 5–let-
nim synem. Ciążą nad nimi za-
rzuty znęcania się ze szczególnym 
okrucieństwem oraz nieumyśl-
nego spowodowania śmierci ich 
córki. Zrezygnowali z opieki le-
karskiej, za to korzystali z terapii 
znachora z Nowego Sącza, Marka 
Haslika. Dziewczynkę żywiono 

kozim mlekiem rozcieńczonym 
z wodą. W kwietniu zmarła. We-
dług ustaleń śledczych powo-
dem było wygłodzenie. W chwili 
śmierci dziecko ważyło zaled-
wie 3,5 kg. 

W areszcie co najmniej do 13 li-
stopada pozostanie również Ma-
rek Haslik. 

 (MCH)
Więcej na ten temat 

czytaj na dts24.pl 

Kolejne miesiące w areszcie 

Tak, chodzi nam o to, by kultywować pamięć o postaci ojca Władysława 
Gurgacza
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BIZNES I  GOSPODARKA.  Tego-
roczną Agropromocję odwiedziły 
tysiące osób. Największa w Ma-
łopolsce wystawa rolnicza zdo-
bywa coraz większą popular-
ność. Impreza z powodzeniem 
wraca do kalendarza wydarzeń 
już od 24 lat. Dzięki niej hodowcy 
i rolnicy mogą się zaprezentować 
szerszemu gronu odbiorców. 

Uczestników każdego roku 
jest tak dużo, że przy wjeździe 
na teren wystawy w Nawojowej 
tworzą się kilometrowe korki. 

Na Agropromocji można 
było znaleźć niemal wszyst-
kie aspekty wsi. Od zwierząt, 
płodów rolnych i regionalnych 
potraw po sprzęt rolniczy. Dla 
wystawców to okazja do za-
prezentowania swoich pro-
duktów, a dla Małopolski po-
kazanie potencjału rolnictwa 
w województwie. 

– Przyjeżdżamy tu co roku. 
Mamy okazję zobaczyć rze-
czy, do których na co dzień nie 
mamy dostępu – mówi jedna 
z uczestniczek zabawy, któ-
ra przyprowadziła na Agropro-
mocję dzieci. Te spędzały naj-
więcej czasu przy zagrodach 
ze zwierzętami. Dużą atrak-
cją był m.in. pokaz strzyże-
nia owiec. – To duża frajda dla 
dzieci – dodaje. 

Wielu mieszkańców regionu 
wykorzystuje wystawę do zro-
bienia zakupów. Na każdym 
kroku widać było osoby z sa-
dzonkami kwiatów, drzew 
i krzewów owocowych. – Ja 
tylko noszę i płacę – żarto-
wał mężczyzna, robiący za-
kupy przy stoisku z roślina-
mi. – Moja żona tu przyjeżdża 
co roku po kwiatki, których 
jest wielbicielką. 

Ważnymi dla branży rolni-
czej są konkursy, podczas któ-
rych co roku wyróżniane są m.
in. obiekty turystyczne na ob-
szarach wiejskich i ekologicz-
ne gospodarstwa. Tradycyjnie 
nagrodzone zostały także este-
tycznie zagospodarowane za-
grody i Mistrzowie Małopolski 
w kategoriach firma i rolnik 
w ramach konkursu Agroliga. 

(PAS)

„Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich 
Małopolski w 2014 roku”
Kategoria – gospodarstwo agroturystyczne: 
1) Maria Zagadło z Owieczki w powiecie limanowskim 
2) Adam Gancarek z Jamnej, powiat tarnowski
3) Urszula Kamińska Połom Mały, powiat brzeski

Kategoria – obiekt turystyki wiejskiej:
1)  Ośrodek „Roleski Ranch”, Maria Roleska, Stare Żukowice, 

powiat tarnowski
2)  Hotel „Górski Raj”, Malwina Strama– Koczur, Poręba  Wielka, 

powiat limanowski
3) Willa Źródło, Piotr Smoleń, Tylicz, powiat nowosądecki

 „Estetycznie zagospodarowana zagroda” 
1) Halina i Stanisław Jagła, Czyżów, powiat wielicki 
2) Barbara Gałuszka, Frydrychowice, powiat wadowicki
3) Grzegorz Kołodziej, Łętowe, powiat limanowski

Agroliga:  Mistrz Małopolski w kategorii „rolnik”: Barbara i Ryszard Grzesik, 
Lipnica Górna, powiat bocheński

