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Dziękujemy wszystkim Czytelnikom i Reklamodawcom,
którzy są z nami od 100 numerów. Dzięki Wam mamy pewność,
że Nowy Sącz i Sądecczyzna potrzebują swojej gazety.
Dobry Tygodnik Sądecki
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Odmienimy wizerunek

USŁUGI TRANSPORTOWE

Kierunek
Łososina Dolna

Handel Opałem
Grzegorz Kulpa
Kościół na Juście

Kierunek
Tęgoborze

Oferujemy:
• węgiel
• miał

Twojej firmy

• koks
• eko groszek
• olej opałowy

KONKURS DTS
oraz Netrium i Uvdruk.com

Gwarantujemy wysokiej jakości opał dostarczany z KHW,
odbierany z kopalń: Wieczorek, Mysłowice-Wesoła, Staszic i Wujek

– str. 3

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

tel. kom. 510 753 908, tel. 18 444 87 16, Bilsko 227
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NOWO OTWARTA SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA BEZDOTYKOWA 24H
NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE!
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Jeremimego Wiśniowieckiego

NOWY SĄCZ - GORZKÓW
ul. Wiśniowieckiego (za salonem Skody)

SZYBKO! BEZPIECZNIE! TANIO! SKUTECZNIE!
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Z drugiej strony
Numerpo
numerze

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Paczka
dobrych ludzi

1.
Z Nowego Sącza do Krakowa samochodem w 45 minut? To możliwe, jeśli dystans skróci się do 70
km. Wzdłuż planowanej linii kolejowej przez Piekiełko ma powstać
autostrada w miejscu tzw. drogi
technicznej do budowy torów. Koszt
autostrady – 7 mld zł, możliwy termin otwarcia – 2018 r.

11 884 rodziny z całej Polski, w tym
po raz pierwszy z powiatu nowosądeckiego, zostały obdarowane
w przeddzień świąt Bożego Narodzenia 2011 r. Szlachetną Paczką. Do akcji
włączyli się znani aktorzy, sportowcy, piosenkarze, ale przede wszystkim ludzie, którym nie jest obojętny
los drugiego człowieka. Tegoroczna Szlachetna Paczka już ruszyła.
Poszukuje wolontariuszy w Nowym
Sączu, Łącku, Gródku nad Dunajcem, a także Limanowej i Szczawnicy, którzy mają za zadanie odszukać
w swojej okolicy osoby potrzebujące, by współpracując z darczyńcami sprawić im radość na święta
i obdarować tym, czego im najbardziej brakuje. Jak zostać wolontariuszem? Pierwsze kroki kierują na stronę www.superw.pl, gdzie na mapie
trzeba znaleźć rejon Paczki leżący
najbliżej naszego miejsca zamieszkania, a następnie należy wypełnić formularz i dalej już czekać na zaproszenie do udziału w rekrutacji.
(NET)

2.
Sądeczanka Maja Sontag wyruszyła w samotną podróż dookoła świata. Właśnie zakotwiczyła w Gwatemali. Do domu
wróci wiosną 2012 r., a co widziała i przeżyła opisała na: www.
majubaju.pl

3.
Czas samobójców. W ciągu
dwóch tygodni tylko w gminie Korzenna odnotowano trzy samobójstwa i jedną nieudaną próbę.
W tym samym czasie odebrali sobie życie: 21–latek z Brzeznej, dwie
młode kobiety z Nowego Sącza,
ksiądz związany z parafiami w Bobowej i Łącku oraz 49–letni policjant z Piwnicznej.

4.
Michalikowie z Ptaszkowej już
osiem lat nie oglądają telewizji. Telewizor, owszem, jest w salonie, ale
sześcioosobowa rodzina zasiada
przed nim tylko wtedy, kiedy mają
przygotowany film na DVD.

5.
Nową wybranką serca Rafała Maseraka gwiazdora programu „Taniec z Gwiazdami” jest
pochodząca z Nowego Sącza Anita Leśniak–Kopiec. Młoda sądeczanka w kilka tygodni stała się
ulubienicą plotkarskich portali i tabloidów.

6.
DTS dotarł do chłopca z Holandii zarażonego wścieklizną. Podczas wakacji spędzanych u rodziny w Bobowej bawił się z psem
dziadków. Niedługo później pies
zdechł, a chłopiec po powrocie do
domu rozchorował się. Był sparaliżowany, miał halucynacje, wymioty, ślinotok. Jego życie było
zagrożone.

7.
Do gazety dołączyliśmy płytę CD
„Piosenki naszych żołnierzy”, nagraną przez „Korzeń z kraju Melchizedeka”. Inspiratorem nagrania
płyty z najbardziej znanymi polskimi piosenkami żołnierskimi był
nasz felietonista, jezuita o. Fabian
Błaszkiewicz.
Dokończenie na str. 3

W W W. K L I K N I J . T U

RDN w DTS
Już dzisiaj, w czwartek
27 września z okazji drugich
urodzin i setnego numeru
DTS, od godz. 13 do 14 Radio
RDN Nowy Sącz poprowadzi
swoją audycję z naszej
redakcji. Słuchaj koniecznie
na 101,2 oraz 88,3 FM.

SMS
Dlaczego
zamknięto Ruch
Ale jesteśmy sprytni! Właśnie rozwikłaliśmy jedną z największych zagadek, jakie
nurtowały sądeczan w ostatnich latach!
Dlaczego zlikwidowano w Nowym Sączu
oddział Ruchu i przeniesiono go do Tarnowa? To banalnie proste! Ponieważ ówczesny dyrektor sądeckiego Ruchu Artur
Czernecki, choć miał handlować gazetami, kompletnie ich nie rozróżniał. A wydało się to całkiem niedawno podczas
wywiadu dla jednej z sądeckich telewizji, w którym były przewodniczący Rady
Miasta powiedział m.in. takie mądre zdanie: „Napisano to w takim tygodniku,
który ukazuje się na co dzień”. Brawo! No
i jak tu minister skarbu miał nie skasować
sądeckiego Ruchu, skoro jego dyrektor
nie wiedział, że taka gazeta, która ukazuje się na co dzień nazywa się dziennik, a
taka, która ukazuje się raz w tygodniu to
tygodnik. Proste? Niby, tak, ale cóż wymagać od kadr zasiadających na stanowiskach z partyjnego nadania.
(KCH)

K A R T K A Z K A L E N DA R Z A
27 W R Z E Ś N I A
1655 – przebywał w Nowym Sączu uciekający przed
Szwedami król polski Jan Kazimierz. Król wraz z nielicznym dworem i dwoma biskupami podążał do
przygranicznego Czorszytna, a opuszczając miasto dla
uniknięcia zniszczeń zezwolił Radzie Miejskiej na poddanie Nowego Sącza Szwedom,
którzy zajęli już znaczną
część kraju.
194 1 – gestapowcy zamordowali w Biegonicach grupę 10
zakładników. Wśród zamordowanych polskich patriotów był m.in. dr praw Antoni Heiman. Egzekucja ta,
była trzecim mordem zakładników w tym miejscu
w czasie wojny. Łącznie zastrzelono w Biegonicach 74
osoby, wśród nich słynnego
sądeckiego malarza Bolesława Barbackiego. Na pamiątkę
tamtych wydarzeń ulicach
w Biegonicach nosi nazwę
Zakładników.
30 W R Z E Ś N I A
1938 – zmarł Władysław Barbacki burmistrz Nowego Sącza
Nowego Sącza w latach 1900–
1918. Inicjator wielu nowatorskich inwestycji w mieście
m.in. budowy wodociągów,
elektryfikacji i szpitala. Ur. 1
października 1854 r.

L I C Z B A T YG O D N I A
1938 – w Jelnej urodził się Jan
Magiera najbardziej utytułowany kolarz pochodzący z Sądecczyzny. Dwukrotny olimpijczyk (Tokio 1964 i Meksyk
1968), pięciokrotny uczestnik Wyścigu Pokoju (w 1967
i 68 r. trzeci w klasyfikacji indywidualnej) oraz dwukrotny mistrz Polski w wyścigu indywidualnym (1966 i 1970).
Obecnie Jan Magiera jest honorowym prezesem Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów.
1 PA Ź D Z I E R N I K A
20 0 1 – zamknięta została legendarna sądecka restauracja
„Imperial”. Kultowy w pewnym okresie sądecki lokal
w ostatnim okresie funkcjonowania notował utarg nie
przekraczający 12 zł dziennie.
Wiosną tego roku, kolejna restauracja działająca pod tym
szyldem została zamknięta.
2 PA Ź D Z I E R N I K A
14 71 – na sądecki zamek zawitał król Kazimierz Jagiellończyk z rodziną i dworem.
Król przebywał w Nowym
Sączu do 23 października.
3 PA Ź D Z I E R N I K A
1884 – Mszana Dolna i Limanowa zyskała kolejowe połączenie ze światem dzięki budowie linii Chabówka
– Nowy Sącz.

80

plus-minus
jeden

500, a może nawet 700 osób przynależy do Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu wyborczym – szacuje senator Stanisław Kogut, chwaląc
się przy tym, że bastionem jego partii
jest tu miasto i gmina Grybów, gdzie
mieszka. Dla porównania w Grybowie
jest 60 członków, a – jak podaje Kogut
- w znacznie większym Nowym Sączu – ok. 80. Minus jeden. Czyli minus
Artur Czernecki, który już oficjalnie
– zdaniem Koguta - został wykreślony z listy PiS. - Nie odwołał się od decyzji zarządu, więc go nie ma – oświadcza senator. Okazuje się, że Czernecki
jednak złożył odwołanie, więc sprawa
oficjalnie nie jest przesądzona.
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U WAG A KO N K U R S – Reklamowa metamorfoza!

Odmienimy wizerunek
Twojej firmy!
Chcesz coś zmienić w wyglądzie zewnętrznym swojej firmy?
A może potrzebujesz reklamy na
bilbordach? Albo materiały promocyjne i biurowe? To wszystko jest teraz w zasiągu ręki. Weź
udział w konkursie DTS, firmy
Netrium oraz Uvdruk.com i odmień wizerunek swojej firmy.
Pomysł jest prosty. Chciałbyś,
aby fasada Twojej firmy zmieniła
wygląd i prezentowała się atrakcyjniej? A może marzysz o tym,
by zmienić nie do poznania wnętrze biura? Generalnie, jeśli nosisz się z zamiarem zmian wizerunkowych, to nasz konkurs jest
dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! Jak wziąć w nim udział?
Nic prostszego – wystarczy
R
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A

M

zrobić pięć zdjęć obiektu, który chciałbyś odmienić (trzy na
zewnątrz i dwa w środku) i wysłać je na podane adresy mailowe: biuro@netrium.pl oraz redkacja@dts24.pl.
Przygotowane przez firmę Netrium nagrody są bardzo
atrakcyjne. Zwycięzca otrzyma
do wykorzystania bon o wartości aż 5 tys. zł. Będzie go mógł
zrealizować, zlecając wykonanie reklam dowolnego typu:

banery, billboardy , litery przestrzenne, konstrukcje, wizytówki, papier firmowy, gadżety
reklamowe oferowane przez firmę Netrium oraz Uvdruk.com.
Podobne bony, ale już o wartości 2 tys. i 700 zł otrzymają zdobywcy odpowiednio drugiego
i trzeciego miejsca.
Na konkursowe zgłoszenia
będziemy czekać do 27 października. W listopadzie ogłosimy wyniki, a zwycięzcy będą

Numerpo
numerze
Dokończenie ze str. 2

8.
Paolo Cozza i Iwona Górska–
Cozza zaprosili nas do swojego
domu w Rytrze, a nawet pozowali naszej reporterce w sypialni.
Najbardziej znany Włoch mieszkający w Polsce, telewizyjny celebryta, zaprezentował nam, jak
grilluje polską kiełbasę.

mogli zrealizować swoje marzenia i zmienić wizerunek firmy. Wszyscy zainteresowani
mogą zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu
w siedzibie naszej redakcji oraz
na stronach: www.netrium.pl
oraz www.dts24.pl.
Startujemy już dziś i czekamy na zgłoszenia. Zacznij
swoją reklamową metamorfozę. Powodzenia!
(BIW)

9.
Ryszard Nowak został ponownie wybrany na prezydenta Nowego Sącza: – Od początku zakładałem, że wygram w pierwszej
turze. Niektórzy twierdzili, że to
bufonada, ale ja podkreślałem, że
raczej chłodna kalkulacja – powiedział DTS w wyborczą noc.

10.
Najlepszy polski przedsiębiorca mieszka i pracuje w Nowym
Sączu! Przedsiębiorcą Roku 2010
w ósmej edycji konkursu firmy doradczej Ernst&Young został Ryszard Florek, prezes grupy Fakro.

11.
Dariusz Wójtowicz stworzył
w Nowym Sączu drużynę, która
osiągnęła najlepsze wyniki w 100–
letniej historii klubu i stała się rewelacją I ligi. To mu nie pomogło.
Stracił pracę nazajutrz po hucznych urodzinach prezesa.

A

12.
Syn pani Izabeli boi się wychodzić do łazienki, bo wie, że gazowy piecyk nie jest bezpieczny.
Domownicy kąpią się w zimie przy
otwartych drzwiach i uchylonym
oknie w kuchni. DTS opisał horror mieszkańców bloku przy ul.
Klasztornej 36.

13.
DTS podglądał kąpiącego się
w Kamienicy przy 10–stopniowym mrozie Leszka Dudkę, najsłynniejszego sądeckiego morsa.

14.
Syn pani Krystyny zmarł w wyniku wypadku. Jeszcze przed pogrzebem pojawiły się firmy, obiecujące ściągnięcie pieniędzy od
ubezpieczycieli. „Gotówka” to
słowo najczęściej pojawiające się
w obliczu ludzkiej tragedii.
Dokończenie na str. 4
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ODSŁONIE

WIďKSZA POWIERZCHNIA = WIďKSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓW

Jedyny w mieĤcie supermarket z wâasnym rozbiorem miĐs i wĐdzarniċ!
C.H. EUROPA II
Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1

Specjalne zamówienia pod numerem tel. 18 449 52 60
Dołącz do nas na facebooku - kliknij „Lubię To!” szukaj nas pod hasłem „Intermarche Nowy Sącz”

Godz. otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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Inwestycje
Numerpo
numerze
Dokończenie ze str. 3

15.
Pojedziemy samochodami przez
most kolejowy na Dunajcu? Nie
można wykluczyć, choć to operacja
skomplikowana i kosztowna. Władze miasta rozmawiają o pomyśle
z Zakładem Linii Kolejowych w Nowym Sączu.

16.
Kilka milionów złotych kosztowała produkcja nowego spotu reklamującego lody „Koral”. Sporą część tej kwoty pochłonęła gaża
występującej w nim modelki Joanny Krupy.

17.
Opisaliśmy dramatyczną historię
56–letnie Marii Lis i… uruchomiliśmy lawinę pomocy. Redakcja DTS
po raz pierwszy zapełniła się paczkami od dobrych ludzi.

18.
Wojciech Domański z Moszczenicy k. Starego Sącza pokazał się publicznie u boku swojej dziewczyny,
aktorki Katarzyny Zielińskiej. Absolwent Harvardu natychmiast stał
się ulubieńcem plotkarskiej prasy.

19.
Połączmy Sandecję z Kolejarzem
Stróże – zaapelował po raz pierwszy
oficjalnie senator Stanisław Kogut.
Na razie apel pozostaje bez echa.

