
Piłkarz, pisarz 
i rysownik
Człowiek wielu pasji. Po pierwsze piłkarz 
– zawodowo gra w Kolejarzu Stróże, wycho-
wanek MKS Sandecja Nowy Sącz. Po drugie 
pisarz – rok temu debiutował książką „Rów-
nowaga”, wydaną przez wydawnictwo Zysk 
i s–ka z Poznania, a 30 września br. ukaże 
się druga część przygód Desmonda Pear-
ce'a pt. „Zachwianie”. Po trzecie rysow-
nik – prace Pawła Leśniaka można właśnie 
oglądać w Centrum Informacji Turystycznej 
w Nowym Sączu. Kwestionariusz osobowy
 L str. 16 
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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

Centrala 
Paszyn 478, 

33-326 Nowy Sącz, 

tel/fax 18 440 20 14

(ogrodzenia)

NAJLEPSZE 
CENY 

W MAŁOPOLSCE

ul. Jamnicka 3, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax 18 441 60 67, kom. 606 138 133

instalmet.limanowa@neostrada.pl
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GAZETA BEZPŁATNA
Nr 38 (151), 26 września 2013
Nakład 17 000

NOWO OTWARTA MYJNIA BEZDOTYKOWA W KRYNICY-ZDROU

NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE

SZYBKO •  TANIO •  SKUTECZNIE

DODATKOWE 
RABATY

przy zakupie 
większej ilości

żetonów 
do mycia

Adres: ulica Nadbrzeżna

Krynica-Zdrój

(obok składu budowlanego) 

Kontakt: Biuro Obsługi Klienta

tel./fax 18 41 444 34

e-mail: olmaoil@olma.com.pl

4 STANOWISKA CZYNNA 24 H

Bramy Ogrodzenia

Na Miarę Twoich Potrzeb

Drzwi Okna

www.zhufilipek.pl

-Bramy: Segmentowe Uchylne Roletowe Dwuskrzydłowe

Przemysłowe Ogrodzeniowe

- Ogrodzenia Przemysłowe, Furtki Segmenty Słupki Siatki

- Automatyka do Bram

- Stolarka Okienna i Drzwiowa: PCV ALU STAL DREWNO

- Rolety Parapety Moskitiery Okna Dachowe

- Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny

Kraków
Szczęśliwa 2A
604 433 933
602 303 311

Nowy Sącz
Węgierska 145
18 447 08 91
608 707 773

Gorlice
Chopina 45
18 545 00 25
666 320 236

Jasło
Kasprowicza 7
13 445 11 23
502 252 607

Brama Segmentowa

Automatyczna

już od 1890 zł/netto

Brama Przesuwna

Automatyczna

już od 2700 zł/netto

Nawiążemy Współpracę, Zapewniamy Doradztwo, Pomiar, Dostawę, Montaż Serwis

Jaworzyna sprzedana 
 L str. 3

Dla kogo miasto jest 
martwe? 
 L str. 4

Uczennicom SP nr 2 
zamknięto drogę 
do sukcesu
  L str. 5

UWAGA MŁODZI 
CZYTELNICY! 

Specjalnie dla Was 
miesięcznik 

DTS JUNIOR 
L sprawdź str. 7–10
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Ochotnicza Stra  Po arna w Wierchomli Wielkiej

Mesto Podolínec ze S owacji 

„Crossborder cooperation for safety”. 

Projekt wspó inansowany jest ze rodków Mi dzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

OKRĘGOWA STACJA 

KONTROLI POJAZDÓW

AUTOSERWIS

PRZYCZEPY 

I LAWETY

Nowy Sącz ul. Krakowska 66 
tel. 18 440 45 45 tel./fax 18 440 06 72 

kom. 602 270 666
e-mail: biuro@autopasek.pl

www.autopasek.pl
pon-pt: 8.00-20.00 sob: 8.00-15.00

R E K L A M A

Kobieta, 
mężczyzna i pies 
Z roku na rok spada w Nowym Są-
czu liczba urodzeń oraz zawiera-
nych małżeństw. Miejski Urząd 
Stanu Cywilnego w 2011 r. odno-
tował 2617 urodzeń, w 2012 – 2336, 
a do sierpnia br. było ich zaledwie 
1420. Zawieranych ślubów cywil-
nych i wyznaniowych zarejestro-
wano w 2011 r. – 586, 2012 – 548, 
do sierpnia 2013 – 346. Małżeństwa 
coraz częściej decydują się jedynie 
na jedno dziecko, choć dziś model 
dwa+jeden jest znany bardziej jako 
schemat: kobieta, mężczyzna i pies.

(BS)

DTS trzyma pion 
Gratuluję wspaniałego sukcesu na trudnym rynku praso-
wym w postaci 150 numerów pełnokrwistego dziennikarstwa 
i życzę dalszych równie bardzo dobrych numerów, ogromnego 
nakładu i rosnącej rzeszy czytelników. W epoce powszechnej ta-
bloidyzacji mediów, która nie omija nawet najbardziej opinio-
twórczych tygodników, trzymanie przez Dobry Tygodnik Sądec-
ki pionu poważnej prasy należy uznać za prawdziwy fenomen. 
Tak trzymać! Nadal będę co tydzień poszukiwać także informa-
cji z powiatów okalających Nowy Sącz. Macie wszak w nadty-
tule również Limanową i Gorlice, a ostatnio z Limanowszczyzny 
nie mogę nawet ze świecą niczego wyczytać. A przecież macie 
w zanadrzu najlepszą stamtąd Waszą współpracownicę. Więcej 
Limanowej na Waszych łamach! Czego Wam także życzę, gdyż 
lepszego nigdy dość. 

Pozdrawiam z szacunkiem i podziwem najserdeczniej.
Eżbieta Ciborska

MIASTO W LICZBACH Z L ISTÓW DO REDAKCJ I

Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej 
sp. z o.o. w Nowym S czu

ZAWIADAMIA 

e w zwi zku z otrzymanymi od wi kszo ci spó dzielni 
mieszkaniowych wnioskami o rozpocz cie dostarczania 

ciep a, z dniem 24 wrze nia br. 
rozpoczyna sezon grzewczy i dostaw  ciep a 
do wszystkich Odbiorców, którzy zwróc  si  

z wnioskiem o jego dostaw .

Wnioski nale y sk ada  pisemnie w siedzibie MPEC 
lub faxem (nr 18 443-78-35)

 z podaniem adresów obiektów, do których ma by  
rozpocz te dostarczanie ciep a.

R E K L A M A

W ubiegły czwartek 
DTS świętował swo-
je trzecie urodziny 
i wydanie 150. nu-
meru tygodnika. Jako 
pierwsza życzenia 
złożyła nam, poja-
wiając się w redak-
cji ze wspaniałym 
tortem, pani Wikto-
ria Majerska–Kon-
dek. Za wszystkie 
życzenia i przejawy 
sympatii serdecznie 
dziękujemy.
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Firma archeologiczna ArcheoBud
kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Katarzyna Jeleń-Motarska
mgr archeologii

ul. Wałowa 7/2
30-704 Kraków

ul. Żywiecka 21/22
33-300 Nowy Sącz

k.jelen.motarska@gmail.com
www.archeobud.pl

+48 603 774 826

ZWIĘKSZ SWOJĄ 
EMERYTURĘ!
Dla osób, które:

•  chcą godnie żyć na emeryturze
•  mają pytania i wątpliwości dotyczące 

obecnych zmian w systemie emerytalnym,
•  chcą dokonać bezpłatnej analizy posiadanych już rozwiązań emerytalnych (III Filar) i nie 

tylko, pod kątem obniżenia kosztów, zmniejszenia bieżącej składki lub jej zawieszenia, 
•  zgromadzić pieniądze na wykształcenie dzieci lub wnuków.