Agroliga:  Mistrz Małopolski w kategorii „firma”: Gospodarstwo Pasieczne 
Sądecki Bartnik, Stróże, powiat nowosądecki

„Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2014 roku”

Kategoria – ekologia i środowisko:
1) Lucyna Gaweł z Zabierzowa Bocheńskiego, powiat wielicki
2) Stanisław Hudomięt z Poręby Wielkiej, powiat limanowski
3)  Danuta Król z Niezwojowic, powiat proszowicki i Wanda Janiczek z Dą-

brówki Tuchowskiej, powiat tarnowski

Kategoria – ekologiczne gospodarstwo towarowe:
1) Andrzej Przybycień z Niezwojowic, powiat proszowicki
2) Jan Semanicki z Gładyszowa, powiat gorlicki
3) Małgorzata Tarasek z Cichego w powiecie nowotarskim

ZWYCIĘZCY KONKURSÓW

Agropromocja, czyli 
wieś w pełnej odsłonie

Firma BAT-POL z Jazowska

Systemy Uzdatniania Wody CM&W z Nowego Sącza

Rolniczo Handlowa Spółdzielnia Pracy z Nowego Sącza

Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „OLSAD" Z Olszany

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Sądeckiego”

MATERIAŁ  PROMOCYJNY
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– Siedzi Pan jak mysz pod miotłą?
– Coś takiego mógł tylko wy-

myślić kogut i to nawet nie mówię 
o senatorze.
– Kogut wymyślił mysz?

– Szanuję każdą funkcję, senator-
ską również, natomiast myślę, że tego 
typu porównania nie licują z funkcją, 
jaką pełni pan senator.
– Ale trafił celnie, bo chciał sprowoko-
wać, zapytać, gdzie są przeciwnicy?

– A ja mógłbym powiedzieć: pie-
ją kury pieją, nie mają koguta! I tak 
chyba jest w PiS–ie, że następują dwie 
konferencje prasowe po sobie. Naj-
pierw senator Kogut coś mówi, a póź-
niej prezydent Nowak mówi dokład-
nie na odwrót to, co wcześniej mówił 
senator Kogut. Wszystko więc wska-
zuje na to, że pieją kury pieją, nie mają 
koguta.
– Jest Pan zaskoczony, że kandyda-
tem PiS–u na prezydenta będzie Ryszard 
Nowak?

– Nie jestem zaskoczony, bo nie 
jest tajemnicą i już pewnie od pię-
ciu lat to się ciągnie, że Ryszard No-
wak spacyfikował PiS w Nowym Są-
czu, a chyba i na całej Sądecczyźnie. 
To widać po nerwowych reakcjach 
pana senatora. Ryszard Nowak robi, 
co chce, ma w swoim klubie człon-
ków PiS–u, mało tego – te osoby za-
siadają w zarządzie partii, a PiS w tym 
czasie nie ma nawet swojego klubu 
w radzie. 
– Zostawmy jednak PiS i zajmijmy się 
Platformą Obywatelską, kto spacyfiko-
wał PO?

– Dzięki Bogu nikt nie spacyfi-
kował Platformy. Myślę, że nie-
dawne wybory do Europarlamentu 
pokazują pewien stały trend. Plat-
forma Obywatelska w Nowym Sączu 
– w moim mniemaniu – rozwija się. 
Myślę, że przez kilka dobrych lat pra-
ca między innymi takich ludzi jak ja 
i moich kolegów pokazuje, że sądec-
ka Platforma ma swój styl, ma swoje 
miejsce, i myślę, że przede wszystkim 
trzymamy się tej prawej strony, tej 
solidnej strony. Często nam się mówi, 
że się zachowujemy tak, jakby chciał 
się zachować PiS, a PiS się zachowuje 
na odwrót, jak jakaś inna partia, żeby 
nie powiedzieć Pisolewica.
– Ładne porównanie, ale musi Pan przy-
znać, że Ryszard Nowak już jakieś punkty 
wyborcze zbiera jako kandydat na prezy-
denta, a kto zbiera punkty w Platformie?

– Ryszard Nowak przede wszyst-
kim jest prezydentem, więc za to już 
punkty ma, to są wielkie punk-
ty i oczywiście wilcze prawo pana 
prezydenta. Natomiast nasze punk-
ty to praca samorządowa. 
– Ale chcę jednak zapytać, kto będzie 
kandydatem Platformy na prezydenta 
miasta w jesiennych wyborach?