20.
W centrum Nowego Sącza
otwarto nocny klub. Panowie zmierzający tam ukradkiem byli rejestrowani przez… miejską kamerę
wycelowaną w pobliski bankomat.

21.
Zabijmy dług publiczny (wówczas 800 mld zł), wpłacając dobrowolnie składki – rzucił na naszych
łamach pomysł poseł Wiesław Janczyk z PiS. Na osobę wypadało średnio po… 21 tys. zł.

22.
Ale wstyd! Przepuściliśmy na
łamach dwa błędy ortograficzne w jednym wyrazie! Napisaliśmy „chomąto” przez H oraz ON.
Na swoje usprawiedliwienie mamy
tylko to, że dziś już prawie nikt takiego sprzętu nie używa.

KO N C E R T pobożnych życzeń czy realne plany Sądecczyzny?

Estakadą przez Dunajec

Brzmi fantastycznie? Proszę czytać
dalej. Krynica–Zdrój zgłosiła projekt budowy obwodnicy uzdrowiska za 430 mln zł. Budowa obwodnicy miasta w ciągach dróg
wojewódzkich nr 981 i 971 realizowana ma być, jako połączenie
tunelowe na odcinku ul. Sądeckiej do ul. Czarny Potok, i dalej jako połączenie drogowe z ul.
Kraszewskiego. Zakres prac objętych projektem to budowa tunelu o długości 3 km i budowa drogi
o długości 3 km plus most na potoku Czarny Potok. (Dla porównania
budowa starosądeckiej obwodnicy i mostu św. Kingi, kosztowała,
co prawda 4 lata temu, 54 mln zł).
To jeszcze nie koniec koncertu życzeń. Kolejny projekt (120 mln zł)
gminy Chełmiec to 7 km obwodnicy Chełmca z Kurowa o parametrach drogi krajowej z uwaga… estakadą przez Dunajec.

Chcesz mieć szybki
i wygodny dostęp
do „Dobrego
Tygodnika
Sądeckiego”?
Ściągnij gazetę
z naszej strony
internetowej lub
zarejestruj się,
by otrzymywać ją
e-mailem:

www.dts24.pl

23.
Ktoś nadał 3,5–metrowego węża
przesyłką kolejową do Nowego Sącza. Sprawa się wydała, kiedy wąż
wyszedł z paczki i zaglądnął w oczy
konduktorowi.

24.
Cywilna pracownica Straży Miejskiej nagrywała byłego już komendanta. Przyznała również, że płyty
z nagraniami wysłała do wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża.
Dokończenie na str. 5

Kiedy marszałek Marek Sowa
przysłuchiwał się liście projektów,
które będą walczyć o unijne dofinansowanie w latach 2014–2020
lekko się uśmiechał. Zgłoszono ponad 180 najróżniejszych pomysłów.
Nowy Sącz aplikuje m.in. o pieniądze na rzeczy najważniejsze, czyli obwodnicę i Węgierską bis, ale
też o inwestycje w obliczu potrzeb
subregionu raczej mało istotne –
jak odbudowa zamku. Pewne jest,
że na realizację mają szansę projekty najlepiej przygotowane i ponadlokalne. Być może uda się więc
wcielić w życie pomysł Gródka nad
Dunajcem na budowę i modernizację infrastruktury turystycznej
w połączeniu z projektem Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu odmulania jeziora wraz z zagospodarowaniem stref brzegowych
(23+45 mln zł ). Kubeł zimnej wody
na rozpalone inwestycyjnym rozmachem głowy wylał poseł SP Andrzej Romanek:
– Niestety zderzymy się z brutalną finansową rzeczywistością
i samorządów może po prostu nie
być stać na wkład własny – mówił
poseł. – Już się pozadłużały, a gospodarka nam się kurczy. Maleją
wpływy z podatków. Fundusz drogowy jest zadłużony na 40 mln zł.
Na konferencji subregionalnej
nie tylko zaprezentowano projekty, jakie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego, ale rozmawiano

Najpóźniej za sześć lat przejedziemy przez Dunajec nowym mostem. Przeprawa będzie położona
5 km od jedynego jak dotąd mostu łączącego Chełmiec z Nowym
Sączem na wysokości Wielogłów
i Marcinkowic. Taki projekt wyceniony na 60 mln zł złożyła do tzw.
Banku Projektów Regionalnych
w Urzędzie Marszałkowskim gmina Chełmiec. W kosztach przedsięwzięcia ma partycypować starostwo i województwo.

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam w Nowym
Sączu – mieszkanie
49 m kw.
dwupokojowe, 1 piętro,
po remoncie – ul.Hubala,
garaż murowany,
(wygodny parking).
Tel. 501 446 605,
504 163 743
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Inne wybrane projekty złożone w Urzędzie
Marszałkowskim:
1. Budowa zbiornika rekreacyjnego w ramach rekultywacji żwirowiska gminnego w Stróżach. Zgłaszający: Fundacja Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Wartość: 3 mln zł.
2. Podniesienie jakości środowiska naturalnego jako element rozwoju subregionu sądeckiego (gospodarka wodno–ściekowa).
Zgłaszający: powiat gorlicki. Wartość: 570,25 mln zł.
3. Modernizacja lotniska w Łososinie Dolnej jako subregionalnego
lotniska użytku publicznego. Zgłaszający: powiat nowosądecki.
Wartość: 35 mln zł.
4. Budowa szlaku uzdrowiskowego łączącego uzdrowiska i miejscowości aspirujące do miana uzdrowiska na terenie powiatów:
limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego wraz z budową
infrastruktury towarzyszącej. Zgłaszający: powiat nowosądecki. Wartość: 170 mln zł.

o atutach i szansach rozwoju subregionu sądeckiego (powiaty nowosądecki, gorlicki i limanowski).
Tematy powracały jak powtarzany do znudzenia refren piosenki. Mieliśmy więc powrót do linii kolejowej Kraków – Piekiełko
– Nowy Sącz, obwodnicy Nowego Sącza, Węgierskiej bis, budowy basenów termalnych w Porębie
Wielkiej, drogi ekspresowej Brzesko – Nowy Sącz. Tematy festiwalu
oratorskiego były oklepane: drogi,
infrastruktura, ochrona środowiska, turystyka.
– Można mieć najlepszy plan
rozwoju subregionu, który wyzwoli jego potencjał, ale jest on

A

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza, przetarg na sprzedaż
lokali mieszkalnych-zamieszkałych
• Nowy Sącz ul. I Brygady 24/28, do remontu, powierzchnia 47,72m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, wc, cena wywoławcza 69.900,- zł, wadium 3.500,• Nowy Sącz ul. I Brygady 20/10, do remontu, powierzchnia 48,07m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, wc, cena wywoławcza 69.900,- zł, wadium 3.500,-

Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2012 r. o godź. 10-tej
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.
Szczegółowych informacji udziela w dział członkowsko-mieszkaniowy GSM, pokój nr 9,
w godzinach od 7-tej do 15-tej , telefon 18 443 53 56 wew. 31 i 32 oraz ZAB nr 5
przy ul. I Brygady 6, tel. 18 442 76 39 .

NIEPUBLICZNE PR ZEDSZKOLE
Akademia Przedszkolaka „MAGIA” w Nowym Sączu
ul. Urocza 27, tel. 606 645 985, www.przedszkolemagia.pl
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blokowany dostępnością do układu komunikacyjnego. I to jest
największe zadanie, które przed
nami stoi – stwierdził marszałek
Marek Sowa.
Czy to oznacza, że priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące infrastruktury drogowej?
Okaże się w ciągu kilku najbliższych lat. Tymczasem jak zwykle
na koniec wszyscy zgodnie kiwnęli głowami, że bez ekspresowej
drogi, lotniska i szybkiego połączenia kolejowego z Krakowem
trudno będzie rozruszać nasz subregion. A pieniądze na takie inwestycje nie leżą w Urzędzie Marszałkowski, ale w Warszawie. (RAF)
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100 F I R M napędzających sądecką gospodarkę

Wszystkie firmy są ważne
Przed tygodniem w naszym
ekonomicznym dodatku zamieściliśmy pierwszą w historii regionu listę największych
firm napędzających lokalną gospodarkę. Pomysł przygotowania takiego unikatowego zestawienia okazał się
strzałem w dziesiątkę! Rozdzwoniły się telefony od Czytelników i przedsiębiorców,
a najczęściej zadawane pytanie brzmiało: „Dlaczego nie
ma nas na liście, przecież tak
prężnie działamy!” Odpowiadamy: wszystkie firmy są
ważne!
Dziękujmy za wszystkie telefony, czekamy na kolejne. Nie
traktujemy ich jak pretensji. To
dobra wiadomość. Przedsiębiorcza Sądecczyzna zareagowała jak
na ambitnych ludzi przystało
– wszyscy chcą, by ich wysiłek został zauważony! Taki był
w końcu nasz cel – zauważyć
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i docenić wysiłek przedsiębiorców wkładany w rozwój naszego
regionu. I tak się stanie!
– Pozytywnie zaskoczyła nas reakcja szefów wielu
firm – mówi Bożena Damasiewicz, dyrektor fundacji „Pomyśl
o przyszłości”, współtworzącej
z DTS listę 100 firm. – To dla nas
bardzo ważny sygnał i zachęta do dalszej pracy. Nawet jeśli
ktoś poczuł się rozczarowany,
iż nie znalazł się w pierwszej
edycji listy, to chcę wszystkich
zapewnić, że już od dzisiaj modyfikujemy naszą listę. Spływają do nas dane od firm, więc
nic nie stoi na przeszkodzie, by
kolejne edycje listy liczyły już
nie 100, ale 200, a może docelowo nawet 500 firm napędzających sądecką gospodarkę. Zapraszamy wszystkich do
współtworzenia z nami tego zestawienia! Już w październiku
opublikujemy erratę do pierwszej edycji listy.

Do redakcji DTS i fundacji
„Pomyśl o przyszłości” odezwały się firmy, których na liście
zabrakło, takie jak Spółdzielnia
Pracy „Muszynianka”, Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Nowym Sączu, Ramex, Wikar FORD i inne. Oczywiście
nie było naszą intencją umniejszanie niczyjego wkładu w rozwój gospodarki regionu. W pracy
nad pierwszym takim zestawieniem mogliśmy przeoczyć niektóre dane, innych nie braliśmy pod uwagę ze względu na
formę prawną przedsiębiorstwa, jednak chcemy to jak najszybciej naprawić! Przy okazji przypomnijmy, że nasza lista
opierała się na danych pozyskanych z wywiadowni gospodarczej. Obejmuje ona spółki prawa handlowego, uszeregowane
według wielkości obrotów za rok
2010. Tak więc w zestawieniu
nie znalazły się spółdzielnie, firmy mające formę jednoosobowej

działalności gospodarczej, spółki cywilne czy organizacje non
profit, które równie mocno
przyczyniają się do rozwoju sądeckiej gospodarki.
W takiej sytuacji postanowiliśmy wydać erratę naszej listy.
Ukaże się ona w DTS już 25 października. Mamy nadzieję, że
kolejni przedsiębiorcy zechcą
włączyć się w przygotowanie następnych edycji zestawienia firm
napędzających sądecką gospodarkę i sami prześlą nam swoje
wyniki finansowe.
Wszystkich przedsiębiorców,
którzy uważają, że ich przedsiębiorstwo spełnia kryteria doboru, a nie pojawiło się na liście,
prosimy o przesłanie informacji
do fundacji „Pomyśl o przyszłości”. Formularz zgłoszenia został
zamieszony na stronie www.pomysloprzyszlosci.org . Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 15
października.
(BK, MOL)

Dokończenie ze str. 4

25.
Jeszcze nikt nie słyszał o Amber Gold, kiedy w Limanowej
Monice B.B. udało się stworzyć
piramidę finansową, gdzie zgromadziła ok. 13 mln zł swoich
klientów.

26.
Sandecja wygrała 6–2 z Kolejarzem Stróże, a zdruzgotany
trener Marek Motyka podał się
do dymisji.

27.
W rocznicę katastrofy smoleńskiej Stanisław Gągor, brat Franciszka Gągora szefa Sztabu Generalnego WP, wspomina na naszych
łamach zmarłego brata.

28.
„Wiele osób dziwiło się, że wyjechałem z Warszawy. W rozmowach padały słowa o tym, że tam
teatry, kina, światowe życie. Że
trochę tego pewnie żal. Małe trochę. Bardzo małe.” – pisał nasz
felietonista Rafał Matyja.
Dokończenie na str. 6
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Dokończenie ze str. 5

29.
W 25. rocznicę wybuchu reaktora
w Czarnobylu geomorfolog prof. Wojciech Froehlich przedstawił na naszych łamach wyniki swoich badań,
które mówią, że ślady radioaktywnego izotopu – cezu 137, wyraźnie widać w osadach Jeziora Rożnowskiego.

30.
„Gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj, musiałby szukać współczesnych środków przekazywania
Ewangelii, np. występowałby w telewizji” – mówił w wywiadzie dla
DTS z okazji 25–lecia swojego kapłaństwa ks. Andrzej Mulka.

31.
Brazylijka Sheila Carvalho–Wierzycka, która po wyjściu za mąż
zamieszkała w Limanowej, opowiedziała nam swoją historię. Po
tekście w DTS dostała propozycję
pracy w Fakro. Akurat szukano kogoś znającego język portugalski.

32.
Nasz kolega i współpracownik
Jakub Toporkiewicz, twórca portalu limanowa.in został najlepszym
w Małopolsce dziennikarzem w kategorii internetu. Gratulujemy!

33.
Szczepan Kocęba z Nowego Rybia skończył 104 lata, do czytania nie używa okularów, a od 90
lat… pali papierosy. Oczywiście
dla zachowania długowieczności nie wszystkie nawyki trzeba
naśladować.

34.
Leszek Mazan, krakowski dziennikarz z sądeckim rodowodem, zaproponował, by Miasteczko Galicyjskie przemianować na Pipidówkę.
Sam zgłosił gotowość objęcia stanowiska burmistrza Pipidówki.

35.
Strongman z Frycowej Tomasz
Zaczyk wydaje miesięcznie ok. 6
tys. zł na jedzenie. Dziennie pochłania do 10 tys. kalorii. Dzięki temu
dźwiga 160–kilogramowe walizki
i przesuwa 18–tonowe ciężarówki.

36.
Światowy kryzys branży ogórkowej. Bogdan Chojecki, właściciel hurtowni „Pikobelo” szacuje,
że sprzedaż ogórków spadła o 80
proc., a pomidorów o 30 proc.