Nowy Sącz ul. Jagiellońska 18
tel. 18 44 202 23, kom 696 417 363

www.biurotwojefi nanse.pl

SPRZEDAŻ OPAŁU

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

Oferujemy:
    • węgiel
       • miał

• koks
   • eko groszek
      • olej opałowy

KUPON
RABATOWY
NA POZOSTAŁE

10%

piękna stara biżuteria 

porcelana miśnieńska

stare srebra

malarstwo

SALON ANTYKÓW 

KOLEKCJONER
33-300 Nowy Sącz Rynek 2, 

tel. 18 444 16 76

kolekcjoner.nsi.pl@gmail.com

www.kolekcjoner.nsi.pl

KUPON
RABATOWY
NA BIŻUTERIĘ 
I PORCELANĘ

15%

R E K L A M A
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SAMORZĄD.  Włady-
sław Wnętrzak pozostaje 
na stanowisku. Frekwen-
cja w referendum, któ-
re miało zdecydować, czy 
będzie nadal pełnić funk-
cję wójta w Rytrze, wynio-
sła 11,67 procent, co ozna-
cza, że głosowanie nie jest ważne, 
bo wzięło w nim udział mniej niż 3/5 
z liczby osób, które w 2010 roku wy-
brały włodarza gminy. 

– Na niecałe trzy tysiące osób 
uprawnionych do głosowania, 
do urn poszło jedynie blisko 350. 
Wśród głosujących tylko 11 opo-
wiedziało się przeciw odwołaniu 
wójta, pozostali byli za – mówi 
Maria Zięba, z nowosądeckiej de-
legatury Krajowego Biura Wybor-
czego. – Referendum przebiegało 
spokojnie. Nie odnotowano żad-
nych zakłóceń ciszy wyborczej. 

Głosowanie odbyło się na wnio-
sek grupy niezadowolonych 

mieszkańców, którzy za-
rzucali wójtowi niegospo-
darność i poważne za-
dłużenia gminy. Tylko 
wobec Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych zale-

głości wynoszą ponad 600 
tys. zł. To dwa razy więcej 

niż w ubiegłym roku. Gmina nie 
płaciła składek za zatrudnionych 
nauczycieli, dyrektorów oraz pra-
cowników szkół. Trwa już postępo-
wanie egzekucyjne w tej sprawie. 

 Referendum kosztowało podat-
ników około 11 tys. zł.

MONIKA CHROBAK 

11 głosów przeciw odwołaniu wójta Rytra 

KOMENTARZ

Życzę mieszkańcom godnych kandydatów 
Władysław Wnętrzak, wójt Rytra: – Referendum pokazało, że mieszkańcy 
mają swój rozum i potrafią właściwie decydować o swojej małej ojczyź-
nie, że potrafią bronić samorządu. Jeżeli ktoś ma lepsze pomysły na roz-
wój gminy, powinien wystawić karty na stół, a nie rzucać hasła i sądzić, 
że one, żyjąc własnym życiem, będą przynosić sukcesy. Warto, by Rytro 
nadal samodzielnie egzystowało. To, że kilka osób zanegowało to, co ro-
bię, nie znaczy, że jesteśmy negatywnym samorządem. Za wcześnie, by 
deklarować, że wystartuję w wyborach za rok. Życzę sobie i mieszkań-
com gminy, by mieli godnych kandydatów, z dobrymi programami. Takich, 
którym naprawdę zależy na dobru Rytra.
  Not. (KG)

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

Z  SESJ I  RADY MIASTA.  Radny No-
wego Sącza Artur Czernecki wyraził swo-
je zniesmaczenie postawą pełnomocnika 
prezydenta do spraw osób niepełno-
sprawny Leszka Langera i nawet zawnio-
skował o jego odwołanie z funkcji. – Uwagi 
pana Czerneckiego są kolejnym kłam-
stwem wypowiadanym publicznie na mój 
temat – komentuje sprawę Langer. 

Odniósł się on w felietonie na łamach 
„jednej z bezpłatnych gazetek” do in-
terpelacji Artura Czerneckiego w spo-
sób – jak uważa radny – ośmiesza-
jący i lekceważący. – Zniekształcił 
moją interpelację, która dotyczy bar-
dzo poważnego problemu. Miesz-
kańcy ulicy Długoszowskiego napi-
sali do mnie list, w którym opisują, 
do jakich scen dochodzi niedaleko 
Centrum Handlowego Gołąbkowice 
w pobliżu ich posesji. Zrobiono tam 
śmietnik, miejsce libacji, a nawet or-
gii. Czują się zagrożeni. Tymczasem 
pan Langer, który jako pełnomocnik 
prezydenta do spraw osób niepełno-
sprawnych, powinien tym bardziej 

wykazywać empatię, tak lekcewa-
żąco podszedł do problemu. Nie tyl-
ko ja jestem oburzony jego tekstem, 
ale przede wszystkim mieszkańcy, 
którzy pokazali mi ten felieton. Jeśli 
chce uprawiać politykę, to powinien 
zrezygnować z funkcji pełnomocnika 
– mówi Czernecki. 

– Politykę mogę uprawiać tak jak 
każdy wolny człowiek żyjący w wol-
nym kraju, po godzinach pracy. Mam 
prawo do każdego przyzwoitego 
hobby, a polityka jest moim hobby 
– mówi DTS Leszek Langer. – Ponad-
to uwagi pana Czerneckiego są ko-
lejnym kłamstwem wypowiadanym 
publicznie na mój temat. Będę chciał 
niebawem tę sprawę szerzej omó-
wić. W felietonie przytoczyłem wy-
powiedzi pana Czerneckiego z sesji 
Rady Miasta, które pozwoliłem sobie 
skomentować. Mam do tego prawo. 
Kto nie pamięta słów pana Czernec-
kiego, to proszę niech odsłucha na-
grania z rady. 

Do sprawy zatem wrócimy. 
(G) 

Czernecki chce głowy Langera 

Jaworzyna sprzedana
Kolej gondolowa na górę Jaworzyna ma 
nowego właściciela. Główną atrakcję zi-
mową Krynicy zakupiła spółka Polskie 
Koleje Górskie. 75 proc. akcji zakupione 
przez PKG wyceniono na blisko 50 mln 
zł. Dotychczas, głównymi posiadaczami 
akcji kolejki były PKO Bank Polski i Gru-
pa PZU. Obaj udziałowcy pozbyli się swo-
ich pakietów akcji w całości. 