– Dziś jeszcze tego nie wiem.
– Będzie to Grzegorz Fecko, Ludomir 
Handzel, Leszek Zegzda czy jeszcze ktoś 
inny?

– Jeśli chodzi o Ludomira Handz-
la to on sam wyłączył się z tego grona 
na swojej ostatniej konferencji pra-
sowej, gdzie powiedział, że na pew-
no nie wystartuje jako kandydat 
Platformy Obywatelskiej. To jest 

jego sprawa, to znaczy ja nie rozpa-
czam i nie wiem, czy ktoś rozpacza 
w Platformie z tego powodu. Myślę, 
że tak nie jest. Natomiast, co do na-
szego kandydata, decyzji jeszcze nie 
ma, natomiast ławka – nie powiem 
rezerwowych – ale ławka kandyda-
tów na kandydata jest długa. W tej 
chwili przewijają się dwa nazwiska. 
Owszem, ktoś zgłosił moje nazwi-
sko, natomiast jest też nazwisko, za-
cne zresztą, Leszka Zegzdy, który też 
bardzo aktywnie działa i bardzo dużo 
zrobił dla regionu. 
– Czyli wyłonicie kandydata z tej dwójki 
Fecko – Zegzda?

– Nie mogę powiedzieć, że z tej 
dwójki, bo u nas nie ma dyktatu. 
Myślę, że nawet Andrzej Czerwiń-
ski o tym wie, że nie mamy dyktatu. 
Niech pan zrozumie, co w tym zda-
niu to oznacza: lider wie, że u nas jest 
demokracja, możemy wyrażać swo-
je poglądy i nas – dzięki Bogu – nikt 
nie pacyfikuje ludzi, jak to ma miejsce 
w innych sądeckich formacjach poli-
tycznych. My z decyzjami nie musi-
my się tak spieszyć.
– 16 listopada są wybory samorządowe. 
Jest Pan pewien, że nie ma się do cze-
go spieszyć?

– Nie ma się co spieszyć, ponieważ 
mamy jeszcze tydzień – w cudzysło-
wie – wakacji. Myślę, że na początku 
września będziemy mówić o konkre-
tach, to znaczy być może w pewnych 
głowach są już konkrety, ale panie 
redaktorze…
– Dzisiaj ich nie poznamy?

– Dzisiaj nie. Przynajmniej nie ode 
mnie.
– Ale gdyby doszło do sytuacji zero–je-
dynkowej: Fecko albo Zegzda, to Pan się 
wtedy usunie w cień?

– Po pierwsze to nie jest tak, 
że Fecko przyszedł do Rady Miasta 
cztery lata temu i pomyślał „A może 
zostanę prezydentem”. Tak to nie 
było. W zimie ktoś zaproponował 
moją kandydaturę. Jeden z zacnych 
działaczy zaproponował, abym po-
myślał, abym rozważył swoją kan-
dydaturę na kandydata.

– A Panu się ciepło wokół serca zrobiło.
– Nie zrobiło mi się ciepło, bo mi 

się prezydentura kojarzy przede 
wszystkim z ciężką pracą. Ale ja się 
pracy nie boję.
– A chciałby Pan być prezydentem No-
wego Sącza?

– Chciałbym przede wszystkim, 
żeby prezydentem Nowego Sącza była 
osoba, która potrafi wykorzystać sto 
procent szans, a nie część szans, nie 
poniżej pięćdziesięciu czy dwudziestu 
procent szans. Chciałbym, aby prezy-
dentem Nowego Sącza została osoba, 
która nie będzie aż tak zwiększała za-
dłużenia miasta, a inwestycje będzie 
widać, pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych będzie skuteczne. Bądź-
my szczerzy, nie może być tak, że ob-
wodnice buduje się cztery kadencje. 
Zaczął ją budować poprzednik na tym 
stanowisku Józef Antoni Wiktor…
– Ale przecież to nie jest prosta 
inwestycja.