37.
91–letni Charles Merrill, syn
założyciela Merrill Lynch – jednej
z najpotężniejszych instytucji świata, obracającej aktywami w wysokości 2,2 biliona dolarów, mieszka
w niewielkim mieszkaniu w bloku
na osiedlu Milenium. Udzielił wywiadu DTS.
Dokończenie na str. 7

Korki są modne
Świadomość, że istnieją korepetycje, powoduje mniejsze oczekiwanie przez rodziców wobec szkoły
– mówi w R O Z M OW I E z DTS STANISŁAW SZUDEK, dyrektor nowosądeckiej delegatury Kuratorium
Oświaty w Krakowie.
– Wrzesień to dla rodziców czas intensywnych poszukiwań korepetytorów dla swoich dzieci. Wiele matek
i ojców uważa, że dzięki indywidualnym lekcjom dziecko ma szansę przede
wszystkim uzupełnić braki w nauce,
czego ich zdaniem nie może im dać
szkoła. To chyba powinno dać do myślenia organom sprawującym nadzór
nad oświatą?
– Nauczyciele powinni dostosować wymagania do możliwości
swoich uczniów, do ich predyspozycji. Przyznaję, że w klasie wieloosobowej trudno to w pełni realizować. Bolączką, szczególnie szkół
ponadgimnazjalnych, a tych szkół
problem korepetycji dotyczy najbardziej, są wciąż zbyt przepełnione klasy. W oddziale liczącym
35 uczniów trudno jest efektywnie uczyć. To jednak nie oznacza,
że od nauczycieli w szkole nie powinno się wymagać jak najlepszej
jakości nauczania. Szkoła powinna
wykorzystać wszystkie możliwości, aby pomóc uczniowi w zrozumieniu materiału, jak i poszerzaniu
jego zainteresowań.
– A wykorzystuje? Bo sądząc po rosnącym zainteresowaniu korepetycjami,
można mieć wątpliwości.
– W każdej szkole są nauczyciele,
którzy bardzo dobrze wywiązują się
ze swoich obowiązków, pomagają
uczniowi zrozumieć omawiany materiał, i są też słabi pedagodzy, którzy trafili do zawodu z przypadku.
Ci drudzy zostawiają ten problem
uczniowi i jego rodzicom. Tutaj zależy dużo od dyrektorów szkół. Oni
mają bezpośredni nadzór nad nauczycielami, mogą i powinni wymagać efektywnego kształcenia od
wszystkich.
– To dlaczego dawanie przez nauczycieli korepetycji – bywa, że uczniom,
których uczą w szkole – nie słabnie?
– Korepetycje były, są i zapewne będą, ale rozróżnijmy dwie sytuacje. Absolutnie nie do przyjęcia jest przypadek, gdy nauczyciel,
daje korepetycje własnemu uczniowi, zagrożonemu oceną niedostateczną. Nie wywiązał się z obowiązku nauczenia go na lekcji, więc za

dodatkową opłatą robi to po lekcjach. Takie postępowanie, gdyby zostało udowodnione, to – jako
nieetyczne – kwalifikowałoby się do
wyciągnięcia wobec pedagoga konsekwencji dyscyplinarnych. Inaczej
ocenić należy sytuację, gdy udziela się korepetycji uczniowi z innej
szkoły, który uczy się dobrze, ale
jego rodzice chcą, aby dodatkowe
godziny indywidualnej nauki ułatwiły mu dostanie się na kierunek
studiów, na który dostać się bardzo trudno. Chodzenie na tzw. korki
to więc nierzadko trochę moda czy
trend. I tu już muszą rodzice zadać
sobie pytanie, czy rzeczywiście korepetycje są potrzebne i czy warto
wydawać na to pieniądze? Świadomość, że istnieją korepetycje, powoduje czasami mniejsze oczekiwanie przez rodziców wobec szkoły,
a chciałbym jeszcze raz podkreślić,
że szkoła może i powinna zrobić
więcej dla lepszego przygotowanie
ucznia do egzaminu, czy dla rozwijania jego zainteresowań. Z drugiej
strony, uważam – zwłaszcza dotyczy to młodszych dzieci – że często
wystarczy, aby rodzic więcej czasu
poświęcił swojemu dziecku w domu
podczas jego nauki, żeby zniwelować jego szkolne zaległości.
– Mówi Pan, że nie ma akceptacji ze
strony nadzoru pedagogicznego na korepetycje. Co zatem nadzór robi, aby
ukrócić proceder, zwłaszcza u wspomnianych nauczycieli?
– Korepetycje są obszarem,
które bardzo trudno zbadać czy
zweryfikować. Właściwie nie ma

prawnych możliwości, żeby ich
bezwzględnie zakazać. W oczywisty sposób nie są tym zainteresowani nauczyciele, którzy ich
udzielają. Temat również omijają
sami dyrektorzy szkół. Nierzadko nie mają nawet świadomości,
że dany nauczyciel daje prywatne
lekcje. Rodzice też o tym nie mówią, bo uważają, że w ten sposób
zniweczą trud i koszty, które na te
korepetycje ponieśli.
– Rodzice i dyrektorzy nie mówią głośno, ale nie wierzę, że nie wiedzą. Swego
czasu całe sądeckie grono pedagogiczne, również rodzice i uczniowie między
sobą opowiadali o nauczycielu, który na
lekcje w swojej szkole zapraszał uczniów
innych szkół. I to była forma korepetycji… Do nadzoru takie informacje nie dochodzą, czy przymyka na to oko?
– Nadzór pedagogiczny nie przymyka oka na żadne nieprawidłowości w szkołach, ale proszę mi wierzyć, nie przypominam sobie, aby
w ostatnich kilku latach wpłynęła
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chociaż jedna oficjalna skarga rodziców na to, że nauczyciel uczy swojego ucznia na płatnych korepetycjach
tego, czego nie zdołał nauczyć w klasie na lekcji. Powtórzę raz jeszcze, że
takie praktyki mogłyby być podstawą do postawienia nauczyciela przed
komisją dyscyplinarną.
– Pewnie Pan mógłby podać wiele innych
„nieoficjalnych” przykładów?
– Rozczaruję panią, ale nie tak
wiele…
Rozmawiała MONIKA CHROBAK
Według najnowszego raportu
portalu internetowego Ekorki.pl
od kilu lat wciąż najbardziej
poszukiwani są angliści. Dotyczy
to ponad 20 procent korepetycji,
następnie matematycy – blisko
18 procent. Najrzadziej korzystamy
z „korków” z geografii. Według
raportu, najwięcej korepetytorów
jest w wieku 25–30 lat.
Większość z nich stanowią
kobiety. Blisko 70 procent.
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Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 17/1
pn.-pt.: 9.30-17.30, sob. 9.00-13.00, niedz.: po wcześniejszym ustaleniu
www.beautystyle.pl, tel. 18 442 33 05, 694 227 694

Profesjonalne, markowe buty Scholl dla personelu medycznego
„RóĪowy powrót z wakacji”
odkryj markowe buty Scholl a powrót
z wakacji bĊdzie nadal letni i radosny
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Nowy dyrektor edukacji
Józef Klimek został nowym dyrektorem Wydziału Edukacji UM Nowego Sącza. W postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał najlepszy
wynik. Józef Klimek ma 25–letnie doświadczenie w pracy w oświacie, w tym na stanowisku kierowniczym 7 lat oraz w nadzorze pedagogicznym 9 lat. Aktualnie jest starszym wizytatorem w Kuratorium
Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu.

ZAPYTAJ SPRZEDAWCĉ O INNE MODELE!!!

Podana cena zawiera podatek VAT 23%
Oferta nie dotyczy wyrobów medycznych refundowanych.

Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Ortopedycznego
33-300 Nowy SąF], ul. ĝniadeckich 12
tel./fax 18 547-30-50, nowysacz@galeriazdrowia.pl
strona: http://www.galeriazdrowia.pl
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Pod paragrafem

Ostatni starosądecki taksówkarz
zatrzymany przez CBŚ
Jeszcze kilka lat temu w Starym Sączu jeździło pięć taksówek, później
na postoju w rynku zostały dwie,
od roku złapać można było już tylko
jedną. Teraz nie ma nawet jej. Ostatni starosądecki taksówkarz został
zatrzymany przez Centralne Biuro
Śledcze, działające we współpracy ze
Strażą Graniczną.
To nie była jednak zwykła taksówka. – Owszem, jak trzeba było
gdzieś nagle pojechać, to się z niej
korzystało, ale większość osób
wiedziała, co za typ nią jeździ
– mówi jeden z mieszkańców Starego Sącza. Nie chce wypowiadać się – zresztą, jak wszyscy nasi
rozmówcy – z imienia i nazwiska.
– Dziś siedzi, ale jutro wyjdzie na
wolność, nie potrzebuję kłopotów
– dodaje.
– Ludzie wiedzieli, policja wiedziała i nikt nie reagował. Sprzedaję tutaj od 10 lat i choć nigdy nie
miałam do czynienia z tym mężczyzną, to jak długo tu pracuję,
tak długo słucham opowieści na
jego temat. A niektórzy mówią, że
to już 15 lat, jak pieniądze pożycza na wysoki procent, a jak ktoś
nie płaci, to robi się nieciekawie
– opowiada kobieta sprzedająca na
starosądeckim rynku.
W dniu zatrzymania mężczyzny była w pracy. Widziała misternie zaplanowaną akcję
CBŚ. Taksówkarz stał na postoju.
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W pobliżu przechodził niepełnosprawny mężczyzna, przewrócił się, a kierowca pospieszył mu
z pomocą. Wówczas ze stojącego niedaleko samochodu zaopatrzeniowego wyskoczyli ubrani
w kominiarki policjanci z bronią
w ręku.
– Jego zatrzymali, ale on ma tu
swoich ludzi. To zorganizowana
grupa. Część mieszkańców nawet
nie wie, kto jest kto. Słyszę od jednego kumpla: Że niby go zatrzymali, a patrz kto tu idzie? I pokazuje nie na guru, a jego pachołka
– dodaje inny świadek ubiegłotygodniowej akcji.
– Znaliśmy go o tyle o ile, syn
miał z nim większy kontakt, ale
zrobiły się z tego kłopoty. Nigdy
nie przypuszczałem, że to poważna sprawa. Szkoda gadać. Gościu
wydawał się porządny – mówi zagadnięte przez nas na starosądeckim rynku małżeństwo.
W komunikacie wysłanym
przez policję do mediów czytamy, że taksówkarz był jednym z liderów zorganizowanej
grupy przestępczej. Poza nim
CBŚ zatrzymało w tym samym
dniu (19 września) w Nowym
Sączu dwóch innych jej członków, stanowiących również ścisłe kierownictwo szajki. Kolejny,
30–letni mężczyzna, wpadł następnego dnia w swoim miejscu
zamieszkania w Nowym Sączu.

„Liderzy rozbitej grupy działali na sądeckim rynku od co najmniej 10 lat. Handlowali m.in.
bronią i amunicją, a specjalizowali się zwłaszcza w udzielaniu pożyczek osobom znajdującym się w trudnym położeniu,
a następnie narzucaniu wysokich odsetek praktycznie uniemożliwiających spłatę powstałego w ten sposób zadłużenia
– czytamy w policyjnym komunikacie. – Rekordziści, o których
wiedzą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, pożyczali kwoty rzędu kilku tysięcy złotych, by wraz z odsetkami być
zmuszonym do spłaty nawet 20–
krotnej wartości długu. W wielu przypadkach powodowało to
brak możliwości spłaty, co z kolei
skutkowało pobiciami, groźbami
kierowanymi wobec rodzin dłużników czy zaborem pojazdów.
Członkowie grupy byli w swych
działaniach bardzo brutalni. Niejednokrotnie ich ofiary uciekały przed nimi za granicę, znane
są również przypadki podejmowania prób samobójczych. Z szacunków wynika, że pokrzywdzonych przez taką działalność
przestępczą gangu może być nawet kilkaset osób. Grupa była
bardzo hermetyczna i w wysokim stopniu zorganizowana, co
poważnie uniemożliwiało podejmowanie wobec jej członków

jakichkolwiek działań. Żmudna i wytrwała praca policjantów Centralnego Biura Śledczego pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Nowym Sączu, doprowadziła jednak do zgromadzenia materiału dowodowego,
który dał podstawy do zatrzymania najważniejszych członków rozpracowywanego gangu”.
Przy zatrzymanych znaleziono kije bejsbolowe, maczety, kajdanki, pałki teleskopowe, a także
broń krótką wraz z ostrą amunicją. W mieszkaniach podejrzanych
funkcjonariusze ujawnili także
200 różnego rodzaju dokumentów tożsamości: dowodów osobistych, paszportów, stanowiących
dla przestępców zabezpieczenie
i kaucję na wypadek niespłacenia
długów przez zaciągających pożyczki. Zatrzymany taksówkarz
gotówkę w wysokości około 100
tys. zł oraz kilkadziesiąt dowodów osobistych woził w swoim
samochodzie.
Decyzją Sądu Rejonowego
w Nowym Sączu wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Na poczet
przyszłych kar policjanci zabezpieczyli u podejrzanych pieniądze,
samochody, motocykle oraz quady
na łączną kwotę około 600 tys. zł.
– Sprawa jest rozwojowa, planujemy kolejne zatrzymania – zapowiada policja.
(POST)
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CHWILÓWKA

DAIGLOB FINANCE
· 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

668 930 302

Numerpo
numerze
Dokończenie ze str. 6

38.
Były przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki został potrójnym dziadkiem. – Nasza radość
jest potrójna, ale to też potrójne
obowiązki i wielkie zobowiązanie
– przyznał Czernecki.

39.
Bożena Damasiewicz, dyrektor
Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”,
oraz Grzegorz Jeż – przewodniczący
Społecznego Komitetu Wspierania
Projektu „Siedem Dolin” – wystosowali list otwarty do wicepremiera
Waldemara Pawlaka z prośbą o pomoc w usunięciu barier blokujących możliwość utworzenia nowych miejsc pracy na Sądecczyźnie.

40.
18 lipca w wieku 87 lat zmarł
Mieczysław Górski – legenda sądeckiego „Sokoła”. W kinie przepracował blisko… 70 lat!

41.
40 lat temu opublikował swoje
pierwsze zdjęcie w lokalnej prasie. Na
Sądecczyźnie zna wszystkich i wszyscy jego znają. Stanisław Śmierciak na
łamach „Gazety Krakowskiej”, a teraz również w internecie opublikował dziesiątki tysięcy zdjęć.

42.
Bartek Ostałowski, 25–letni kierowca rajdowy prowadzący samochód… nogami, uzyskał licencję
FIA. Choć nie ma rąk, rajdowe auto
opuszcza w 4 sekundy.

43.
Sądeczanin Michał Smoleń został mistrzem USA seniorów w kajakarstwie górskim. Aby wystartować
w londyńskiej Olimpiadzie brakuje
mu amerykańskiego obywatelstwa.

44.
30–letni sądeczanin Damian Rz.
zamordował na wyspie Jersey sześć
osób – swoją żonę, 18–miesięcznego syna, 6–letnią córkę, teścia,
przyjaciółkę rodziny i jej córkę.

45.

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

To w Nowym Sączu narodził się
pomysł na pierwszy polski portal internetowy. 20–lat temu w Optimusie powstał Onet.

46.
Znamy już pierwszego sportowca, który wystąpi podczas Euro 2012!
Będzie nim oczywiście sądeczanin,
mistrz świata w piłkarskiej żonglerce – Krzysztof Golonka z Tęgoborzy.

47.
Zmarł Bogumił „Bobek” Ciuła
– kabareciarz, opiekun dziecięcego zespołu „Cudoki Szuroki”, wieloletni prowadzący sądecką Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Dokończenie na str. 8
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Zrobiłem głupotę, ale chciałem się odegrać
– mówi człowiek, który mógł odwołać mistrzostwa Europy

Dokończenie ze str. 7

48.

Z S Ą D U . Do Euro 2012 pozostawał
niecały miesiąc, cała Polska żyła futbolową imprezą, ale Jacek C. nie interesował się sportem, a tym bardziej piłką nożną. Miał inne sprawy na głowie.
Sąd odwiesił mu właśnie wyrok dwóch
lat pozbawienia wolności za rozbój,
niedawno rozwiódł się z żoną, nie miał
stałej pracy.