Polskie Koleje Górskie to spółka two-
rzona przez samorządy z Podhala i pry-
watny fundusz inwestycyjny. Spółka 
zakupiła wcześniej od PKP majątek Pol-
skich Kolei Linowych z kolejkami m.in. 
na Kasprowy Wierch i Gubałówkę, a tak-
że na Górę Parkową w Krynicy. W wy-
powiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, 
prezes spółki Polskie Koleje Górskie Zbi-
gniew Rekusz poinformował, że zakup 
kontrolnego pakietu kolei na Jaworzy-
nę to kolejny etap strategii spółki, któ-
ra chce się stać liderem branży w Polsce 
zdolnym do skutecznego rywalizowa-
nia o polskich turystów z zagraniczny-
mi kurortami.

www.radiokrakow.pl

KOMENTARZ
Ryszard Florek, prezes firmy Fakro: Szkoda, 
że kolejne polskie przedsiębiorstwo trafiło 
w ręce zagranicznego kapitału i to jeszcze 
niewiadomego pochodzenia. Są branże, 
w których ze względu na efekt skali, pol-
skie przedsiębiorstwa mogą być bardziej 
efektywne, gdy zostaną włączone do mię-
dzynarodowej grupy. Wydaje mi się jed-
nak, że w turystyce osiągniecie efektu skali 
przez polskie podmioty jest możliwe i temu 
ma służyć projekt Siedem Dolin. Teraz 
przejęcie Kolei Gondolowej przez obcy ka-
pitał może to utrudnić. Trudno powiedzieć, 
czy sprzedaż jest korzystna, bo nie jest 
znane źródło kapitału i cel zakupu jest wąt-
pliwy. Cena sprzedaży jest dużo wyższa niż 
realna wartość udziałów (którą PKG zaofe-
rowały w regulaminowym czasie przetar-
gu), a co wynika z ekonomicznych rachun-
ków jakie Kolej Gondolowa osiąga. Dlatego 
też z rachunku ekonomicznego nie wynika 
cena, którą obecnie PKG zapłaciły za udzia-
ły. My, gdybyśmy brali kredyt na zakup 
udziałów o tej wartości, nie zarobilibyśmy 
nawet na odsetki. Chyba, że nowy wła-
ściciel, płacąc cenę dużo wyższą od ryn-
kowej miał wyraźny cel – np. może dąży 
do zmonopolizowania rynku i podniesienia 
cen o 30% (nie ma pewności, czy za tym 
nie stoi kapitał słowacki). Tylko, czy wyższe 
ceny zaakceptują polscy klienci.

ZASŁYSZANE
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SZKOŁA matematyki i fizyki MAT–
LAB, korepetycje indywidualne 
i grupowe. Tel. 504 699 482, 
533 866 566.

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 
– produkcja, montaż. 
Tel. 696–027–993.

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

BRYKIET DRZEWNY – producent, 
c.o., kominki. Tel. 503–313–788.

KUPIĘ stary kierat konny i pompę 
strażacką – sikawkę. 
Tel. 604 694 137.

KUPIĘ stary motocykl, 
stan obojętny. Tel. 507 187 349.

ZATRUDNIĘ kucharkę, pomoc 
kuchenną, pokojówkę 
w pensjonacie, zakwaterowanie. 
Tel. 601 462 099.

R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE

Projekt wspó inansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo cznego

 

S decka Izba Gospodarcza 
we wspó pracy z FRDL Ma polskim Instytutem  

Samorz du Terytorialnego i Administracji   
 

zaprasza pracowników mikro i ma ych przedsi biorstw  
z Ma opolski na 

 
BEZP ATNE SZKOLENIA I DORADZTWO  

DOFINANSOWANIE Z EFS w ramach projektu 
„Ma polska Akademia Zarz dzania II – systemowy cykl szkole  dla 

mikro i ma ych przedsi biorstw”: 
 

CLIENTING – SKUTECZNA SPRZEDA  XXI WIEKU 
Nowy S cz, 14-15.10.2013r. 

 

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA – PRAWO PRACY 
Nowy S cz, 17-18.10.2013r. 

 

SKUTECZNA REKLAMA 
Nowy S cz, 21-22.10.2013r. 

 

ROZWÓJ UMIEJ CI KIEROWANIA PRACOWNIKAMI 
(szkolenie wyjazdowe) 

 Hotel BANIA**** Bia ka Tatrza ska, 24-25.10.2013r. 
 

Szczegó owe informacje i pe na oferta szkole : 
 www.mistia.org.pl/akademiazarzadzania 

 

 

S decka Izba Gospodarcza 
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy  
tel. 18/449 91 64, 18/449 91 65 

email: biuro@sig.org.pl 
 

                 

O szczegó y pytaj w Fabryce okien Tradycja 
Nowy S cz, ul. Elektrodowa 47, 

tel 18 440-00-13 lub 18 440-00-14, 
e-mail: sprzedaz@tradycja.biz

R E K L A M A

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
       Obiady  rmowe
  Zupa + II danie  = 12 z

Restauracja wyró niona w konkursie 
„Mój sposób na biznes”

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

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

– Nowy Sącz może być bardziej 
atrakcyjny, ale nigdy nie będzie 
miastem turystycznym – uważają 
zagraniczni studenci. 

ROZMOWA  z LASSE PAULSSENEM 
z Kolonii i EMMĄ SPRANG z Paryża, 
uczestnikami kursu językowego 
Erasmusa EILC w Wyższej Szkole 
Biznesu – NLU w Nowym Sączu.

– Jesteście już niemałą chwilę w Nowym 
Sączu. Jakie wrażenia?

Lasse: – Jeśli pytasz o mia-
sto, to stwierdzam, że niewiele jest 
tu do robienia, ale myślę, że przy-
jazd tutaj, to ciekawe doświadcze-
nie. Chyba wszyscy, a na pewno 
większość, aplikowała do Krakowa 
na kurs językowy. Kiedy dowiedzie-
liśmy się, że tam nie ma miejsca i wy-
syłają nas do Nowego Sącza, byliśmy 
zawiedzeni. 

Emma: – Na szczęście wynagradza 
to okolica. Pod tym względem Nowy 
Sącz jest lepszy od Krakowa. Mieliśmy 
okazję wspinać się w parku linowym 
w Rytrze, odbyliśmy rafting Dunaj-
cem. Fajnie spędziliśmy też czas nad 
jeziorem w Starym Sączu.

– Nad jeziorem?
Emma: – W cudzysłowie jezio-

rem. Mam na myśli staw – napraw-
dę miłe miejsce. 
– Nowy Sącz jest dla was miejscem, 
do którego chcielibyście wrócić?

Lasse: – Dla młodego człowieka, 
turysty to nie jest miejsce, do którego 
chciałby wrócić. Nie ma tu zbyt wie-
lu atrakcji dla młodych. Choć może 

nie wszystko zobaczyliśmy w samym 
mieście.

Emma: – Trochę martwe miasto. 
Lasse:  – W piątek w każdym euro-

pejskim mieście ludzie umawiają się 
do dyskoteki, a my w piątek wieczór 
nic specjalnego nie mogliśmy znaleźć 
w centrum. W sobotę podobno było już 
lepiej, ale akurat mnie zabrakło. Nie-
stety nie mieliśmy okazji przebywać 

w Nowym Sączu w roku akademickim. 
Może gdy przyjeżdżają studenci, robi 
się tu tłoczniej i ciekawiej. Niemniej 
przyjazd do Nowego Sącza to bardzo 
pozytywne dla mnie doświadczenie: 
ciekawy kurs, możliwość poznania lu-
dzi z całej Europy. 
– Braliście również udział w Forum Mło-
dych Liderów. Wiceprezydent Nowego 
Sącza Jerzy Gwiżdż powiedział na jednej 
z sesji Rady Miasta, że od jego uczestni-
ków dowiedział się, iż Nowy Sącz wspa-
niale funkcjonuje i dużo się w centrum 
dzieje, że miasto jest martwe dla tych, 
którzy chcą, żeby takie było. 

Lasse: – Forum Młodych Liderów 
to nie moja bajka, nie studiuję ekonomii. 