– Oczywiście, że nie jest prosta, 
natomiast pamiętajmy, iż przed ob-
jęciem prezydentury pierwszej ka-
dencji Ryszarda Nowaka, większość 
terenów należała już do Skarbu Pań-
stwa. Jeszcze w poprzedniej kadencji 
odbyła się konferencja prasowa, gdzie 
za plecami prezydenta stały skrzy-
nie gotowych dokumentów i wie-
my, co z tego wyszło. Więc dziś mogę 
powiedzieć, ile razy słowa pana pre-
zydenta rzucane były  na wiatr. Lu-
dzie to zresztą widzą poprzez nasze 
media. Również i dlatego zależy mi 
nie na tym, czy Fecko będzie prezy-
dentem, czy będzie nim na przykład 
Molendowicz, ale chodzi o to, żeby 
prezydentem był ktoś, kto pociągnie 
miasto do przodu. Smutna informa-
cja jest taka, że poprzednia kaden-
cja, ostatnie cztery–pięć lat, to było 
okienko transferowe.
– A prezydent Grzegorz Fecko zrobiłby 
coś lepiej w Nowym Sączu?

– Nie chciałbym budować retoryki 
wyborczej w tej rozmowie, że Grze-
gorz Fecko będzie prezydentem. 
Jeszcze raz powtarzam: rozważam… 
Na razie to ja jestem kandydatem 

na kandydata i nie mogę mówić już 
w czasie dokonanym, bo byłoby 
to nieeleganckie w stosunku do mo-
jego kolegi Leszka Zegzdy. Człowieka 
zacnego, a ja bardzo szanuję jego do-
konania. Myślę nawet, że wielu lu-
dzi nie dostrzega, ile Leszek Zegzda 
zrobił dla Nowego Sącza jeszcze jako 
marszałek. Mało tego, to co marsza-
łek Leszek Zegzda zrobił dla Nowego 
Sącza znalazło się w folderach Ryszar-
da Nowaka cztery lata temu. Myślę, 
że teraz wielu z Państwa odkurzy so-
bie ten folder na szafeczce. 

– Myśli Pan, że sądeczanie przy łóż-
ku na szafkach nocnych trzymają folde-
ry wyborcze?

– Myślę, że nie, ale może nie-
którym niechcący mogło się gdzieś 
to omsknąć, bo to było bardzo ład-
ne i drogie wydanie. Jak widać pre-
zydenta na to stać – a wiemy, że tego 
typu wydania folderowe są bardzo 
drogie – żeby dotarły do każdego go-
spodarstwa domowego. I w tym fol-
derze są zdjęcia przedsięwzięć, za 
których realizacją stał właśnie Le-
szek Zegzda. Proszę nie myśleć, że ja 
jemu robię kampanię, tylko po prostu 
trzeba powiedzieć wprost: ten facet 
na swoim stanowisku osiągnął maksa 
dla Nowego Sącza i dla Sądecczyzny!
– Skoro Leszek Zegzda ma tak duże do-
konania dla miasta i regionu, to może 
byłby dobrym prezydentem?

– Byłby dobrym kandydatem, dla-
tego jest kandydatem na kandyda-
ta. Ale ja chciałem tutaj pokazać, 
że można było na swoim stanowi-
sku, w okresie możliwości apliko-
wania o środki, gdzie były projekty 
i gdzie można to było wykorzystać, 
Leszek Zegzda był bardzo skuteczny, 
a jego pracę i osiągnięcia wykorzysta-
no cztery lata temu w folderach Ry-
szarda Nowaka. Zejdźmy na ziemię, 
pan prezydent się chwalił nie swo-
imi rzeczami.
– No to zejdźmy na ziemię. Prokuratura 
umorzyła sprawę sprzedaży działki bu-
dowlanej pod budowę galerii Trzy Korony 
zaniechania opłat itd.

– Zapoznałem się poprzez media 
ze sprawą, byłem też na stronie in-
ternetowej prokuratury.
– Nie chce Pan chyba powiedzieć, 
że Platforma zyskała dzięki temu jakieś 
punkty. Punkty zebrał Ryszard Nowak, 
bo prokuratura powiedziała, że spra-
wy nie ma.