Rekord wszechczasów! Poziom
wody w Jeziorze Rożnowskim obniżył się o 624 cm. Tak niski stan
notowano poprzednio w 1993 r.

49.
Apogeum konfliktu o pomnik
Armii Czerwonej. – Niech prezydent Nowak obejmie funkcję
w jakimś innym rosyjskim mieście – grzmiał prezes Związku
Konfederatów Polski Niepodległej Krzysztof Bzdyl.

Dość bogaty życiorys jak na 28–latka. Jeśli już czymś się interesował ,
to przejawiało się to w materiałach
procesowych dotyczących kradzieży, posiadania broni palnej i środków
odurzających. No może jeszcze ciekawiła go motoryzacja. 14 maja tego
roku w Nowym Sączu sędzia na sprawę odwieszenia wyroku Jacka C. poświęcił 10 minut. Ten poszedł jeszcze
do kuratora, a potem w miasto. Miał
dużo czasu, bo do dorywczej pracy na
budowie nie miał zamiaru już wracać.
Dochodziła 10.30.
Dokładnie o 11.43, kiedy redaktor
stacji TVN 24 odebrał maila, po którym na pewno z wrażenia pochlapał
sobie kawą świeżo wyprasowaną koszulę. Treść budziła grozę:

50.
Stuknęła nam pięćdziesiątka,
choć mamy dopiero roczek! To
był wspaniały rok wielkiej przygody związany z budowaniem marki DTS na sądeckim rynku mediowym – napisaliśmy w naszym
wstępniaku.

51.
Rafał Matyja – politolog z WSB–
NLU i nasz felietonista na łamach
DTS idealnie prognozuje wynik
wyborów parlamentarnych: 6
mandatów dla PiS, 3 dla PO i jeden dla PSL.

52.

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Rozpoczęliśmy akcję pomocy
w usamodzielnieniu się czwórki rodzeństwa limanowskich sierot – Agnieszki, Justyny, Pauliny i Karola Kowalskich. Czytelnicy
DTS stali się rodziną dla dzieci
Kowalskich.

53.
Zygmunt Pyzik, 59–letni ślusarz z Nowego Sącza, w kilka minut
podbił serca jurorów „Mam talent”
i stał się jedną z gwiazd telewizyjnego programu, ale… do następnej
rundy nie awansował.

54.
Byliśmy świadkami prawdziwego cudu. W sierpniu 18–letnia
Kasia Bieszczad uległa poważnemu wypadkowi motocyklowemu.
Nie dawano jej szans na przeżycie. Teraz rozpoczęła mozolną walkę o odzyskanie pełnej
sprawności.

55.
– Wydajemy publiczne pieniądze na kształcenie bezrobotnych
nauczycieli. Ci młodzi ludzie żyją
złudzeniami, po kierunkach pedagogicznych nie mają szans na
pracę – opublikowaliśmy dramatyczne oświadczenie starosty Jana
Golonki.

56.
Sądecki poseł Arkadiusz Mularczyk stanął na czele utworzonego przez posłów związanych
ze Zbigniewem Ziobrą klubu parlamentarnego Solidarna Polska.
Dokończenie na str. 9

R

„Mecz Polski z Grecją nie odbędzie się. Jestem z organizacji Anarchia 99, która przygotowuje zamach
na inaugurację Euro. Ładunki wybuchowe połączone z uwolnieniem
gazów sarin i cyklosarin. Zginie tysiące osób. Nie chcę tego robić, ale
nie mam wyjścia. Grożą całej mojej
rodzinie. Kilka osób miało wejść na
stadion. Pewnie ja zginę. A kilka ładunków podłożonych wcześniej zostanie odpalonych. Dwóch zamachowców już przyjechało do Polski
na rozpoznanie. Nie znam szczegółów. Dam znać, jak będę wiedział
więcej. Z tego, co wiem, to nie jedyny zamach i podobne są przygotowywane na Ukrainie.”
Redaktor w studio natychmiast
przesłał treść maila odpowiednim
służbom. Na nogi postawione zostały: BOR, Centralne Biuro Śledcze,
Komenda Główna Policji, Policyjne Centrum Dowodzenia. Tajemniczy informator dodawał jeszcze,
że Anarchia 99, to grupa, która jest
wspierana przez ukraińskich biznesmenów i po pierwszym zamachu miała się ujawnić z żądaniami.

Miało to mieć związek ze sprawą Julii Tymoszenko. „Boję się, pomóżcie”
kończył zamachowiec.
Jacek C. z sądu poszedł prosto
do jednej z kafejek internetowych.
Przeglądał różne strony przez jakieś
półtorej godziny. Był bardzo zdenerwowany wyrokiem. Założył konto
kiniecmeczu@...pl na jednym z portali i poczuł, że może się odegrać.
Musiał być bardzo wzburzony wyrokiem i nie mógł się skoncentrować, bo pomylił na klawiaturze litery. Konto miało się nazywać „koniec
meczu”. Potem poszedł do szwagra.
Pogadali o różnych sprawach, o tym,
że rząd nie może zdążyć z drogami,
że wiele rzeczy się sypie, a wszyscy
zajmują się mistrzostwami.
– Zrobiłem głupotę – przyznawał
podczas procesu Jacek C .– Nie przepadam za piłką, nie interesuje mnie
to wcale. Jak chcą grać, to niech
grają. Ogólnie państwo powinno
się zająć innymi sprawami, a nie
tylko Euro. Ja mówię ogólnie o drogach niedokończonych, sypiących
się innych rzeczach. Żałuję tego, co
zrobiłem. Nie chcę iść do zakładu

karnego. Myślałem, że wszystko się
ułoży, ale odeszła ode mnie żona.
Mam syna. Byłem tak wściekły, że
chciałem się odegrać. Nie zdawałem sobie sprawy, co może się stać
dalej. To był głupi żart. Chcę dobrowolnie poddać się karze.
Cztery dni po fałszywym alarmie i historii wyssanej z palca, policja zatrzymała Jacka C. na budowie
w jednym z sądeckich uzdrowisk.
Miał pecha, bo łatwo namierzono
miejsce i komputer, z którego wysłał wiadomość. Dał się też złapać
w oko kamery miejskiego monitoringu. Przyznał się do winy. Sąd
oskarżył go o popełnienie przestępstwa z art. 224 a kk, czyli zawiadomienie o nieistniejącym zdarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu
wielu osób lub mieniu w znacznych
rozmiarach lub stworzeniu sytuacji mającej wywołać przekonanie
o istnieniu takiego zagrożenia. Jacek C. złożył wniosek o dobrowolne
poddanie się karze. Sąd skazał go na
dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięcioletni okres próby
i grzywnę w wysokości 500 zł. (JUR)

Pasoniowie z dyplomem

3200 sądeczan korzysta z pomocy społecznej

Stanisław (ojciec) i Roman (syn) Pasoniowe
z Moszczenicy Niżnej
zdobyli nagrodę specjalną X edycji Ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne 2012 podczas XIX
Międzynarodowej Wystawy Agroshow w Bednarach k. Poznania.
Formalnie gospodarstwo należy do Romana Pasonia i to on jest laureatem nagrody, ale jak
powszechnie wiadomo syn gospodarzy pod czujnym okiem ojca, byłego
posła PSL. Zajmują się przede wszystkim hodowlą owiec ras mięsnych.
To nie pierwsze w tym roku wyróżnienie. Wcześniej Pasoniowie zdobyli pierwsze miejsce na powiatowym szczeblu konkursu. Wystawa Agroshow uchodzi za największą wystawę rolniczą w Europie.
(S)

O P I E K A S O C J A L N A . Od 1 października zwiększają się kryteria dochodowe i kwoty przyznawanych
świadczeń pieniężnych ze środków
pomocy społecznej.

E

K

L

A

M

W przypadku osoby samotnej kryterium dochodowe wzrośnie z 477 do
542 zł netto. Dla osoby mieszkającej w rodzinie wzrośnie z 351 do 456
zł netto. Zasiłek stały będzie maksymalnie wynosił 529 zł. To o 85 zł
więcej w porównaniu do obecnego świadczenia pieniężnego. Józef
Markiewicz, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu dodaje, że jeżeli dochód
netto w rodzinie przekroczy ustalone kryterium, to w szczególnych

przypadkach można się starać o specjalny zasiłek celowy, który jest przyznawany z budżetu gminy, w miarę
posiadanych środków. Są one przyznawane najczęściej na zakup opału
i leków czy opłaty za gaz oraz energię.
Osoby ubiegające się o pomoc społeczną muszą złożyć u pracownika
socjalnego zaświadczenie potwierdzające trudną sytuacją rodzinną,
materialną czy zdrowotną.
Ostatnia zmiana kryteriów dochodowych dla osób pobierających
zasiłki miała miejsce sześć lat temu.
W Nowym Sączu z zasiłków społecznych korzysta teraz 3200 osób. To
o prawie 7 procent więcej w porównaniu do roku ubiegłego.
MONIKA CHROBAK

A

Podzi¸kowanie
Lek. lek. med. Szpitala Specjalistycznego im.
J¸drzeja cniadeckiego w Nowym S¦czu z OddziaÏu
Ginekologiczno - PoÏoĂniczego; ordynator
MaÏgorzacie Niemiec, Mariuszowi R¦balskiemu,
Marcie SudoÏ, caÏemu personelowi medycznemu za
troskliw¦ opiek¸ w czasie choroby, niespotykane
poäwi¸cenie i cierpliwoä©

z wyrazami szacunku
wdzi¸czna pacjentka
Janina Halastra

SALON ANTYKÓW

„KOLEKCJONER”
Sprawdź, czy nie jesteś milionerem - BEZPŁATNA WYCENA - SKUP

OBRAZY
SREBRA
MONETY
BIŻUTERIA
Rynek 2, tel. 18 444 16 76
kolekcjoner.nsi.pl@gmail.com 33-300 Nowy Sącz
www.kolekcjoner.nsi.pl
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Sprawy i ludzie
A KC J A . Marcinek – zawsze żywy, ruchliwy, wszędzie go było pełno, teraz ograniczony ramami szpitalnego łóżka z tęsknotą patrzy za okno
i pyta, dlaczego nie może wyjść na zewnątrz i pograć w piłkę. Ma 2,5 roku,
a od 9 miesięcy spędza czas głównie
w szpitalu. Dzielnie walczy z jednym
z najgroźniejszych nowotworów wieku dziecięcego. Wkrótce oferta leczenia w Polsce się skończy, a zagraniczna
terapia zwiększająca szanse przeżycia
kosztuje aż 80 tys. euro.

Liczy się każdy grosz!

MOŻESZ POMÓC!

Bezradność nie do opisania
uczyć od niego cierpliwości i odwagi
– opowiada tata chłopczyka.

Choroba, która uczy

Marcinek rzadko chorował, rozwijał się jak każde dziecko, uwielbiał
zabawy w piaskownicy, grę w piłkę,
czytanie bajek, samochody i przede
wszystkim bawienie się ze starszymi braćmi – Patrykiem i Kubą. Nagle,
kilka dni przed ubiegłoroczną Wigilią, z gorączką i wydętym brzuszkiem
trafił do lekarza, potem do szpitala
w Nowym Sączu, a stamtąd na oddział
w Prokocimiu. „I wtedy się zaczęło.
Badania, lekarstwa, szpital, wszystko takie nowe, obce. Burza informacji, które tak naprawdę były wtedy
niezrozumiałe. Nie docierały do nas.
Płacz przy każdej rozmowie z lekarzem. Strach i bezradność nie do opisania” – pisze na blogu tata Marcinka,
Tomasz Sporek.

Dzielny malec
Dziś rodzice chłopca wiedzą, kim
jest wróg, z którym przyszło im walczyć. To nerwiak zarodkowy współczulny – jeden z najgroźniejszych
nowotworów złośliwych wieku dziecięcego. Guz umiejscowiony był w jamie brzusznej, nie dawał objawów, zaatakował nagle, gdy były już przerzuty
do węzłów chłonnych, kości, śródpiersia. Marcinek w tej chwili jest już
po ośmiu cyklach chemioterapii, operacji wycięcia guza, autoprzeszczepie
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FOT. Z ARCH. TOMASZA SPORKA

Wigilia z wyrokiem

szpiku kostnego i dwóch cyklach radykalnej megachemioterapii. Bolesne zastrzyki domięśniowe, zakażenia jamy ustnej, które utrudniają
jedzenie czy choćby przełykanie śliny, podpięcie do pompy, punkcje,
setki badań, zmiany opatrunków, fizyczny ból, osłabienie. Jak to wszystko
znosi, on, mały 2,5–letni chłopczyk?
– Zadziwia swoją niezwykłą dojrzałością. On, żywa iskierka, potrafił
niemal bez ruchu leżeć przez 4 godziny przy pobraniu szpiku. Ma założone wejście centralne, które, jak
na dziecko, nadzwyczaj dobrze toleruje. Początkowo bał się szpitala, teraz przybija z pielęgniarkami piątkę,
a w czasie pobierania krwi potrafi
słodko spać. Chyba powinniśmy się

W tej chwili malec jest w szpitalu
w Prokocimiu. Ze względu na obniżoną odporność przebywa w izolatce o zaostrzonych rygorach. Mama
czuwa przy nim w ciągu tygodnia,
tata, który na co dzień pracuje w Nowym Sączu, przyjeżdża na weekendy. W rodzinnym domu w Tymbarku
na braciszka z utęsknieniem czekają ośmioletni Patryk i jedenastoletni Kuba. Zwykle wystarczyło, że maluch podchodził, łapał za rękę, a ci
bez sprzeciwu szli się z nim bawić.
– Wiedliśmy spokojne, wesołe życie
– opowiada Tomasz Sporek. – Byliśmy zadowoleni, szczęśliwi. Nagle
spadła na nas ta choroba synka...
O dziwo, ona bardzo nas zmieniła,
wiele nauczyła. Prowadzimy teraz
inne, lepsze życie…

Blog sił
Tata Marcinka zaczął prowadzić
bloga, na którym można śledzić zmagania dzielnego maluszka walczącego
o życie: marcin–sporek.blogspot.com
– Pomysł na bloga zrodził się, gdy szukaliśmy informacji na temat choroby synka. Blog z jednej strony jest dla
nas rodzajem autoterapii, miejscem,
gdzie możemy się szczerze wygadać.
A z drugiej pomaga też innym, którzy
nie wiedzą, jak się do nas odezwać,
jak zachować się w obliczu choroby,
czują się skrępowani. To miejsce ułatwia nawiązanie kontaktu. Spotykamy się z ogromną serdecznością, zrozumieniem. To też dodaje sił.

Co czują rodzice, widzący cierpienie swego małego dziecka? Trudno sobie nawet wyobrazić. Beata i Tomasz
Sporkowie nie patrzą bezradnie, z determinacją walczą o życie synka. Za
dwa miesiące chłopczyka czeka radioterapia, a po miesięcznej przerwie
powinno nastąpić leczenie choroby resztkowej równocześnie z terapią
przeciwciałami. Terapia, zwiększająca o dwadzieścia procent szanse przeżycia, prowadzona jest tylko za granicą, kosztuje aż 80 tys. euro. Dlatego
rodzice dzielnego chłopczyka, który
od 9 miesięcy mężnie walczy, proszą
o pomoc. Liczy się każdy grosz ofiarowany z serca, bo to on może sprawić, że uzbieranie potrzebnej kwoty
stanie się możliwe. Marcinek odpłaci słodkim spojrzeniem swoich wielkich pięknych oczu. Oczu, które na
razie zbyt często są smutne. (JOMB)
Konto dla Marcinka:
Limanowska Akcja Charytatywna,
34–600 Limanowa, ul. Kilińskiego 11
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
(z dopiskiem „MARCINEK”)

Numerpo
numerze
Dokończenie ze str. 8

57.
Zmarł Romuald Groszek – człowiek sądeckiej kultury, kabareciarz,
konferansjer na niemal wszystkich
scenach ważnych wydarzeń w regionie. Jedna z najbarwniejszych
postaci lat 80. i 90. minionego wieku w Nowym Sączu.