Emma: – Ależ to świetna rzecz. 
Młodzi ludzie przyjechali do Nowe-
go Sącza tylko po to, by wziąć w nim 
udział. Dobry czas na wymianę po-
glądów i nawiązanie nowych znajo-
mości. Mnie się podobało. 
– Bez tego Nowy Sącz nie mógłby być 
celem ich podróży? Dla was miasto ma 
potencjał bycia turystycznym?

– Ma szansę być miastem bar-
dziej atrakcyjnym, ale głównym 
celem dla turystów, zwłaszcza 
młodych – raczej nie. Pewnie 
z uwagi na dystans, jaki je dzieli 
od Krakowa. Hmmm… Przypomi-
nam sobie teraz, że ja tu już wcze-
śniej byłem. Tak. Kilka lat temu 
przejeżdżałem przez Nowy Sącz 
z wycieczką objazdową. Jechali-
śmy na Słowację. Ale nie zatrzy-
maliśmy się. Widać przewodnicy 
nie zarekomendowali nam tego 
miejsca jako interesujące. 
– Co mogłoby być magnesem dla mło-
dych ludzi, by zechcieli przyjechać 
do małego miasta?

Lasse: – Młodzi nie przyjadą zo-
baczyć ratusza, ale przyciągnie je 
duże wydarzenie. Dla niektórych 
może to będzie Forum Młodych 
Liderów.

Lasse:  – Ja może wróciłby tu dla 
Festiwalu. 
– Jakiego?

Lasse:   – Pod Starym Sączem. 
– Byliście na Pannonice w Barcicach?

 Lasse: – Tak, i świetnie się 
bawiliśmy. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Dla kogo miasto jest martwe?
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Lasse (pierwszy z prawej) i Emma 
(tuż za nim) byli wśród 30 stu-
dentów z Francji, Niemiec, Włoch, 
Turcji, Grecji, Portugalii, Hiszpa-
nii, którzy wzięli udział w kursie 
językowym Erasmusa EILC w WSB–
NLU. Od sierpnia uczyli się języka 
polskiego, ale również brali udział 
w wielu wydarzeniach artystycz-
nych i nie tylko w całej Małopolsce. 
Mieli okazję zapoznać się zarówno 
z atrakcjami regionu, jak i działalno-
ścią gospodarczą. Odwiedzili m.in. 
FAKRO, sądecką firmę o zasięgu 
międzynarodowym. 
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DTS CZYTELNIKÓW. Niekon-
sekwencję i działanie na szko-
dę uczniów zarzuca władzom mia-
sta część rodziców i nauczycieli klasy 
sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 
w Nowym Sączu. Właściwie byłej już 
klasy sportowej, bo Wydział Eduka-
cji zdecydował o likwidacji jej profilu, 
obcinając lekcje wychowania fizycz-
nego z 10 do czterech godzin. – Mu-
simy działać zgodnie z przepisami. 
Nie możemy ulegać szantażom – od-
powiada na ich zarzuty wiceprezy-
dent Bożena Jawor.

W SP nr 2 od 2006 r. prowadzo-
ny jest autorski program klas spor-
towych. Co roku tworzono jed-
ną klasę, w której uczyły się same 
dziewczęta. Uczyły się i jednocze-
śnie trenowały piłkę ręczną – bo tak 
był sprofilowany oddział – odnosząc 
niemałe sukcesy wraz z Uczniow-
skim Klubem Sportowym „Dwój-
ka” (I liga). W tym roku szkolnym 
nie powstała nowa klasa sportowa. 
Zabrakło kilku chętnych dziewcząt 
do jej utworzenia. 

– Zgodnie z przepisami klasa 
sportowa powinna liczyć mini-
mum 20 osób – wyjaśnia Józef Kli-
mek, dyrektor Wydziału Oświaty 
w Nowym Sączu. 

W myśl tych przepisów pozba-
wiono jednak profilu sportowego 
również klasę szóstą, której dziew-
częta już od dwóch lat intensyw-
nie trenowały piłkę ręczną, jeździły 
na zawody i obozy sportowe. 

– Jeszcze do 19 czy 20 września 
uczennice szły profilem klasy sporto-
wej. Sytuacja zmieniła się, gdy dwie 
z nich, z uwagi na zmianę miejsca 
zamieszkania, opuściły naszą szko-
łę. W klasie z 16 zostało 14 dziew-
cząt – opowiada dyrektor SP nr 2 
Katarzyna Fałowska. – Kiedy zanio-
słam do Wydziału Edukacji popra-
wiony arkusz organizacyjny, dy-
rektor stwierdził, że miasto nie stać 
na utrzymanie tej klasy. Ze sporto-
wej stała się więc taką jak pozostałe.

Dla uczennic oznacza to zmniej-
szenie liczby godzin wychowania 
fizycznego z 10 do czterech tygo-
dniowo oraz odcięcie od źródła fi-
nansowania wyjazdów na zawody 
czy obozy sportowe. 

– Strasznie to przykre, bo dla 
tych dzieci to całe życie. Koszto-
wało ich to wiele wyrzeczeń, więc 
trudno im zrozumieć, że ze wzglę-
du na pieniądze zamyka się im 
drogę do dalszych sukcesów. 
Niestety niewiele mogę zrobić, 
muszę wykonywać polecenia 

zwierzchników – dodaje Katarzy-
na Fałowska.

O zdrowy rozsądek i konse-
kwencję w działaniu apelują więc 
do władz miasta rodzice uczniów.

– Klasa, do której chodzi moja 
córka, nigdy nie liczyła 20 uczniów. 
Tworzono ją na bazie 18 czy nawet 17 
dziewcząt. Jak teraz, po dwóch la-
tach, mamy wytłumaczyć dzieciom, 
że to niezgodne z przepisami? Cór-
ka zrezygnowała z treningów na ba-
senie, bez reszty poświęcając się 
piłce ręcznej. Aż miło było chodzić 
na zawody, widząc, jak dziewczyny 
dają z siebie wszystko – mówi Ste-
fan Chenczke, przewodniczący rady 
rodziców tej klasy. – Od uczniów 
wymaga się konsekwencji, tym-
czasem okazuje się, że to my, doro-
śli, nie jesteśmy konsekwentni. Tyle 
się mówi o tym, że dzieci są krzywe, 

otyłe, wydaje miliony z pieniędzy 
publicznych na promocję aktywne-
go trybu życia, a kiedy chcą upra-
wiać sport, to się im tę szansę od-
biera – komentuje i zapowiada, że 
wystosuje w tej sprawie list do Mi-
nisterstwa Edukacji. 

Dyrektor Józef Klimek nie chce 
wypowiadać się na temat tego, 
co było kilka lat temu, bo pełni funk-
cję dopiero od roku. Mówi, że rozu-
mie potrzeby dzieci i tylko dlatego nie 
rozwiązał całej klasy, a jedynie zli-
kwidował jej profil. – Ale nie mogę 
łamać przepisów, bo to niesie skut-
ki finansowe. Na klasy sportowe 
otrzymujemy dodatkowe subwencje 
[ok. 40 tys. zł rocznie kosztuje utrzy-
manie klasy – przyp. red.]. Jeśli wy-
dajemy je niezgodnie z przepisami, 
w końcu Ministerstwo Finansów się 
o te pieniądze upomni – stwierdza. 

Jego zdaniem miasto powinno 
dążyć do założenia szkoły sporto-
wej z prawdziwego zdarzenia, gdzie 
swoje miejsce znaleźliby naprawdę 
utalentowani uczniowie. Najpierw 
jednak należy uporządkować funk-
cjonowanie oddziałów sportowych. 