– Nie wiem kto zebrał punkty, 
a kto stracił, ale w każdej kaden-
cji Ryszarda Nowaka coś się dzie-
je w prokuraturze. Pamiętajmy, 
że u niego jeszcze jak był posłem, 
w jego biurze poselskim, też się 
dziwne rzeczy działy, zakończyły się 
sprawami karnymi i – o ile dobrze 
pamiętam – wyrokami. Więc teraz 
spokojnie z tą radością pana pre-
zydenta. Myślę, że to wcale nie jest 
radość, to jest płacz przez łzy. Jak 
oglądaliśmy konferencję prezyden-
ta, to widzieliśmy, jak się denerwo-
wał na różne pytania. To nie może być 
tak, że pan mi zadaje pytanie z mo-
jego punktu widzenia trudne, a ja 
panu odpowiadam: co pan tutaj bę-
dzie mi mówił! Pan reprezentuje ni-
skiej jakości na przykład portal! Tak 
się nie rozmawia. Mówiąc w ten spo-
sób do dziennikarzy on tak napraw-
dę powiedział to do mieszkańców. 
Dziennikarz nie jest naiwny, on pyta 
o to, o czym wie, że to zainteresu-
je jego czytelników. Ale idźmy da-
lej – pamiętajmy, że Ryszard Nowak 
sam na siebie doniósł, krótko mó-
wiąc zadrwił z państwowych służb, 
no bo co on chciał przez to powie-
dzieć? Że zaraz oni to odrzucą i po-
wiedzą: „no tutaj jest sprawa czy-
sta”. No skoro była czysta, to tylko 
przypomnę, że trwała dziesięć mie-
sięcy. Więc nie wiem, co się tam tyle 
działo, że jednak było co sprawdzać.
– Przesłuchiwano świadków…

– Przesłuchiwano, jestem jednym 
z przesłuchiwanych. I jeszcze jest jed-
na rzecz: pamiętajmy, że prokura-
tura odniosła się do siedmiu zarzu-
tów sformułowanych przez Centrale 
Biuro Antykorupcyjne. Nie jakiegoś 
redaktora, radnego czy posła z opo-
zycji, ale przez CBA. Ja bym tego nie 
bagatelizował, przecież CBA tego nie 
robi na tej zasadzie, że wymyśli so-
bie 10–20 zarzutów. Oni mieli swo-
je uzasadnienie.

Rozmawiał 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Rozmowa miała miejsce 22 sierpnia. 
Wykorzystano fragmenty materiałów 

Regionalnej Telewizji Kablowej. 

Na razie to ja jestem kandydatem na kandydata
ROZMOWA  z GRZEGORZEM FECKO, kandydatem (do soboty nieoficjalnym) Platformy Obywatelskiej na prezydenta Nowego Sącza

W folderze wyborczym 
Ryszarda Nowaka 
są zdjęcia przedsięwzięć, 
za których realizacją 
stał Leszek Zegzda. 
To trzeba powiedzieć 
wprost: Zegzda na swoim 
stanowisku osiągnął 
maksa dla Nowego Sącza 
i dla Sądecczyzny!
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– Oficjalnie ogłosił Pan swoją kandyda-
turę na kolejną kadencję...

– Tak. Nie mam potrzeby ogła-
szać swojej decyzji, jak najpóźniej. 
Podczas zebrania z radnymi i sołty-
sami, 2 września podjęliśmy decyzję 
o powołaniu komitetu wyborczego 
pod nazwą „Razem dla naszej gmi-
ny”. Grupa radnych na czele z prze-
wodniczącym Rady Gminy Bole-
sławem Oleksy ponownie będą się 
ubiegać o mandat radnego. Ja będę 
zabiegał o kolejną reelekcję.
– Ma Pan piękny staż na stanowi-
sku wójta. 20 lat. Rekord w powiecie 
nowosądeckim obok wójta Kamion-
ki Wielkiej i jeden z najdłuższych staży 

pracy w Małopolsce. Nie czuje się Pan 
„wypalony”.

– Absolutnie nie, bo my w gmi-
nie nie zajmujemy się polityką 
a sprawami gospodarczymi, spo-
łecznymi. Służymy mieszkańcom. 
Po tych latach doświadczeń wiem, 
czego oczekują od władz samo-
rządowych. Skoro zdrowie i siły 
mi dopisują wystartuję w wybo-
rach, bo wiem, że wiele jest jesz-
cze do zrobienia, bądź dokończe-
nia rozpoczętych inwestycji. Mam 
tutaj na myśli budowę szkoły pod-
stawowej wraz z halą gimnastyczną 
w Tęgoborzy, rozbudowę kanaliza-
cji sanitarnej, tradycyjnie budowę 

i remonty dróg. Mówiąc o dokoń-
czeniach rozpoczętych inwestycji 
to chodzi głównie o budowę sieci 
wodociągowej, szkołę podstawo-
wą w Rąbkowej, budynek wielo-
funkcyjny w Łososinie Dolnej, któ-
ry w tym roku skończymy, a oddać 
do użytku naszym mieszkańcom 
planujemy w przyszłym roku.
– Jakie są najważniejsze inwestycje 
na najbliższe lata?