58.
Centrum politycznych wydarzeń
w kraju przeniosło się z Warszawy
do Nowego Sącza. Byli partyjni koledzy – Jarosław Kaczyński i Zbigniew
Ziobro – na wyścigi organizowali konferencje prasowe i spotkania
z wyborcami.

59.
Nie muszą pisać sprawdzianów,
siedzieć w ławce, rozpoczynać lekcji równo z dzwonkiem, tłumaczyć
się ze spóźnienia. Dzieci Anny i Szymona Jamro nie chodzą do szkoły.
Ich edukacją zajmują się rodzice.

Wydarzenia, podczas których
będą zbierane pieniądze na
leczenie Marcinka Sporka

60.
– To była najbardziej hardcorowa rewolucja, jaką zrobiłam w życiu – powiedziała Magda Gessler,
witając gości na kolacji w sądeckiej pizzerii, która po czterodniowej wizycie ekipy TVN zmieniła się
nie do poznania.

X WIELKA ESKAPADA BESKIDZKA
AUT ZABYTKOWYCH I KULTOWYCH
Rabka-Zdrój, 30 września 2012
Amfiteatr ul. Chopina
Godz. 10.00 – pokaz i prezentacja
samochodów

61.

21 października w Limanowskim
Domu Kultury odbędzie się
koncert charytatywny, który
będzie relacjonowany na żywo
w radiu www.rns.fm.

Dlaczego 16–latek zabił na ul.
Ruczaj 56–letniego taksówkarza
– zastanawia się cały Nowy Sącz?
Dlatego, że chciał spłacić dług?
„Uzależnieniem od hazardu nie
można usprawiedliwiać morderstwa” – tłumaczy psycholog.

62.

A

Dziennikarze z Podhala Jerzy Jurecki i Józef Słowik protestowali przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu przeciwko paragrafowi
212 KK. Ich zdaniem ogranicza on
mediom wolność słowa.

63.
W sądeckim Newagu rozpoczął
się dwugodzinny strajk. 250 protestujących pracowników domagało się podwyżki płac.

64.
28 grudnia 2011 roku ukazało się
ostatnie wydanie nowosądeckiego dodatku „Dziennika Polskiego”.
Dokończenie na str. 10

R

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwaliﬁkacja
wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.
W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców,
operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań
zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego.
ZAPRASZAMY!
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Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
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Ważny temat
Numerpo
numerze
Dokończenie ze str. 9
Po 14 latach, bez słowa wyjaśnienia
i komentarza zniknęła z rynku jedna z sądeckich gazet codziennych.

65.
Janina Gozdecka od 30 lat pracuje w sekretariacie prezydenta
Nowego Sącza. Czy możemy sobie wyobrazić urzędnika, o którym
wszyscy mówią tylko dobrze? No
więc o niej tak mówią.

66.
Waldemar Olszyński zostanie nowym dyrektorem MORD. Informacja
w DTS o… pół roku wyprzedziła komunikat Urzędu Marszałkowskiego w tej
sprawie. Komunikat tylko potwierdził
naszą nieoficjalną informację.

67.
Szyby w 17 lokalach użytkowych
na ul. Jagiellońskiej zaklejone są
szarym papierem z napisem „do
wynajęcie”. Przedsiębiorcy twierdzą, że to rekord. Takiego kryzysu
jeszcze nie było.

68.
Witold Kocemba końcem stycznia zdobył Aconcaguę, najwyższy
szczyt Ameryki Południowej. Przez
10 dni nie było z nim kontaktu.

69–70.
Najsilniejszy człowiek Sądecczyzny, Tomasz Kowal, włączył się
w akcję pomocy Julce Kowalczyk,
9–latce nieprzytomnej po tym, jak
na przejściu dla pieszych potrącił ją
samochód.

71.
Najbardziej zadłużony członek
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest jej winien ponad 200 tys. zł.

72.
Czytelnicy DTS kolejny raz nie
zawiedli. Godzinę po ukazaniu się
elektronicznej wersji gazety, pierwsze osoby nadsyłały mejle z deklaracjami pomocy dla pani Zofii i jej
dzieci, znajdujących się w bardzo
ciężkiej sytuacji życiowej.

73.
Ile zarabiają prezesi spółek komunalnych? Dzisiaj już wiemy, ale
marzec tego roku był gorący dzięki
tej informacji.

74.
1600 km przejechali łącznie kibice siatkarek Banku BPS Fakro Muszynianka, by dopingować swoje zawodniczki w meczu o mistrzostwo
Polski w Sopocie. Bezskutecznie.

75.
Redaktor, który nie lubił siedzieć za biurkiem, czyli Jerzy Wideł
– jedna z najbarwniejszych postaci sądeckich mediów – przechodzi na emeryturę i… zostaje felietonistą DTS.
Dokończenie na str. 11

Woda szybciej nam odpływa
W Dunajcu jest najmniej wody od 20
lat – ocenili hydrolodzy podczas niedawnego spotkania w Zakopanem.
Najmocniej brak wody odczuwają
mieszkańców gmin: Stary Sącz, Piwniczna, Łącko, Grybów, Podegrodzie
i Krynica, a władze powiatu rozważają zakup specjalnego beczkowozu.
Słowo „susza” odmieniane jest już
przez wszystkie możliwe przypadki
Czy uzasadniony jest nasz niepokój?
Nasz ekspert stawia nieśmiałą hipotezę, że obecna bardzo głęboka susza to m.in efekt oddziaływania szybkiego odprowadzania wody ze stoków
przez człowieka.
Nie tylko o wodzie oraz jej braku R O Z M AW I A M Y z prof. WOJCIECHEM FROEHLICHEM, geomorfologiem i hydrologiem w Instytucie
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk, kierującym Pracownią „Homerka” we Frycowej k. Nowego
Sącza.
– Dokładnie 100 tygodni temu,
w pierwszym numerze „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” rozmawialiśmy
z Panem na temat mechanizmów powodzi i szkód, jakie woda wyrządza.
Dziś raczej chcemy sytuację odwrócić,
bo tej wody nam zaczyna brakować.
– To naturalny cykl, tylko niektórzy naukowcy – a za nimi środki masowego przekazu – powodzie czy susze przedstawiają jako nadzwyczajne,
katastrofalne i ekstremalne zjawiska.
Tymczasem one towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów i są naturalnym cyklem obiegu wody.
– I powinniśmy pamiętać, że po burzy
przychodzi spokój, a po powodziach
susza?
– W przypadku powodzi i susz
tak nie można powiedzieć. Te okresy są sobą przedzielone, ale trudno
określić, co częściej występuje, czy
głębokie niżówki i susze, czy powodzie. Mamy bowiem instrumentalne dane zaledwie z ostatnich 100–
150 lat. Zawsze zwracam uwagę,
że ekstremalne zjawiska pogodowe, a w szczególności ich częstotliwość, oceniamy z perspektywy
naszego krótkiego życia, a właściwie dorosłości.
– Ale skoro to naturalne cykle przyrodnicze, czy nie jesteśmy w stanie
zbadać ich częstotliwości i przewidzieć
następne?
– Do takich badań używamy
rachunku prawdopodobieństwa.
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Trzeba jednak pamiętać, że obliczenia prawdopodobieństwa opierają
się na posiadanych danych pomiarowych z przeszłości. Jest to jedynie
tylko hierarchiczne „uporządkowanie” wyników badań i obserwacji.
Na podstawie krzywych prawdopodobieństwa prognozowanie jest
ryzykowne i nie można wyciągać
dokładnych wniosków dotyczących
częstotliwości i następstwa zjawisk
w przyszłości.
– A czy ten rachunek można by wykorzystać, gdyby nie ludzka ingerencja
w środowisko?
– To naturalne mechanizmy
przyrody. Jeżeli przeanalizujemy
je w skali geologicznej, to zauważymy, że warunki klimatyczne zmieniały się diametralnie ze względów
np. planetarnych, zmian położenia
osi ziemskiej itp. Przygotowałem
natomiast zestawienie źródeł, które przeczą temu, że człowiek – jego
ingerencja w środowisko – jest odpowiedzialny za zjawiska: powodzi
czy susz. W „Kronikach” Kadłubka
czy Długosza znajdziemy fragmenty
opisu, jak to 10–letnie dzieci przechodziły w bród Wisłę na wysokości
Torunia. W różnych czasach miały miejsce bardzo głębokie susze,
o których w tej chwili nie pamiętamy. To samo można by rzec o powodziach. No ale dziś mamy skupić
się na suszy.
– Zatem odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie, czy w naszym regionie mamy już do czynienia z prawdziwą suszą?
– Z punktu widzenia meteorologicznego, skala opadów od maja do

A

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

profesjonalne przeglądy techniczne
NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 181
18 440 75 74
diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja

września wcale nie była aż tak niska. Suszę wywołały bardzo wysokie temperatury i ewapotranspiracja [proces parowania terenowego].
Równocześnie to okres wegetacji, kiedy rośliny intensywnie pobierają wodę. W ciągu 40 lat moich
badań, susz było kilka. Występują
mniej więcej, co siedem lat. Mierząc
ilość wody przepływającej w korytach potoków oraz wydajność źródeł, sytuacja nie wygląda dobrze.
Dla przykładu w zlewni potoku Homerka, dopływie Kamienicy Nawojowskiej we Frycowej, która jest
typową małą zlewnią beskidzką,
w chwili obecnej przepływ wynosi
zaledwie ok. 20 litrów na sekundę,
czyli obrazowo odpływa około 1litr
wody z 1 km kw. zlewni. To bardzo
mało, bowiem te obszary odpowiadają za zasilanie rzek.
– A norma?
– Może nie norma, ale średni wieloletni przepływ w okresie ostatnich 40 lat to w potoku
Homerka nieco ponad 400 litrów
wody na sekundę.
– Takiego niskiego stanu wód w Dunajcu, Popradzie czy Kamienicy
– o potokach, które znikają w oczach
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nie wspominając – chyba jeszcze nie
było?
– W latach 80. opracowałem
model matematyczny, jak funkcjonuje zlewnia beskidzka, jaka
jest zależność między parametrami hydrologicznymi, które decydują o przepływie, a jednocześnie
o materiale rozpuszczonym, który
rzeka wynosi z tego obszaru. Z tym
wiąże się kilka spraw. Nie pozostaje
bez znaczenia fakt, że te niżówki są
głębsze i dochodzi do nich znacznie
szybciej niż w latach poprzednich.
To jest tak zwana krzywa regresji.
Po wysokim stanie wody w czasie
wezbrania, początkowo przepływ
bardzo szybko opada i dochodzi
do pewnej wartości, którą obecnie mamy – czyli bazowego przepływu, to jest wody, która pochodzi wyłącznie z głębokiego podłoża.
Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest główna przyczyna tak
szybkiego spadku przepływu w ciągu tych moich 40 lat badań?
– Zatem?
– To jest między innymi związane z budową wodociągów grawitacyjnych. Przedtem gospodarstwa miały studnie obok domu.
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Ważny temat
Ludzie szanowali wodę, bo jej wydobycie wiązało się z pewnym wysiłkiem. Zużytą wodę wylewano
na grunt i ulegała ona wsiąkaniu.
Dziś większość studni jest na stokach i są one połączone wodociągami z gospodarstwem. Odkręcamy kurek i nawet nie zdajemy
sobie sprawy, ile zużywamy wody
i co się z nią dalej dzieje. Pół biedy, jak wpada do szamba, ale niestety bardzo często bezpośrednio
do potoku. To jedna z przyczyn,
dla której nie wszedłbym już do
żadnej z naszych rzek bosą stopą.
A pomyśleć, że w młodości piłem
wodę bezpośrednio z Kamienicy…
No ale wracając do sprawy, jeżeli mamy studnię i czerpiemy z niej
wodę, tworzy się w około niej tak
zwany lej depresyjny, który ma
kształt stożka. Jeżeli tych studni jest kilka obok siebie, leje zaczynają się łączyć. Dochodzi do
tego, że poziom wody gruntowej
staje się coraz niższy. Stoki stają się przesuszone. Zatem obecnie
woda ze stoków jest szybciej, za
sprawą człowieka, odprowadzana do koryt potoków. Drastycznie
zmniejsza to retencję wody w skali zlewni. I to jest jedna z przyczyn
tego, że w chwili obecnej w potokach beskidzkich jest tak niski stan
wody. Oprócz oczywiście mniejszych opadów i ewapotranspiracji.
– Czyli jednak ingerencja człowieka?
– Człowiek przyczynia się do
tego, że naturalny cykl obiegu jest
przyspieszony. Woda szybciej odpływa z małych zlewni, które stanowią główne obszary zasilania
w Beskidach. Niestety, nikt nie zdaje sobie sprawy, że woda jak węgiel
czy ruda żelaza to surowiec naturalny i powinien podlegać takiej
samej ochronie. Nie można bezkarnie w różnych miejscach budować studni i czerpać wodę. Zaburza się w ten sposób naturalny cykl
jej obiegu.
– Należałoby najpierw uregulować
kwestie związane z budowaniem domów, które obecnie można praktycznie postawić wszędzie?
– To też. Ludzie potrafią się budować na wysokości 650 czy nawet
700 m. Pojawia się problem wodociągów, a także odprowadzania
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76.
Co senator Kogut powiedział sędziemu podczas meczu z GKS Katowice? „Ty dziadygo” to było akurat
najdelikatniejsze.

77.
„Ten burdel nadaje się do wyburzenia” – powiedziała Magda Gessler o sądeckiej pizzerii Campo di
Fiori w programie telewizyjnym
„Kuchenne rewolucje”.