– Teraz wygląda to tak, że klasy 
sportowe są w szkołach, które na-
wet nie mają sal gimnastycznych 
– zauważa. – Moim zadaniem, je-
śli ktoś chce uprawiać sport, to bę-
dzie to robił bez względu na to, 
czy jest w klasie sportowej czy 
nie. A prawda jest taka, że chęt-
nych uczniów brakuje. Ewident-
nym przykładem jest II LO, gdzie 
w tym roku było tylko 17 kandy-
datów do klasy sportowej. Tam też 
oddziału nie mogliśmy utworzyć.

– Nie chcę szumu wokół szkół, 
ale nie mogę ulegać szantażom. 
Musimy działać zgodnie z przepi-
sami, a środków szukamy, gdzie 
się tylko da. Czasy nie są łatwe 
– przekonuje Bożena Jawor.

Rodzice szóstoklasistek z „dwój-
ki” nie mają jednak zamiaru się pod-
dać. Na oficjalną rozmowę z wicepre-
zydent są umówieni 7 października 
i – jeżeli nie jest możliwe przywróce-
nie profilu sportowego klasie – chcą 
zaproponować inne rozwiązanie. 
– Zależy nam, by dziewczęta mo-
gły kontynuować treningi. By nadal 
miały 10 godzin wychowania fizycz-
nego. Inaczej dwa lata ich pracy pój-
dzie na marne – mówi pan Stefan. Już 
wiadomo, że dwie lekcje mogą być re-
alizowane przez nauczycieli w ramach 
tak zwanych godzin karcianych. 

– Jeśli klasa nie może istnieć 
z przyczyn formalnych, to kto ma 
wyłożyć na nią pieniądze? – pyta 
Józef Klimek. – Tylko podatnicy…

 KATARZYNA GAJDOSZ 

Poświęciły się piłce bez reszty
Szóstoklasistkom 
odebrano profil 
klasy sportowej, 
bo jest ich 
za mało
FOT. ARCH. SP NR 2 

W Nowym Sączu w szkołach pod-
stawowych funkcjonują czte-
ry klasy sportowe: jedna w SP nr 
2 (klasa V) i trzy w ZSP–G nr 1; 
w gimnazjach – 9, a w szkołach 
ponadgimnazjalnych – jedna.
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Za co można trafić do więzienia, pra-
cując w białoruskich mediach? Czy 
KGB ma się dobrze? ROZMAWIAMY 
z ANDREW SWIFTEM, opozycyj-
nym publicystą z Białorusi, któ-
ry gościł niedawno w Nowym 
Sączu i redakcji „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego” 

– Gdy mówimy o dziennikar-
stwie, o różnicach między 
możliwościami i znaczeniem 
mediów, pierwsze pytanie, 
które nasuwa się w związku 
z Białorusią związane jest z cen-
zurą. W Polsce od dłuższego cza-
su można prawie wszystko. Jakie 
uprawnienia i jaki status ma dzien-
nikarz w Twoim kraju? Czy są tema-
ty tabu? 

– Dziennikarz na Białorusi, tak 
jak w Polsce, jak w całym świe-
cie, to osoba, pełniąca ważną spo-
łeczną funkcję. Dzięki dzienni-
karzowi obywatele są świadomi 
procesów, które zachodzą w spo-
łeczeństwie w ujęciu lokalnym 
i globalnym. Na Białorusi funk-
cja ta, przez warunki polityczne, 
jest bardzo zredukowana. Presja 
i naciski w redakcjach sprawia-
ją, że dziennikarz staje się propa-
gandystą, a nie obiektywnym ob-
serwatorem rzeczywistości. Dzieje 
się tak przede wszystkim w przy-
padku gazet założonych przez rząd, 
przez Aleksandra Łukaszenkę. 
Choć i wśród dziennikarzy opozy-
cyjnych są tacy, którzy nie potrafią 
spojrzeć na opisywane, poruszane 
problemy inaczej niż w kolorach 
czarno–białych.

Tematy tabu? Dla dziennika-
rzy gazet państwowych, to najczę-
ściej te związane z krytyką władzy. 
Jest nawet taki dowcip, że każ-
dy chciałby żyć w tej Białorusi, 
o której można przeczytać w ga-
zetach państwowych, albo któ-
rą można zobaczyć w programach 
telewizji państwowej. Z innej stro-
ny, niepodległe media, a dokład-
niej media, które mają oficjal-
ną rejestrację, bądź akredytację, 
też mają związane ręce, bo na-
wet przy zadawaniu pytań mu-
szą poruszać się jedynie w zakre-
sie dopuszczalnym przez państwo. 
Chodzi o kwestie związane z go-
spodarką, kulturą, językiem bia-
łoruskim. Tak naprawdę problem 
polega na tym, że media niepodle-
głe cały czas funkcjonują pod prę-
gierzem, groźbą zamknięcia.
– Jakimi narzędziami posługują się 
cenzorzy?

– To prosty mechanizm. Do-
puszczalne są tylko dwa ostrze-
żenia na rok za zbyt ostrą kryty-
kę rządów. Ostrzeżenia dostaje się 
od Ministerstwa Informacji. Trzecie 
ostrzeżenie równa się zamknięciu 
tytułu, gazety albo rozgłośni. Jeśli 
chodzi o konkretnych dziennika-
rzy, to zbyt aktywni często trafia-
ją do więzienia na czas od trzech 
do 15 dób i to pod byle pretek-
stem, że na przykład zachowali się 
obscenicznie w miejscu publicz-
nym czy za publiczne oddawa-
nie moczu. Stację radiową Au-
toradio zamknięto tylko dlatego, 

że przed wyborami prezydencki-
mi w 2010 roku, radiowcy zamie-
ścili na antenie reklamę jednego 
z kandydatów opozycyjnych An-
drieja Sannikowa…
– Miałeś okazję już niejednokrot-
nie obserwować funkcjonowanie me-
diów w Polsce. Co chciałbyś prze-
nieść na wasz grunt, a co należy 
skrytykować? 

– Na nasz grunt chciałbym 
przenieść konkurencję między 
mediami. Na Białorusi nie ma wie-
lu gazet żyjących za własne pie-
niądze. Państwowe media mają 
dotacje z budżetu państwa, wpro-
wadzona jest przymusowa prenu-
merata wybranych tytułów dla 
nauczycieli, milicjantów, urzęd-
ników państwowych. Co się ty-
czy niepodległych mediów, 
to tutaj jest zagrożenie ze strony 
finansowania przez różne instru-
menty funduszowe, skierowane 
na wsparcie demokracji na Biało-
rusi. Z jednej strony takie wspar-
cie pomaga wytrwać w ciężkich 
warunkach autorytarnego reży-
mu Łukaszenki, a z drugiej często 
prowadzi do zgubienia kontaktu 
z czytelnikami, z ich codzienny-
mi problemami. A przecież to wła-
śnie ludzie powinni być najważ-
niejsi. Co do krytyki, to bardzo 
nie chciałbym, żeby dziennikar-
stwo na Białorusi rozwijało się 
według standardów Axel Sprin-
ger, nie chciałbym takiego zalewu 

tabloidów na Białorusi. Chociaż 
pewnie jest to nieuniknione.

– Ogromnym zaskoczeniem dla na-
szej redakcji były opowieści na-

szych stażystów z Białorusi 
o KGB. Nie dość, że ma się do-

brze, to jeszcze się rozrasta. 
Możesz powiedzieć coś więcej 
na ten temat?