– Tradycyjnie budowa, bądź re-
monty dróg. Podstawowym pro-
blemem jest bardzo rozproszo-
na zabudowa. Każdy mieszkaniec 
chce mieć, co zrozumiałe, wy-
godny dojazd do domu, a skoro 

dużo powstaje nowych domów, 
to wymusza to na gminie koniecz-
ność budowy dróg. Dlatego pilnie 
się staramy pozyskiwać pieniądze 
na ten cel z różnych źródeł finanso-
wych. Kolejną inwestycją wręcz hi-
storyczną jest wspomniana budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
I po trzecie inwestycje oświatowe.
– Z jakich działań gospodarczych 
ostatnich lat jest Pan najbardziej 
zadowolony?

– Wszystkie są ważne, bo jeże-
li przykładowo jest dobra droga, 
to mieszkańcy oczekują wodocią-
gów, kanalizacji i odwrotnie.

JERZY WIDEŁ

X DROGI
W ostatnich 4 latach wybudowano, bądź 

wyremontowano 32 km dróg za kwotę 16 mln 
złotych z czego 12 mln złotych gmina pozy-
skała ze źródeł pozabudżetowych. Za pie-
niądze z dotacji unijnych Rąbkowa i Wito-
wice Górne otrzymały oświetlenie drogowe.

X WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Do tej pory zainwestowano w rozbudo-

wę wodociągów, czyli w ujęcia wody, sta-
cje uzdatniania, zbiorniki wyrównawcze, 
część głównej magistrali około 15 mln zło-
tych. Wodociąg mają już mieszkańcy Łęki, 

Michalczowej, Witowic Dolnych i Górnych. 
W tym roku z wykorzystaniem unijnej pro-
mesy 3,5 mln złotych rozbudowano sieć 
w osiedlu Okręg w Tęgoborzy. W Tabaszo-
wej i na Jodłowcu powstały dwa zbiorniki 
wyrównawcze. Łącznie powstało dotąd 14 
km wodociągów. Budowa kanalizacji ruszy 
w 2015 r. najpierw w Bilsku.

X INWESTYCJE OŚWIATOWE
Przy Szkole Podstawowej w Żbikowicach 

dobiega końca budowa sali gimnastycznej z peł-
nym zapleczem. Z obiektu korzystać będą nie 
tylko uczniowie ale wszyscy mieszkańcy wsi.

X  REMIZY OSP, LOTNISKO I SIŁOWNIE
Dzięki dotacji programu „Małopolskie 

remizy” w Tabaszowej w tamtejszej remi-
zie OSP wymieniono dach i drzwi garażo-
we. Na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego 
dzięki pozyskanym przez gminę pienią-
dzom około 300 tys. zł kończą się prace 
budowlane przy remoncie placu wielo-
funkcyjnego. Na nim odbywa się dorocz-
ne „Święto kwitnących sadów”. Plac zyska 
nowe parkingi, wiatę, kwietniki i zmoder-
nizowaną estradę. Dzięki kolejnemu unij-
nemu dofinansowaniu przy klubie spor-
towym „Łosoś” w Łososinie Dolnej i przy 

Gimnazjum w Tęgoborzy powstały tzw. si-
łownie na świeżym powietrzu.

X GMINA BARDZO AKTYWNA
Fundacja Sądecka wspólnie z Instytutem 

Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Saczu opublikowała ran-
king „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Są-
deckiego 2013”. Wzięto pod lupę 39 gmin oce-
niając ich aktywność dochodową, inwestycyjną, 
dynamikę zmian i efekty polityki społecznej. 
Opierano się na danych z Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Krakowie. Łososina Dolna zajęła 
II miejsce za Muszyną, przed Limanową. (KAN)

Wiem, czego oczekują mieszkańcy
ROZMOWA  z wójtem STANISŁAWEM GOLONKĄ

PRÓBA BILANSU

Sala Gimnastyczna Żbikowice

Siłownia przy Gimnazjum w TegoborzyPlaszczyzna Postojowa -Lososina Dolna - Lotnisko

Remiza OSP Tabaszowa

MATERIAŁ  PROMOCYJNY
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 
OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

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

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 
z automatem. 
2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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

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

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

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

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

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach
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