78–79.
ścieków. Jesteśmy ogromnie samolubni. Bo niby co z tym mają zrobić następne pokolenia? Podobnie
ma się sprawa budowy zbiorników
retencyjnych na naszym terenie.
Potrzebna nam woda, więc budujemy zbiornik retencyjny – pomijam jego szkodliwe działanie ekologiczne, bo problem jest jeszcze
większy. Będąc w europejskiej komisji do spraw budowy wysokich
zapór, zadałem zasadnicze pytanie: Czy zapory budujemy tylko dla
nas? Bo, co zrobią z osadem, który gromadzić się zacznie za zaporami, następne pokolenia. Wodna Dyrektywa Unijna, która mówi
o budowie małych zbiorników retencyjnych jest ważna, ale trudna
do realizacji w naszych warunkach
geologicznych oraz sposobie użytkowania ziemi.
– Przykład – Jezioro Rożnowskie…
– Wystarczy pojechać do Tęgoborzy, Zbyszyc i zobaczyć jak
ono jest zamulone. Jakikolwiek
i gdziekolwiek zbudujemy zbiornik w Karpatach, ulegnie on podobnie szybkiemu zamulaniu. Skorzysta z niego tylko jedno pokolenia,
dla następnych będzie tyko udręką. Szkoda pieniędzy. Przekonali się
o tym już Amerykanie, a to naród
oszczędny i potrafiący liczyć. Jeszcze 20 lat temu budowali dużą ilość
różnej wielkości zapór. Dziś osiem
tysięcy zostało już rozebranych. Do
tego, co oni teraz robią, my kiedyś

dojrzejemy. Zapory mają rację bytu
na terenach, gdzie są twarde skały,
np. w Norwegii. U nas to pomyłka.
– Co więc możemy zrobić, by osłabić
zjawisko suszy?
– Popularne jest stwierdzenie, że
jeśli jest las, to jest i woda. W chwili obecnej w Karpatach na ogromną
skalę następuje zmiana użytkowania ziemi, szczególnie na stromych
stokach. Ludzie zarzucają uprawę roli, bo to się tu kompletnie
nie opłaca, i tworzą trwałe użytki zielone, które stwarzają środowisko glebowe sprzyjające retencji wody. Na to potrzeba wielu lat
i skorzystają na tym na pewno następne pokolenia. Z badań eksperymentalnych wynika, że trwały użytek zielony ma podobne własności
hydrologiczne jak las. Trudno prognozować, w jakim stopniu osłabi
to zjawisko suszy, ale bez wątpienia ograniczy erozję gleby i zamulanie zbiorników.
– W końcu spadł deszcz. Upałów już
takich nie ma. Jak długo musimy czekać, by sytuacja hydrologiczna się
unormowała i mieszkańcy gmin: Grybów, Gródek n. Dunajcem czy Nawojowa „odzyskali” bieżącą wodę?
– To bardzo trudne pytanie, bo
dotyczy prognozowania. Jak zawsze jestem bardzo ostrożny w wyrażaniu opinii i wyciąganiu wniosków. Nie podejmuję się prognozy.
Wczoraj (czwartek, 20 września)
spadło we Frycowej 38 mm opadu,

czyli 38 litrów na metr kwadratowy, a w piątek dalsze 1 mm. Normalnie to znaczące opady, ale przy
panującej suszy to bardzo mało.
Badając różnymi metodami przez
ponad 40 lat mechanizmy obiegu
wody w górach, jestem pełen pokory i fascynacji. Z moich badań
radioizotopowych wynika, że cykl
„wymiany” wody w małej zlewni beskidzkiej trwa około 2–3 lat.
Obecnie nawet niektóre skalne źródła szczelinowe wysychają. Proces odnawiania podziemnych zasobów wodnych jest powolny. Pragnę
podkreślić, że zasoby wód podziemnych w Karpatach są małe,
a poziom głębszych wód gruntowych będzie zależał od wysokości
jesiennych opadów i grubości pokrywy śnieżnej. Na zakończenie dodam, że od 1970 r. podobna głęboka
susza i niskie stany wody wystąpiły tylko we wrześniu i październiku 2006 roku. Wcześniej wystąpiło kilka susz w 1982r. i 1992r., ale
nie były one tak głębokie. Jak z tego
wynika, potrzeba znacznie dłuższych okresów badań, aby można
było poznać prawidłowości przyśpieszonego przez człowieka cyklu
obiegu wody w górach. Stawiam
bardzo ostrożną hipotezę, że obecna bardzo głęboka susza to między
innymi efekt oddziaływania szybkiego odprowadzania wody ze stoków przez człowieka.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Oszukała blisko 150 osób na 12
mln zł. Sąd okręgowy – na kilka miesięcy przed aferą Amber
Gold – skazał Monikę B.B. na 9 lat
więzienia.

80.
Takiej reakcji sądeczan na tekst
o ludziach potrzebujących jeszcze nie było. Materialne efekty
akcji pomocy dla rodziny Orłowskich z Brzany zawoziliśmy ciężarówką wypożyczoną przez firmę Fakro. Jeszcze raz wszystkim
dziękujemy!

81.
Prokuratura postawiła zarzuty
29 osobom w związku z korupcją
w GKS Bełchatów. Wśród nich znalazł się kapitan Sandecji Jano Frohlich. „Z nikim się nie spotykałem,
nikomu nic nie wręczałem” – odpowiadał sam zainteresowany.

82.
Legalnie sprzedawane na odpustach cukierki mogą być szkodliwie
dla dzieci, źle wpływać na aktywność i skupienie – ostrzega napis na
karmelkach, które kupił DTS.

83–84.
Informacja o tym, że chorwacka piękność Sanja Popovic podpisała kontrakt z siatkarską drużyną
z Muszyny pobiła wszelkie rekordy pobrań elektronicznego wydania DTS. Podejrzewamy, że to za
sprawą opublikowanego na pierwszej stronie zdjęcia.

85.
Sądecka izba wytrzeźwień ma już
30 lat! Niestety z tej okazji nie odbył się najmniejszy nawet bankiet.

86.
Kilkudziesięciu sądeckich przedsiębiorców budowlanych, którzy
jako podwykonawcy i usługodawcy pracowali przy budowie autostrady A4, stanęło przed widmem
bankructwa.

87.
Pełny monitorig sądeckich osiedli wymaga zainstalowania 400 kamer. Pomysł Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej podzielił mieszkańców. Podglądać?
Dokończenie na str. 12
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Opinie
Numerpo
numerze
Dokończenie ze str. 11

Anarchiści osiedlowi
i uliczni rządzą miastem

Tygodnik pozytywnie
zakręconych

88.
Za Danutą Cabak–Fiut nawet
karetki płakały. Zmarła wieloletnia
dyrektorka sądeckiego pogotowia
ratunkowego.

89.
W Nowym Sączu jeden milioner
przypada na 830 osób. Tak wynika
z wyliczeń tygodnia „Wprost”.

90.
Newag potrzebuje 400 nowych
pracowników. Głównie tzw. produkcyjnych, ale również inżynierów
procesów i kierowników projektów.

91.
Sądecki PKS został sprzedany
za 3 mln 225 tys. zł. Czyli za czapkę gruszek – jak powszechnie komentowano transakcję.

92.
Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu ożywiło bezcenne fotografie
Wojciecha Migacza, dokumentalisty
sądeckiej wsi, sprzed blisko 100 lat.

93.
23 lipca zmarł pretendent do
tronu Saksonii i Polski – Maria Emanuel Wettin. Sądeczanie jako pierwsi przesłali wyrazy oddania następcy tronu, księciu Albertowi.

94.
„Jeśli mieszkańcy chcą, by powstały obwodnice, to gorąco proszę, żeby napisali petycję do władz
państwowych” – wywiad wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża dla DTS
wywołał falę komentarzy.

95.
Zniknął słoń–zjeżdżalnia, który służył dzieciom na osiedlu Milenium przez 40 lat. W jego miejsce
ma pojawić się nowy.

96–97.
O życiu sądeczan będą teraz decydować w Tarnowie. Wojewoda
wywołał burzę zapowiedzią likwidacji sądeckiej dyspozytorni pogotowia ratunkowego.

98.
„W moim życiu wiele dzieje się
przez przypadek” – przyznał Zygmunt
Berdychowski, pomysłodawca Forum
Ekonomicznego, a od niedawna również Festiwalu Biegowego w Krynicy.

99.
100 firm, które napędzają sądecką gospodarkę – to pierwsze
takie regionalne zestawienie przygotowane przez DTS i Fundację „Pomyśl o przyszłości”.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Do

średniej
wielkości i coraz
bardziej
prowincjonalnego miasta,
a kiedyś królewskiego grodu Nowego Sącza dotarła
wielkomiejska zaraza. Pragnę uspokoić wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża, że pisząc
o prowincjonalnym Sączu
bynajmniej nie mam na myśli wybitnych mieszkańców, jeno ich styl myślenia.
Zaraz zaś to nowobogackie,
absurdalne grodzenie osiedli mieszkaniowych, otaczanie się murem i zasiekami,
zakładanie nibywszystkowidzących kamer przemysłowych. Żeby to było tylko
budowanie swoistych gett,
ale przy tej okazji wspólnoty
mieszkaniowe zawłaszczają sobie ulice, drogi, kiedyś
publiczne, teraz prywatne. Jeśli zważyć te wszystkie zakazy wjazdów, te zakazy wchodzenia na teren
osiedli, to liczba tych znaków przypadających na metry kwadratowe powierzchni bije wszelkie rekordy.
Tak, w tej dyscyplinie pod
nazwą zakazów Nowy Sącz
jest w czołówce krajowej. Bo
w innych dziedzinach życia
społecznego odstaje od średniej krajowej. Jeśli ktoś dorobił się fortuny (a takich
ludzi przecież na Sądecczyźnie nie brakuje) wybudował rezydencję (jak choćby
bracia Koralowie) i ogrodził się płotem z kamerami
i budką z ochroniarzami to
jego sprawa. Ale jaki ma sens
grodzenie metalowymi płotami np. osiedli wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy
Batorego, Barbackiego, Jamnickiej, Wieniawy Długoszewskiego? Czy mieszkają
tam ludzie wsłuchujący się
co wieczór w szelest banknotów studolarowych?
We wspomnianym osiedlu
przy ul. Batorego mieszkają

rodziny byłych pracowników ZNTK, które do najbogatszych raczej nie należą.
Przy Barbackiego, Wieniawy Długoszewskiego czy
Jamnickiej mieszkają młodzi pracownicy korporacji, lekarze, prawnicy. Lubią
mieszkać, często nowobogaccy, którym rodzina pomogła w zaciągnięciu kredytów na mieszkanie w getcie?
Chyba tak, skoro dają przyzwolenie, by na drogach dojazdowych stawiać znaki
zakazu wjazdów, oczywiście dla obcych, bo nie dla
mieszkańców osiedli. Absurdalnie wyglądają wyboiste drogi polne z takimi
znakami, pomiędzy ulicami
Jamnicką a Wieniawy Długoszewskiego. Kto z mądrali i filozofów w kierownictwie Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wpadł na pomysł, by na wszystkich osiedlach zwanych też blokowiskami postawić znaki zakazu
wjazdu z groźnie brzmiącą treścią tablic – teren prywatny GSM, cóż to za dureń wymyślił, że niby co, nie
można korzystać z chodników, uliczek administrowanych przez GSM?
Wzywam zatem Grzegorza Mirka, dyrektora Zarządu Miejskiego Dróg, by
przyjrzał się anarchistycznej
polityce wspólnot mieszkaniowych pod kątem stawiania znaków zakazu, których
i tak nikt nie przestrzega. Grzegorzu Mirku, niechaj czyni Pan zgodnie z hasłem senatora Stanisława
Koguta, który niedawno publicznie nawoływał – Obudź
się Polsko!!! Zanim obudzeni Polacy ruszą z posad bryłę kraju, niechaj Pan zacznie
od drobnych kroków, czyli
sprawdzenia legalności i konieczności wbitych w ziemię
znaków drogowych na wielu
osiedlach mieszkaniowych.
Niechaj to budzenie Polski,
które ma nastąpić w najbliższą sobotę zacznie się od
usuwania prowincjonalnego
myślenia z głów zarządców
osiedli. Kiedy się zaś obudzimy to sztuczne bariery
uciążliwe dla innych, którzy
nie mieszkają w osiedlowych
gettach, miejmy nadzieję
będą usunięte. Tak nam dopomóż Bóg i ...

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

J

uż przez 100 tygodni informujemy
Państwa o najważniejszych sprawach, jakie dzieją
się w naszym regionie, i o ludziach, którzy dla Sądecczyzny potrafią zrobić tyle dobrego, co… złego. Ale, jak
nakazuje tytuł naszego, przepraszam – Waszego tygodnika, i co niektórzy uznają za fenomen w dobie pogoni
za tanią sensacją okraszoną
krwią, seksem i… plotką, staramy się na świeczniku postawić mimo wszystko tych,
którzy jednak więcej robią dla nas dobrego. A za takich zawsze uważałam ludzi
z pasją. Sądecczyzna ma się
kim pochwalić. Co bardziej
przedsiębiorczy ze swojego
hobby uczynili nawet sposób
zarabiania na życie.
Kamil Pajor gra na kachonach, skrzyniach nazywanych przenośnymi perkusjami. Co więcej, sam je
konstruuje i chciałby produkować i legalnie sprzedawać.
Brakowało mu jednak pieniędzy na rozkręcenie biznesu, w Urzędzie Pracy trudno mu było przekonać, że to
on i jego oryginalny pomysł
zasługują na dofinansowanie dla bezrobotnych, którzy
chcą założyć swoją działalność gospodarczą. Pasja Kamila nie uszła naszej uwadze.
Opisaliśmy jego nietypowe
zainteresowanie. Kilka tygodni temu spotkałam Kamila
na otwarciu przyszpitalnego
lądowiska w Nowym Sączu.
I w przelocie zdążył mi tylko powiedzieć, że dostał dofinansowanie i założył firmę. Nie wiem, na ile „Dobry
Tygodnik Sądecki” pomógł
mu w przekonaniu urzędników, ale artykuł z DTS włożył
między dokumenty składane
w Urzędzie.
Takich pozytywnie zakręconych osób było na naszych łamach więcej. Dla

Piotra Rasińskiego woda to
było naturalne środowisko.
Żeglował od zawsze i wszędzie. Taki styl bycia zaprowadził go ostatecznie na
pływające platformy wiertnicze, gdzie obecnie pracuje. Maciej Nadolski kolekcjonuje lalki dolffie, których
ubrania nierzadko przewyższają wartość ciuchów znanych projektantów. A jeśli
już o nich mowa to z Nowego Sącza wywodzi się Grzegorz Matląg, który ubiera
największych polskich celebrytów. Przykłady można
by mnożyć i nie omieszkamy
nadal tego robić na naszych
łamach. Po naszych publikacjach niektórzy sami pisali do nas e–maile i chwalili swoim hobby, jak pani
Wioletta Kmiecik, która po
mistrzowsku zaaranżowała
swój ogród w Myślcu k. Nowego Sącz i nie omieszkała
nas do niego zaprosić.
Osobiście jednak zabolało mnie, że niektórzy nie potrafią odpowiednio wcześnie
dostrzec ludzi z pasją, czyli z nieprzeciętnym talentem.
Tak było w przypadku Kacpra, 20–latka, który za swoje
niebezpieczne hobby odpowiedział przed sądem. Młody chłopak w zaciszu swojego domu konstruował
ładunki wybuchowe. Nie żebym pochwalała jego młodzieńcze wybryki – próby detonacji tych ładunków
– narażające na utratę zdrowia, a nawet życia innych.
Ale nie pochwalam też naszego systemu edukacji, nauczycieli, którzy odpowiednio wcześnie nie wyłowili
talentu chemicznego chłopca i nie ukierunkowali go na
właściwe tory. (Pierwszy ładunek skonstruował w wieku 14 lat). Na szczęście Kamil, ofiara systemu edukacji,
a jednocześnie sprawca przestępstwa, sam postanowił
obrać prawy kierunek swej
pasji. Po kilku tygodniach od
rozprawy, wysłał do Moniki
Chrobak, dziennikarki DTS,
która wówczas z nim rozmawiała, esemesa, informując,
że zapisał się do liceum wieczorowego, chce zdać maturę i studiować chemię, by już
legalnie móc wykonywać to,
co lubi najbardziej. Trzymam
za niego kciuki.
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Ekonomia
Zatory płatnicze to największa bolączka firm w
Polsce, zwłaszcza tych małych i średnich. Jest
jednak grupa, której ten problem nie dotyczy
– to przedsiębiorstwa, które odkryły zalety faktoringu. O praktycznym zastosowaniu faktoringu mówi JAROSŁAW BALSAMSKI dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ Banku w Krakowie.