– Ci czytelnicy, którzy 
pamiętają co znaczy abre-
wiatura UB, nie będą za-

skoczeni metodami biało-
ruskiego KGB. Bo przecież 

Urząd Bezpieki czy Urząd Bez-
pieczeństwa i białoruskie KGB 

to bliźniaki urodzone na Łubian-
ce w Moskwie. KGB ma na podsłu-
chu nasze telefony, czyta nasze li-
sty, chociaż teraz można mówić 
bardziej o czytaniu e–maili, obser-
wuje nasze kontakty w kraju i za 
granicą. Białoruś jest dzisiaj dziw-
nym krajem, gdzie nikt nie wyrzu-
ci cię z pracy, czy z uczelni za dłu-
gie włosy, czy zachodnie piosenki, 
ale może cię to spotkać za poglądy 
polityczne.
– Jesteś znanym i często cytowanym 
obserwatorem białoruskiego życia 
politycznego i społecznego, ale ogra-
niczasz się do publikacji na Facebo-
oku. Dlaczego?

– Facebook to narzędzie, dzię-
ki któremu można dowiedzieć się 
o wszystkim szybciej niż z tra-
dycyjnych mediów. Możesz też 
szybciej coś ocenić czy skomento-
wać. Niektóre z białoruskich por-
tali internetowych proponowały 
mi przeprowadzkę mojego bloga 
na ich strony, ale ja wolę Facebook 
za możliwość feedback’u od czy-
telników. Dzięki temu, że jeste-
śmy „friends”, mogę nie tylko po-
znać ich reakcje na to, co piszę, 
ale mogę też dowiedzieć się, jaki-
mi są ludźmi, z jakimi problema-
mi borykają się w życiu codzien-
nym, jakie mają upodobania, gusta 
i potrzeby. Sieci społecznościowe 
to wspaniałe wielofunkcyjne na-
rzędzie dla aktywistów społecz-
nych, dla dziennikarzy. Najważ-
niejsze, by nie zapomnieć, gdzie 
jest życie realne, a gdzie jest rze-
czywistość wirtualna.

Rozmawiała EWA STACHURA 

R E K L A M A

Jad odajnia 
Pod Wierzb

ul. Paderewskiego 49, 
tel. 18 441 04 43

HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA „GORZKÓW” 
33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1

tel. (018) 442 74 53, fax (018) 442 74 26
e-mail: gorzkow@hpsp.com.pl

www.hpspgorzkow.pl

Ó

od 1995 roku
Hala Handlowa 

Gorzków 
zaprasza na zakupy
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Media pod pręgieżem 

FOT. ARCH. ANDREW SWIFTA

D zięki gospodarskiej 
wizycie marszałka 
województwa Marka 
Sowy na Sądecczyźnie 

mieliśmy prawdziwy „wysyp” 
projektów drogowych łączą-
cych ten region ze światem, bądź 
w przyszłości ułatwiających życie 
kierowcom w Nowym Sączu.

Kiedy prezydent Nowego Sącza 
Ryszard Nowak obwieścił urbi et 
orbi przetarg na budowę północ-
nej obwodnicy miasta, starosta 
Jan Golonka z marszałkiem Sową 
podpisali wstępną umowę na bu-
dowę obwodnicy zachodniej Są-
cza. Marszałek potwierdził, że ma 
w zanadrzu 34 mln zł na tę inwe-
stycję, a Golonka wyłożył karty 
na stół, czyli opinię środowisko-
wą. Co prawda jego dobry humor 
nie może być pełny, bo jeszcze 29 
października ma zapaść wyrok 
sądowy dotyczący budowy tej 
obwodnicy.

Tak więc są to pocieszające in-
formacje i to nie tylko w sferze 
marzeń, ale i realnych działań. 
Jeśli chodzi o obwodnicę północ-
ną, to oferty ewentualnych wy-
konawców mają być otwarte 3 
października br. i jak zapowiada 
buńczucznie prezydent Nowak, 

pierwsza łopata wbita zosta-
nie w ziemię przed nadchodzącą 
zimą. Z kolei budowa obwodnicy 
zachodniej ma ruszyć w czerw-
cu 2014 r.

Święty Mikołaj drogowy Marek 
Sowa przywiózł do Sącza jeszcze 
jedną cenną informację. W ra-
mach kontraktu terytorialnego 
w najbliższych latach miałaby ru-
szyć budowa drogi ekspresowej 
Nowy Sącz – Brzesko. Na ile jest 
to realna inwestycja, a nie poli-
tyczne obiecanki–cacanki, trud-
no wyrokować jednoznacznie, 
w każdym bądź razie marszałek 
Sowa twardo obiecał, że mini-
ster transportu (chyba nie Sławo-
mir Nowak) zleci przygotowa-
nie dokumentacji drogowej szosy 
ekspresowej, a całościowy kon-
trakt terytorialny, jeśli chodzi 
o wsparcie finansowe, będzie do-
piero negocjowany z rządem.

Tak więc spośród drogowych 
wieści dwie dotyczące obwod-
nic Sącza z realizacją są na wycią-
gnięcie ręki. Ekspresowa droga 
to niestety przyszłe mgliste lata, 
ale dobre i to.

Czujni, krytyczni recenzenci 
grajdolanego świata polityki za-
raz obwieszczą, że budowa ob-
wodnic to strategia wyborcza PiS 
(prezydent Nowak) i PO (mar-
szałek Sowa, starosta Golonka). 
Tylko nie wiadomo, o jakie wy-
bory będzie szło. Czy te dotyczą-
ce Strasburga, czy samorządowe, 
czy też parlamentarne. Jakie by 
to nie były wybory, to ma to jak 
najmniejsze znaczenie wobec wy-
rzucenia uciążliwego ruchu sa-
mochodowego z centrum miasta.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Drogi jak grzyby 
po deszczu
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Gadała na 
lekcjach
Justyna Kowalczyk, mistrzy-
ni świata w biegach narciarskich, 
kiedyś też była dzieckiem. Do tego 
zadziornym i upartym.

„Justysia”, jak mówią o niej 
fani, przyszła na świat jako czwar-
te, najmłodsze dziecko, dlatego 
była pupilkiem w domu w rodzin-
nej Kasinie Wielkiej. Już w dzie-
ciństwie miała bogatą wyobraź-
nię i zapał do wędrówek. Uciekała 
z przedszkola, bo nie lubiła leżako-
wania. Chodziła do lasu i wracała 
do domu po dziesięciu godzinach, 
nieświadoma, że rodzice się dener-
wują. Skakała po drzewach, biega-
ła po lasach, jeździła na rowerze, 

za to nie ciągnęło ją do kompute-
ra i telewizora. Nie tylko cieszyła 
się przestrzenią i wolnością, mia-
ła też sporo obowiązków – poma-
gała rodzicom w gospodarstwie. 

Ciężko pracowała, zwłaszcza gdy 
zaczynały się sianokosy, żniwa czy 
wykopki.

Nie miała żadnych problemów 
z nauką. Była nawet finalistką 

olimpiad z języka polskiego i che-
mii, dzięki czemu mogła dostać 
się do wybranej szkoły średniej 
bez egzaminów. Zdecydowała się 
na Szkołę Mistrzostwa Sportowe-
go w Zakopanem. Choć była pilną 
uczennicą, to jednak nie należała 
do cichych i pokornych. Najlep-
szym dowodem jest kartka z lek-
cji języka niemieckiego, na której 
musiała sto razy napisać: „Nie będę 
gadać”, a na dole wielkimi literami 
dopisała: „I tak sobie pogadam”.