Przepis na płynność

Statystyki robią wrażenie: w ostatniej dekadzie rynek usług faktoringowych wzrósł
ośmiokrotnie i w 2011 roku jego wartość wyniosła niespełna 80 mld zł. Mimo tak wysokiej dynamiki, z faktoringu wciąż korzysta
stosunkowo mało przedsiębiorstw. Barierą
jest przede wszystkim niewiedza oraz obawa przed kosztami. – Warto rozwiać te wątpliwości. W polskich realiach, gdzie firmy,
zwłaszcza mniejsze, napotykają bariery przy
staraniach o kredyt, faktoring jest nie tylko
powszechnie dostępnym, ale i najbardziej
efektywnym sposobem finansowania bieżącej działalności – uważa Jarosław Balsamski
Dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ Banku w Krakowie.

Wiedzą, że Faktor jest z nimi na dobre i na złe
i nawet w okresie kryzysu ta forma finansowania nie zostanie im ograniczona jak to się
często dzieje z finansowaniem otwartym.
Poza tym przedsiębiorcy, którzy od lat korzystają z tej usługi mówią, że większa płynność
finansowa pozwala im być jeszcze bardziej
elastycznym i konkurencyjnym na rynku,
np. proponować dłuższe terminy płatności
klientom; często ułatwia też starania o inne
formy finansowania. Dodatkowo firmy zyskują profesjonalny monitoring należności i
narzędzia zarządzania nimi. – To atuty doceniane zwłaszcza przez mniejsze firmy, które nie mogą sobie pozwolić na sztaby analityków czy rozbudowane działy windykacji
– zauważa Dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ Banku w Krakowie.

Z dobrym partnerem
Na dobre i na złe
Niektórzy przedsiębiorcy wciąż myślą,
że faktoring to rozwiązanie dla dużych firm.
Tymczasem nawet niewielka skala działalności wystarczy, żeby sięgnąć po ten produkt.– Najważniejsze jest, aby firma miała
co najmniej kilku stałych klientów, którzy
płacą w terminie – wtedy może liczyć na finansowanie – tłumaczy Jarosław Balsamki.
Doceniają oni nie tylko najważniejszą i najbardziej znaną zaletę faktoringu, czyli rozwiązanie problemów zatorów płatniczych.
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Kluczowym czynnikiem zadowolenia i
efektywnego wykorzystania zalet faktoringu
jest właściwy dobór usługodawcy. – Porównując oferty, warto zwrócić uwagę na doświadczenie i system obsługi. Tworząc BOŚ
Faktor, kierowaliśmy się opiniami Klientów. Stworzone dzięki temu rozwiązanie
łączyć ma prostotę i wygodę stosowania
– wystarczy dostęp do internetu – z profesjonalnym instrumentarium wspierającym zarządzanie należnościami – mówi Jarosław Balsamski.

Platforma BOŚ Faktor zapewnia stały dostęp do informacji o stanie spłat dokonywanych przez kontrahentów, umożliwia księgowanie i wygodne przeglądanie faktur,
niezależnie od ich liczby. Dyscyplinuje też
kontrahentów, a gdy to nie wystarcza – automatycznie wysyła monity i wezwania do
zapłaty.
Jest jeszcze jeden atut przemawiający na
korzyść faktoringu. Korzystanie z platformy
BOŚFaktor gwarantuje obieg dokumentów
w wersji elektronicznej – bez potrzeby drukowania papierowych faktur i potwierdzeń.
Według szacunków ekologów BOŚ Banku, firma która składa 3 tys. faktur rocznie, dzięki wysyłaniu informacji o fakturach on–line
może w tym czasie zaoszczędzić do 22 tys. zł
i ponad 15 kg papieru. Wspieramy wszystkie działania proekologiczne, dlatego każdy
Klient, który zdecyduje się na skorzystanie z
ekoFAKTORINGU i spełni określone warunki promocji otrzyma laptopa za 1 zł. Nie ulega
więc wątpliwości, że faktoring w BOŚ Banku jest rozwiązaniem nie tylko ekologicznym, lecz przede wszystkim ekonomicznym.
Po więcej informacji zapraszam do Centrum Korporacyjnego BOŚ Banku w Krakowie
przy ul. Kalwaryskiej 63, telefon: 12 628 45 00,
e–mail: jaroslaw.balsamski@bosbank.pl
Więcej o ekoFAKTORINGU i innych sposobach na uwalnianie pieniędzy firmy uzyskasz
podczas spotkania pod hasłem „Zatory płatnicze – jak sobie z nimi radzić”.
Nowy Sącz, restauracja PANORAMA,
11.10.2012, start o godz. 10:00.
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Metropolitan Opera w sądeckim Sokole

Rajd polsko–słowacki
Już po raz 13. 71 uczestników rowerowego rajdu górskiego pograniczem
polsko–słowackim spotkali się w Leluchowie na Moście Wyszehradzkim.
Uroczystym akcentem wyprawy było odśpiewanie narodowych hymnów
Słowacji i Polski. Organizatorem rajdu – jednej z nielicznych takich międzynarodowych imprez turystycznych – jest Komisja Turystyki Rowerowej PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu.

Akcja pokazowa strażaków
w Tęgoborzy
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy przeprowadzili w ostatnim czasie dwie pokazowe
akcje ratunkowe, w których brali
udział uczniowie i nauczyciele z SP
i Gimnazjum w Tęgoborzy. W pozorowanym zdarzeniu uczestniczyła
grupa młodych strażaków ochotników pod kierunkiem zastępcy naczelnika OSP w Tęgoborzy druha

Stanisława Basty. Najwyższy stopień
zaangażowania, gotowi zawsze do
pomocy i współpracy– tacy są nasi
strażacy mówi Dyrektor gimnazjum
i dodaje – cieszymy się że udało się
nam zorganizować w taki sposób tę
ewakuację, zawsze to przybliża naszym uczniom, jak ważne jest niesienie pomocy, uświadamia im, jak
ważna jest praca strażaków.

Warsztaty w sądeckiej „Kanie”
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" zaprasza uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na warsztaty „Od budżetu osobistego do budżetu firmy”. Warsztaty są częściowo odpłatne. Koszt to symboliczna 1 złotówka za 1 godz. zajęć. Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie 30
osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 3 października 2012 r.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na
www.kana.nowysacz.pl

Bobowska koronka na antenie RDN Małopolska
XIII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej zagości na antenie RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska. Już w piątek
(28 września) w godz. od 10–13 w relacjach na żywo z Bobowej
powiemy o (prawie) wszystkim, co czeka uczestników Festiwalu w dniach 3–7 października. Z naszymi gośćmi porozmawiamy
m.in. o tym, w jaki sposób powstaje koronka klockowa, jak skomponować ją z ubraniem, albo jak można zostać koronczarką. Słuchajcie nas na 101,2 fm, 88,3 fm lub na 103,6

R O Z M OWA . To ma być
cykl edukacyjno–misyjny, nie komercyjny.
Chcemy, aby sądeczanie mieli kontakt z wysoką sztuką, w której wartości
wierzymy – mówi
o nowym projekcie
Trans Opera, kierownik
Działu Sztuki Profesjonalnej MCK „Sokół” w Nowym Sączu LILIANA OLECH.
– W sezonie 2012/13 na dużym ekranie będzie można obejrzeć transmisje
i retransmisje oper i baletów z najbardziej renomowanych Europejskich Teatrów i Festiwali. Preludium do cyklu
Trans Opera mieliśmy już w maju podczas Europejskich Dni Opery. Pomysł
podchwycił?
– Transmisje i retransmisje cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród sądeczan, choć znalazły również swoich przeciwników. Są osoby, które twierdzą, że tylko prawdziwy, żywy teatr jest w stanie wzbudzić
emocje. Było jednak również wielu

zwolenników. I tym kierowaliśmy się, pracując nad nowym cyklem. Jest wielu
sądeczan, którzy nigdy nie będą mieli okazji podziwiać
tego rodzaju sztuki
na żywo, na przykład
w Metropolitan Opera
czy w La Scali. Bo czas czy
FOT. PG
pieniądze na to nie pozwalają. I tu dajemy po części taką możliwość. Zapewniamy doskonałą jakość
obrazu i dźwięku. To jest bardzo ważne, bo spektakle, które są wybierane
i transmitowane, zwykle są prezentowane przez zespoły, które raczej mogą
nigdy nie wystąpić w Nowym Sączu,
a w Polsce goszczą bardzo rzadko.
Stwierdziliśmy, że powinniśmy dać
naszemu widzowi szansę pośredniego uczestnictwa w tych wielkich wydarzeniach artystycznych. Niech sam
później zdecyduje, czy wyczerpuje to
jego potrzeby. Liczę, że może to być
inspiracją do podróży aby zobaczyć
dany spektakl już bezpośrednio na
scenach europejskich.

– Transmisje i retransmisje w cyklu Trans
Opera są już płatne. 55 zł za bilet nie należy do najniższych…
– Cena jest adekwatna do wysokich kosztów, jakie ponosimy
w związku z możliwością transmisji
czy retransmisji spektaklu. Zdaję sobie
sprawę, że w czasach kryzysu ludziom
brakuje środków na podstawowe potrzeby, ale uważam, że tej przyjemności w życiu nie powinniśmy sobie
odmawiać. Warto pomyśleć raz na jakiś czas trochę szerzej o sobie, o własnym rozwoju. Jako Europejczycy
żyjący w XXI wieku, niektóre dzieła
powinniśmy znać i chociaż raz je zobaczyć. Dla osób, którzy chcą zaoszczędzić, mamy karnety w cenie 400
zł na całość cyklu Trans Opery. Mamy
też karnety VIP, które będą uwzględniać poczęstunek tematyczny związany z dana operą. Myślimy też o stworzeniu klubu, gdzie będzie można, po
spektaklu, podyskutować o sztuce.
My na tym nie zarabiamy. Traktujemy ten cykl jako misję, bo uważam, że
każdy sądeczanin ma prawo do szerszego poznania tego rodzaju sztuki.

MONIKA CHROBAK

MROŻEK W ZAKŁADZIE KARNYM
Miejski Ośrodek Kultury i Zakład Karny w Nowym Sączu zapraszają do obejrzenia jednoaktówki Sławomira
Mrożka „NA PEŁNYM MORZU”, która jest efektem zajęć teatralnych, prowadzonych w sądeckiej placówce karnej przez instruktora MOK Janusza Michalika. Premiera przedstawienia odbyła się w lipcu tego roku a spektakl zrealizowano w ramach programu resocjalizacyjnego „Achilles” – program readaptacji społecznej skazanych przez działania w kulturze. W przedstawieniu „Na pełnym morzu” oprócz reżysera spektaklu Janusza
Michalika, grają więźniowie zakładu karnego w Nowym Sączu. Spektakl można obejrzeć w świetlicy nowosądeckiego Zakładu Karnego już w najbliższy poniedziałek – 1 października o g.17. Ilość miejsc ograniczona – zapisy na spektakl przyjmowane są w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu – al. Wolności
23, w godz. 8–16 (tel. 18 443 89 59, wewn. 20)
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Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
17 ODDZIAŁÓW,
23 PORADNIE
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu posiada ponad 100–letnią tradycję
świadczenia usług medycznych. Obsługiwani są pacjenci z regionu Sądecczyzny, jak również całej Polski w 17 oddziałach szpitalnych i 23 poradniach
specjalistycznych.
Historia szpitala rozpoczyna się
w roku 1906, kiedy to powstał pierwszy nowoczesny miejski szpital w Nowym Sączu. Powstały wtedy 4 oddziały
(chirurgiczny, wewnętrzny, położniczy i zakaźny), a do dyspozycji pacjentów oddano 92 łóżka. Od tamtego czasu
szpital był regularnie rozbudowywany
i modernizowany.
Obecnie w skład szpitala wchodzi aż
17 oddziałów szpitalnych, 23 poradnie
specjalistyczne, własna baza diagnostyczna (z nowoczesnym sprzętem medycznym takim jak: wielowarstwowy
tomograf komputerowy, mammograf,
aparaty rentgenowskie, czy ultrasonograf z efektem Dopplera).
Dziś szpital posiada aż 543 łóżka, to
prawie 6 razy więcej niż na początku
jego powstania. Średnio w ciągu roku
przyjmowanych jest prawie 30 000
pacjentów.

Z doświadczenia wiemy, iż praktycznie
każdy z nas doznał jakiegoś wypadku,
mniejszego lub większego w swoim życiu. Można przewrócić się i złamać rękę
lub ulec poważniejszemu wypadkowi
i mieć problemy z kręgosłupem.
Po rozmowie z naszym specjalistą
przedstawiamy co robić aby zniwelować
skutki po takich incydentach, jak dbać
o swoje zdrowie w czasie rehabilitacji.
Artykuł powstał
na podstawie rozmowy z Panią Jolantą Skoczeń która
jest specjalistą ds.
pielęgniarstwa chirurgicznego w Oddziale Chirurgii
Urazowo–Ortopedycznej w Szpitalu Specjalistycznym
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym
Sączu.
W obecnych czasach prawie każdy
z nas prowadzi dość aktywny tryb życia.
W zależności od wieku, wykonywanego
zawodu, czy też hobby zdarzają się różne wypadki, które często kończą się dla
nas wizytą u lekarza, leczeniem, a potem rehabilitacją.

URAZY U OSÓB
MŁODYCH
Najczęściej spotykanymi urazami
u dzieci i młodzieży są obrażenia głowy,

CIĄGŁA ROZBUDOWA
Od kilku lat w szpitalu prowadzony jest
proces restrukturyzacji i ciągłej rozbudowy.
Regularnie pozyskiwane są fundusze
z dotacji europejskich na rozwój obiektów
i ich funkcjonowanie.
Obecnie trwa budowa oddziału onkologicznego (w samodzielnym budynku), który będzie jednym z najnowocześniejszych
w Polsce. Planowane zakończenie inwestycji to koniec 2012 roku, a jej wartość to ponad 50 000 000 złotych.
Szpital posiada certyfikat jakości ISO
9001 : 2008.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły
Medycyny
***
Od listopada 2011
roku zostało oddane do użytku nowoczesne lądowisko dla helikopterów, które jest
położone w samym sąsiedztwie kompleksu szpitalnego.

Szpital położony jest w pobliżu
centrum miasta,
przy ul. Młyńskiej.
Więcej szczegółowych
informacji na:
www.szpitalnowysacz.pl

kończyn jak również kręgosłupa. Młode
osoby bardzo dużo ćwiczą, jeżdżą na rowerach, czy też na rolkach lub deskach.
Uprawianie takich sportów prowadzi
często do kontuzji.
Trzeba zwrócić uwagę, na to aby dobrze chronić miejsca narażone na tego
typu urazy np. zakładać kask jeżdżąc
rowerem czy też ubierać ochraniacze na
ręce i nogi jeżdżąc na rolkach.

URAZY O OSÓB
STARSZYCH
Osoby starsze z racji wieku i słabszego kośćca narażone są na szybsze złapanie kontuzji. Szczególnie w sezonach
zimowych, bardzo często przy przewróceniu się na śliskim chodniku mogą złamać rękę czy nogę.
Najczęściej osoby w starszym wieku
narażone są na złamania kości udowej
i stawów biodrowych.
Jednym z częstych chorób, które
nękają osoby starsze jest osteoporoza
i zaleca się jak najczęstsze przebywanie na słońcu (zwiększa się ilość witaminy D3).
Trzeba pamiętać o edukacji gdyż osoby starsze są niedoinformowane. Muszą
uważać na szybkie zmiany pozycji. Zaleca się również stosowanie lasek, na których mogą się wspierać odciążając stawy
biodrowe i kręgosłup. Niezwykle ważna
jest pomoc rodziny i znajomych.
Niezbędne informacje można uzyskać
u lekarzy w przychodniach ogólnych.
Nie zapominajmy również o diecie,
która jest bardzo ważna oraz regularnych
badaniach kontrolnych.

Od 1 października Szpital rozpoczyna odbiór
od firmy Mostostal nowo powstałego Ośrodka Onkologicznego.
W dniu 22 lipca 2010 roku Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu podpisał umowę z firmą Mostostal Warszawa dotyczącą wybudowania
Ośrodka Onkologicznego. Od tego czasu
rozpoczęto w pierwszej kolejności przygotowania pod inwestycję (w aspektach technicznych), a następnie realizację Ośrodka.
W środku budynku trwają obecnie prace wykończeniowe. Montowane są oprawy oświetleniowe, umywalki, brodziki,
ustępy, itp.

Elewacja zewnętrzna wykonana jest praktycznie cała. W środku trwają prace wykończeniowe. Od końca lipca jest już gotowy parking
– specjalnie dedykowany dla pacjentów i ich rodzin. Chcemy aby Ośrodek służył wiele lat, dlatego staramy się aby sprzęt był najlepszej jakości. Trwają rozmowy w tych kwestiach, gdyż są
to bardzo duże kwoty – podsumowuje Wojciech
Michalik, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

OŚRODEK ONKOLOGICZNY
SKŁADA SIĘ Z:
1. Nowo wybudowanych obiektów – są to segmenty A, B, C
2. Obiektów przebudowywanych (obecnie istniejących) – segmenty D i E wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową
i budową nowych elementów infrastruktury technicznej i komunalnej.
Budowa Ośrodka Onkologicznego jest
jedną z najważniejszych inwestycji, którą
Szpital przeprowadza od kilku lat. Będziemy posiadali swój Ośrodek, który będzie
służył zarówno mieszkańcom województwa małopolskiego jak i całej Polski. Jesteśmy dumni, że w naszym mieście będziemy
mogli leczyć wszelkiego rodzaju choroby
nowotworowe – mówi Artur Puszko, Dyrektor Naczelny Szpitala

W WYBUDOWANYM OŚRODKU ONKOLOGICZNYM ZNAJDZIE SIĘ
MIEJSCE DLA:
• przychodni onkologicznej, oddziału chemioterapii, dwóch oddziałów łóżkowych
– przygotowanych do przyjęcia około 100
pacjentów, centralnej sterylizacji oraz bloku operacyjnego
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Zaczynał od trenowania boksu z dziadkiem i judo z tatą. Dziś jest jednym
z najlepszych na świecie karateków posługujących się bronią białą. Maciej Sikoński pierwszy tytuł mistrza świata w tej dyscyplinie zdobył w 2006 r.
na Malcie. Nie bez powodu przylgnął do
niego przydomek Biały Ninja. Dwa tygodnie temu po raz kolejny obronił tytuł
mistrzowski federacji WUMA. W zawodach w Worcester nieopodal Birmingham wzięło udział 800 zawodników.
Maciej Sikoński bronił tytułu mistrza w pokazach bronią, startował
też w konkurencji kata kreatywnym,
czyli pokazach form tradycyjnych karate połączonych z akrobatyką sportową. W Worcester startował również
podopieczny Macieja Sikońskiego Paweł Smoleń z Męciny. To również już
utytułowany zawodnik. Na koncie
ma już kilka krążków, takich jak brąz
z 2011 roku, srebro z 2009 oraz złoto

w 2008 .Po zakwalifikowaniu się do finałów po dwóch dniach eliminacji Paweł stanął na macie z Koreańczykiem
i Amerykaninem. Tego pierwszego
pokonał różnicą pięciu punktów, ale
z kolejnym już poległ, choć nie obyło
się bez dogrywki. W MMA Smoleń zajął trzecie miejsce, aczkolwiek sędzia
przerwał walkę na zakładanej przez

Pawła dźwigni na łokieć przeciwnika w parterze.
– Gdyby walka potoczyła się kilka sekund dłużej, mogłoby być dużo
– opowiada Sikoński. – Jestem mimo
to dumny z Pawła, ponieważ był
sporo niższy od rywali, a w tej konkurencji jest to spora przewaga.
Maciej Sikoński, choć sam w MMA
nie jest nowicjuszem (walczył choćby na pierwszej gali MMA Atack razem z Saletą i Najmanem) w tej konkurencji nie startował.
– Po pierwsze przydarzyła mi się
kontuzja w eliminacjach podczas pokazu form i w walce mógłbym ją pogłębić i zmniejszyć szanse na tytuł
zarówno w MMA, jak i w broniach
– wyjaśnia. – Bardzo zależało mi na
obronie tytułu, więc zadecydowałem,
że postawię wszystko na jedną kartę. Dzięki temu przez kolejne dwa lata
jestem aktualnym mistrzem w posługiwaniu się bronią białą.

Muszynianki w sobotę za darmo
29 września (sobota) wicemistrz Polski w siatkówce Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna zaprezentuje się oficjalnie kibicom w nowym
składzie. Będą konkursy z nagrodami, możliwość spotkania z zawodniczkami i sportowe emocje, bo siatkarki zagrają pokazowo i sparingowo
z VK Agel Prostejov. Wstęp oczywiście wolny. Początek o godz. 17. Na
sezon 2012/13 można ponadto już kupować karnety. Wejściówki można

kupić w siedzibie klubu w Muszynie, Rynek 13 – pokój nr 10, w godzinach 8 –12. Karnety można nabyć od poniedziałku do piątku. Ceny
karnetów: trybuna górna – 150 zł,
trybuna dolna – 350 zł. Posiadacz
karnetu będzie mógł obejrzeć wszystkie mecze Orlen Ligi 2012/2013 oraz
CEV Volleyball Champions League,
czyli Ligi Mistrzyń. Sprzedaż karnetów prowadzona jest także w sklepie
internetowym.

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I

Czy wygramy,
czy przegramy...
Filip Burkhardt, pomocnik Sandecji: W Sandecji brakuje spokoju i wzajemnej współpracy między
najważniejszymi ludźmi a drużyną
i trenerem. Wymagania są wielkie,
a niestety jest dużo niedociągnięć organizacyjnych. Nie czujemy jedności.
Powinniśmy być jedną wielką rodziną. Wszyscy przegrywamy i wszyscy
wygrywamy. Do tego powinniśmy
dążyć, bo wtedy można zrobić sukces,
a na dzień dzisiejszy tego w Sandecji
nie ma (…) Czy wygramy czy przegramy to jest źle. Pokonaliśmy Olimpię Grudziądz, a i tak było źle, bo słabo graliśmy. Nie jest to fajna sytuacja.
(…) Do kibiców nie mam żadnych pretensji. Byli nawet w Gdyni. Przejechali 700 kilometrów, żeby nas dopingować. Nie chcę wymieniać personalnie.
Nie ma w Sandecji jednej wielkiej rodziny.
Źródło: sandecja.pl
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Biały Ninja nie spuszcza z tonu

Blisko 100 kolarzy z całej Polski oraz Słowacji wystartowało w minioną
sobotę w organizowanym przez Sądeckie Towarzystwo Cyklistów
szosowym wyścigu Doliną Popradu.

Fakro CUP dla krakusek
Najlepszym zespołem bardzo mocno obsadzonego, towarzyskiego
turnieju siatkówki kobiet, Fakro
Cup 2012, o Puchar Ziemi Gorlickiej, została drużyna z Krakowa.
We wszystkich meczach straciła tylko jeden set. Od strony sportowej reprezentantki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
zaprezentowały się wyśmienicie.
W pierwszej fazie turnieju zmierzyły
się z dwoma zespołami zagranicznymi grającymi w ekstraklasach swojego kraju. Najpierw akademiczki
pokonały białoruską Żemczuginę
Mozyr 3:0. W tym samym stosunku wygrały z Kopernicker SC Berlin i awansowały do fazy finałowej.
Tam rozegrały dwa mecze. Najpierw

wyższość krakusek musiała uznać
Stal Mielec (3:0). Najciekawsze spotkanie Krakowianki zagrały z zespołem AZS–u Białystok. Pierwszy set
padł łupem ekstraklasowych rywalek. Potem Eliteski poprawiły swoją grę i zaczęły dominować na boisku i puchar pojechał do Krakowa.
W ramach Fakro Cup rozegrano
też spotkanie pokazowe pomiędzy
Bankiem BPS Muszynianką Fakro
Muszyna a Stod Volley. Wicemistrzynie Polski z poprzedniego sezonu, zwyciężyły zespół z Norwegii
3:0. Eliteski AZS UEK Kraków natomiast dołączyły do elity zwycięzców
Fakro Cup. Pierwszą edycję wygrała mielecka Stal, a drugą MKS Tauron Dąbrowa Górnicza.

A

Anioły Mojego Dzieciństwa
.VLNDWDMHVWXQLZHUVDOQDGOD
NDGHJRF]\WHOQLNDQLH]DOHQLH
RGPLHMVFDLF]DVXZNWÏU\P
SU]\V]HGQDyZLDW
'RURWD:RODQLQtDXWRUND
ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Księgarnia Internetowa

Kup Teraz

www.novasandec.pl
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Krynica nie tylko ekonomiczna
Niewielka, spokojna, malowniczo położona perła polskich uzdrowisk była
niedawno tłem dla jedynego w swoim
rodzaju, niecodziennego wydarzenia.
Na jeden dzień stała się nie tylko ekonomiczną, ale również sportową stolicą Polski. Po raz pierwszy po Igrzyskach Olimpijskich w jednym miejscu
spotkali się sportowcy różnych dyscyplin, którzy podsumowali swoją drogę prowadzącą od treningów,
przez wywalczenie awansu, aż do reprezentowania Polski na Igrzyskach
Olimpijskich i sięgnięcia po medale.
Krynica gościła wybitnych sportowców: Leszka Blanika, Marka Kolbowicza, Szymona Kołeckiego, Adama Korola, Grzegorza Kotowicza,
Karolinę Naję, Piotra Małachowskiego, Beatę Mikołajczyk, Henryka Szosta, Anitę Włodarczyk i Adriana Zielińskiego. Tych nazwisk nie
trzeba przedstawiać. Wystawę akcji

„Zostań Olimpijczykiem” otwierały
nie mniej znane nazwiska Róża Thun,
Andrzej Czerwiński. Politycy uczynili
to w towarzystwie Anity Włodarczyk
i Adriana Zielińskiego medalistów
ostatnich igrzysk. „Zostań Olimpijczykiem” to spektakularna inicjatywa sportowo–edukacyjna, której
głównym zadaniem jest promocja idei
olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.
Podczas publicznej debaty „Od startu do mety” podsumowano Igrzyska Olimpijskie z różnych punktów
widzenia – zarówno samych sportowców, jak i przedstawicieli świata
polityki i biznesu. Spotkanie organizowane przez firmę Katarzyny Zygmunt – „Cogito, ergo sum” przyciągnęło ponad 300 gości, a imprezę
zwieńczyła wieczorna gala, na której
pojawiło się wiele znanych i cenionych osobistości, m.in. były prezydent Lech Wałęsa.
(KW)
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Na koniec tygodnia
Wiesław Wcześny zasłużył na
prezent z okazji setnego wydania DTS jak nikt inny. Pogoda,
czy niepogoda, już przez dwa
lata, w każdy czwartek Wiesiek
pilnuje, aby tygodnik trafił na
wszystkie najważniejsze biurka
w Nowym Sączu. A pogoda ma
tu znaczenie, bowiem Wiesław
Wcześny rozwozi 700 imiennych
egzemplarzy gazety na rowerze.
To tzw. prenumerata specjalna!
Cóż zatem mogło być lepszym
prezentem dla Wieśka niż nowy
rower? Na dodatek wyprodukowany przez firmę z naszego regionu! Firma Codex z Olszanki k. Podegrodzia od dwóch lat
montuje włoskie rowery Skilled.
Przetestowaliśmy – dobra jakość
za przystępną cenę!
I jeszcze kilka zdań o Wiesławie Wcześnym:
„Kurier – choć może zabrzmi
to nieco dziwnie, ale podejrzewam Wiesława Wcześnego, że on
nie umie chodzić. Nigdy bowiem
nie widziałem go bez roweru!
Wiesiek zawsze jedzie. Zawsze!
Jest jednym z nielicznych sądeczan – a nawet podejrzewam, że
jedynym – który jeździ na rowerze przez 365 dni w roku. Jeździ,
kiedy na zewnątrz jest minus 30
i kiedy upał sięga 35 stopni C. Nie
wiem, jak mu łańcuch nie przymarza do zębatki, ale nic nie jest

Rower na urodziny!

Tania kuchnia

FOT. MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU

ZDJĘCIE SPRZED LAT. 1 października 1908 r. w Nowym Sączu rozpoczęła działalność Katolicka Tania
Kuchnia. Towarzystwo Katolickiej Taniej Kuchni
liczyło 150 osób, a miała ona służyć głównie biedocie i ubogim studentom gimnazjalnym. Tania
kuchnia wydawała do tysiąca obiadów dziennie
dla bezrobotnych robotników i ich rodzin. Ponad
sto lat temu znajdowała się ona w narożnym budynku obok bazyliki zajmowanym obecnie przez
Muzeum Okręgowe. Dzisiaj tania kuchnia prowadzona przez parafialny Caritas znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej przy ul. Zakościelnej i wydaje codziennie ok. 135 obiadów.
(HIS)

w stanie go zniechęcić. Podziwiam go za to i szanuję. Napisałem nawet w „Dzienniku Polskim” – trochę dla zgrywy – taki
krótki tekścik mówiący o tym,
że Wiesiek jest dla sądeckiego
cyklizmu człowiekiem tak zasłużonym, iż uprasza się odpowiednie służby, aby nie karały
go, jeśli akurat jedzie deptakiem
na Jagiellońskiej, gdzie (kompletnie nie wiedzieć dlaczego)
jazda rowerem jest zabroniona.
Nie przyszło mi jednak na myśl,
że Wiesiek ten tekst wytnie z gazety, zalaminuje i kiedy policjanci zatrzymują go na Jagiellońskiej, wyjmuje z plecaka i każe
im czytać. Uwierzycie, Szanowni
Państwo, że to działa! Policjanci czytają, patrzą na Wieśka trochę jak na wariata, który zamiast
karty rowerowej używa wycinka
z gazety, ale potem już się tylko
śmieją i puszczają go wolno. Nigdy nie myślałem, że kawałek
gazety może być ważnym dokumentem, którym się można legitymować, ale dzięki Wcześnemu
odzyskuję moją coraz wątlejszą
wiarę w siłę słowa drukowanego (…)”.
Fragment ten pochodzi
z książki Wojciecha Molendowicza „Abecadło sądeckie”, która
– również w wersji audiobooka
– ukaże się niebawem.
(RED)