Sportem na poważnie zajęła się 
w wieku 15 lat. Grała w koszy-
kówkę, piłkę ręczną, rywalizowała 
w biegach przełajowych, ale dopie-
ro Stanisław Mrowca, trener z klu-
bu Maraton Mszana Dolna, prze-
konał ją do narciarstwa. Po sześciu 
miesiącach treningów przyszło 
pierwsze zwycięstwo – została mi-
strzynią Polski młodzików w biegu 
na 3 km stylem klasycznym. I tak 
się zaczęło. (JOMB)

KTO TO JEST 
SPORTOWIEC?
Krzyś Święs, 3 lata

Sportowiec to ktoś, 
kto startuje na li-

nii startu. No 
skacze i pływa. 
Ja lubię sport 
i oglądam z tatą 

piłkę nożną w te-
lewizji. Jak uro-

snę, to też będę spor-
towcem. Będę się ścigał motorem 
albo wyścigówką. Na motorze 
to już jeżdżę. (Krzyś właśnie do-
stał od dziadka miniaturowy mo-
tor o napędzie elektrycznym).

Amelka Serafin, 6 lat
Sportowcy dużo 

się ruszają, jeż-
dżą na nartach, 
skaczą, bie-
gają i zdoby-
wają medale. 

Trudno być spor-
towcem, bo sport 

może być niebezpiecz-
ny. Na przykład wyścigi są nie-
bezpieczne. Z wyścigowców 
znam Kubicę i on miał straszny 
wypadek. 

Julka Gromala, 6 lat
Sportowiec to ktoś, 

kto na przy-
kład dużo bie-
ga. Nie robi tego 
dla przyjemno-
ści, tylko pracu-

je. Ja też już je-
stem sportowcem, 

bo pływam. Ćwiczę 
już od dwóch lat i mam już na-
wet dyplomy, ale i tak muszę bar-
dzo dużo trenować. I to jest trud-
ne i zajmuje dużo czasu.

Zosia Gromala, 6 lat
Sportowcy dużo się 

ruszają, pływają, 
skaczą, biegają, 
jeżdżą na nar-
tach. Ja gram 
na skrzypcach. 

To też jest jak 
sport, bo też muszę 

strasznie dużo ćwiczyć 
i nie mam już czasu na inne spor-
ty. Poza tym to sport może być 
niebezpieczny.

(ES) ZDJĘCIA: EWA STACHURA

Wiktoria w Opolu
Jesteśmy świadkami narodzin 

nowej gwiazdy estrady. Wikto-
ria Tracz z Korzennej, uczennica 
szkoły podstawowej, wyśpiewała 
III miejsce na I Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki Dzieci i Młodzie-
ży w Opolu. Wcześniej zajęła drugie 
miejsce na XXI Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki „My XXI wiek” 
w bułgarskim Słonecznym Brzegu.

Rowerowa góralka
Agnieszka Skalniak, szesnastolat-

ka z Żegiestowa, wywalczyła srebr-
ny medal na Górskim Wałbrzyskim 
Wyścigu Kolarskim. Juniorka młod-
sza zdobyła na nim wszystkie premie 
górskie i tytuł najlepszej „góralki”.

Motylek w Dubaju
Wioletta Orczykowska z Męciny 

w Mistrzostwach Polski Juniorów 
do lat 16 w Dębicy zdobyła cztery 

medale: dwa złote, jeden srebrny, je-
den brązowy i reprezentowała Polskę 
w Mistrzostwach Świata Juniorów 
w Dubaju w Emiratach Arabskich.

Orfeusz Promyczków
Zespół Promyczki Dobra i so-

listka Martyna Kaleta z Nowego 
Sącza zdobyli pierwsze nagrody 
podczas Międzynarodowego Fe-
stiwalu Artystycznego „Orfeusz 
w Italii”, który odbył się w Lido 
di Jesolo.

Karate Ewy
Ewa Tomczyk, reprezentantka 

Nowosądeckiego Klubu Okinawa 
Karate, w sierpniowej czwartej 
edycji Pucharu Świata w Japo-
nii wywalczyła trzecie miejsce. 
Co robi, by osiągnąć sukces? 
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Trening 
czyni 
mistrza
Nie budzi postrachu wśród kole-
gów, choć karate trenuje od 8 lat 
i niedawno wywalczyła brąz w Pu-
charze Świata w Japonii. 

– Wybrałam karate dzięki pa-
sji taty, który zaczął mnie wo-
zić na swoje treningi. Na po-
czątku skakałam po materacach, 
bawiłam się, patrzyłam jak tata 
ćwiczy, dopiero później zaczę-
łam trenować. Po krótkim cza-
sie osiągnęłam sukces na Mi-
strzostwach Polski, co dodało mi 
zapału do dalszego trenowania 
– wspomina początki swojej spor-
towej przygody.

Ewa Tomczyk, bo o niej mowa, 
mieszka w Łukowicy. Na godzin-
ne treningi w Nowym Sączu przy-
jeżdża dwa razy w tygodniu. Gdy 
zbliżają się zawody, ćwiczy czę-
ściej. W galerii swoich sukce-
sów ma m.in. Mistrzostwo Pol-
ski w 2006 r. oraz drugie miejsce 
w Mistrzostwach Polski w Rytrze. 
Największym sukcesem jest jed-
nak brąz wywalczony w tym roku 

w ojczyźnie karate – na japońskiej 
wyspie Okinawa.

– Na Okinawę pojechałam 
z moim tatą, moim trenerem sen-
seiem Tomaszem Zającem oraz 
kilkoma osobami z klubu. Wyjeż-
dżając do Japonii, chciałam być 
przynajmniej w pierwszej dzie-
siątce na świecie. A udało mi się 
stanąć wśród najlepszych. Do-
datkową satysfakcją jest dla mnie 
to, że moje rywalki było ode mnie 
dużo starsze – opowiada skromnie.

Po sukcesie w Japonii młoda 
zawodniczka już zaczyna przy-
gotowania do Mistrzostw Polski, 
a w perspektywie także do Pu-
charu Świata, który odbędzie się 
za dwa lata w Pradze.

Karate nie jest jedyną pasją 
Ewy. Gra też w tenisa stołowe-
go, oprócz tego rekreacyjnie w le-
cie gra w piłkę siatkową i w tenisa 
ziemnego, natomiast w zimie jeź-
dzi na łyżwach i nartach.

Ewa właśnie kończy 16 lat. 
Jest uczennicą II Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowym Sączu 
w klasie o kierunku biologiczno–
chemicznym. Gimnazjum w Łuko-
wicy ukończyła z wyróżnieniem, 
co znaczy, że bez problemów go-
dzi naukę z treningami. Jest osobą 
skromną i spokojną, więc, jak za-
pewnia, jako mistrzyni karate nie 
budzi postrachu wśród kolegów.

(JOMB)
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Drodzy Młodzi 
Czytelnicy 
Oddajemy w Wasze ręce 
pierwszy numer „DTS Ju-
nior”. Miesięcznik jest two-
rzony dla Was i przez 
Was. Dlatego zachęcamy 

do współredagowania pisma. 
Dzielcie się swoimi pomysła-
mi i refleksjami, podpowiedz-
cie, jakie tematy chcielibyście 
znaleźć na łamach swojej ga-
zety. Zamiast pisać po ławce 
czy murze, napiszcie do nas. 
Czekamy na Wasze teksty, 
które staną się dziennikarskim 
debiutem. Wszystkich auto-
rów nagrodzimy książkami, 
bo każdy młody reporter wie, 

że aby napisać stronę dobrego 
tekstu, trzeba wcześniej prze-
czytać sto innych stron. A Wy, 
jako nasi wspaniali Czytelnicy, 
jesteście dowodem, że mło-
dzi ludzie chcą czytać – mu-
szą tylko mieć dobrą lektu-
rę. Dlatego „DTS Junior” ma 
być dla Was comiesięczną naj-
lepszą porcją tekstów wartych 
przeczytania. 

JOLANTA BUGAJSKA

Dlaczego 
warto 
uprawiać 
sport?
• Sport jest świetnym 

sposobem na spędzanie 
wolnego czasu
Wypad na basen, mecz z kolega-

mi, wyścigi rowerowe są naprawdę 
znacznie ciekawsze od siedzenia przed 
komputerem czy telewizorem. Sport 
to znakomita zabawa i źródło rado-
ści, zwłaszcza gdy uda się strzelić gola, 
prześcignąć kolegów na rolkach czy 
zdobyć na rowerze stromą górę.

• Sport dodaje pewności siebie
Nie każdy może być maratończy-

kiem, karateką czy tenisistą, ważne, 
żebyś znalazł taką dyscyplinę, w któ-
rej będziesz się mógł realizować. Wtedy 
zwycięstwo, poprawiony wynik, udana 
rozgrywka dadzą ci powód do dobre-
go samopoczucia i lepszej samooceny.

• Sport uczy wytrwałości 
i pokory
Zanim nauczyłeś się jazdy na rowe-

rze czy rolkach, nieraz zaliczyłeś bole-
sny upadek. Wiesz zatem dobrze, że je-
śli wkłada się w coś wysiłek, próbuje 
do skutku, można pokonać nawet mi-
strza gry w tenisa.

• Sport to zdrowie
Uprawiając sport w dzieciństwie, 

zwiększasz szanse na bycie zdrowym 
człowiekiem w wieku dojrzałym. Ak-
tywność fizyczna m.in. poprawia wy-
dolność organizmu, dotlenia tkanki, 
wzmacnia kości, podnosi odporność.

• Sport… poprawia wyniki 
w nauce
Dzięki ćwiczeniom fizycznym nie tyl-

ko będziesz zdrowszy, ale też… uzyskasz 
lepsze wyniki w nauce! Ruch na świeżym 
powietrzu dotlenia organizm, relaksuje, 
dodaje energii, poprawia koncentrację, 
tym samym sprawia, że nauka będzie 
przychodzić ci łatwiej i szybciej.

(J)

Czy wiesz, że…
DANE SĄ ALARMUJĄCE 
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2012 r. w Polsce aż 18 proc. uczniów podstawówek, 
25 proc. gimnazjalistów i 30 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie ćwiczy na lekcjach 
wychowania fizycznego.

MEDIA SZKODZĄ
Codzienne nadużywanie mediów elektronicznych źle oddziałuje na zdrowie, może powodować 
napady lęku i depresję – twierdzą psychologowie z American Psychological Association. Zda-
niem naukowców zbyt częste korzystanie serwisów społecznościowych negatywnie wpływa na 
rozwój, wywołując zachowania aspołeczne i agresywne, może być też przyczyną gorszych wy-
ników w nauce. Badani uczniowie, którzy sprawdzali swoje konto na Facebooku przynajmniej 
raz na kwadrans, osiągali niższe wyniki w testach. (J)
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• gitary • skrzypce 

• instr. klawiszowe • instr. dęte

• akcesoria muzyczne

• nagłośnienie • usługi lutnicze
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ul. Prażmowskiego 11, 

tel./fax. 18 442 36 26, 

czynne: pon.-pt. 10.00 - 19.00 

sob. 10.00 - 14.00

www.muzykpach.pl
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Kibic, piłkarz, 
komentator
Jestem Kuba, mam 10 lat. Intere-
suję się piłką nożną i wyścigami 
Formuły 1. Kiedy miałem 5 lat, za-
cząłem kibicować Robertowi Kubi-
cy i od tej pory nie opuściłem pra-
wie żadnego wyścigu w telewizji. 
Znam wszystkich kierowców, ich 
zespoły i dużo czytam na ten te-
mat. Moją najważniejszą książką 
jest ,,Ilustrowana Historia Formu-
ły 1 1950–2008'' T. Hilla. Dzięki niej 
mam dużo wiadomości o wyści-
gach. Chociaż Kubica już nie jeź-
dzi w F1, nadal mu kibicuję. Bar-
dzo lubię też Vettela. W 2010 roku, 
kiedy zaczęły się Mistrzostwa Świa-
ta w piłce nożnej, zainteresowałem 
się tym sportem. Jest moją wielką 
pasją. Uwielbiam grać w piłkę, naj-
bardziej na pozycji bramkarza. Ko-
lekcjonuję karty z piłkarzami, mam 
ich już około 700. Czasami wymie-
niam się z kolegami. Kupuję gazety 
o piłce nożnej i staram się jak naj-
więcej wiedzieć. Moimi ulubionymi 

piłkarzami są Messi i Lewandowski. 
W te wakacje zwiedziłem Stadion 
Narodowy. Jestem kibicem Wisły 
Kraków. W lipcu byłem na meczu 
Wisły z Górnikiem Zabrze razem 
z moim kuzynem Pawłem, który 
jest zagorzałym kibicem na sekto-
rze C. Za parę lat będę siedział tam 
z nim. Mam wiślacką Kartę Kibica, 
a na honorowym miejscu w moim 
pokoju wiszą szaliki Wisły Kraków 
i naszej reprezentacji. Marzę o tym, 
żeby zostać dziennikarzem sporto-
wym albo komentatorem.

KUBA JANICZEK

W przyszłości 
będę muzykiem 
ROZMOWA z 9–letnią Zuzan-
ną Hatlaś, która po niewiele po-
nad roku nauki grania na pianinie 
zdobyła drugie miejsce na pre-
stiżowym Małopolskim Kon-
kursie Pianistycznym im. Jana 
Paderewskiego.
– Jak długo trzeba ćwiczyć grę na in-
strumencie, by odnosić sukcesy? 

– Ćwiczę grę na pianinie oko-
ło godziny dziennie. Zaczęłam 
w wieku siedmiu lat, kiedy poszłam 
do szkoły. Teraz chodzę do trze-
ciej klasy muzycznej w Katolickiej 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Nowym Sączu. 
– Co potrafisz zagrać?

– Na konkursie grałam m.in. 
„Mussete d–dur” Jana Sebastiana 
Bacha, „Karmelki” Tadeusza Zyg-
fryda Kasserna i jeszcze „Sonati-
nę” Janiny Garści.
– Czyj to był pomysł, by zacząć 
uczyć się gry na pianinie? Twój czy 
rodziców?

– Sama chciałam grać. 
– Czułaś, że masz talent?

– Chyba odkryła go moja na-
uczycielka instrumentu – pani Re-
nata Kurzeja. To ona wysłała mnie 
na konkurs. 
– Trzeba Cię czasem zmuszać do gry?

– Raczej nie. Lubię grać.
– Kim chciałabyś zostać w przyszłości?

– Muzykiem. 
Rozmawiała ANIELA GAJDOSZ, 

koleżanka z klasy Zuzi

Różni, 
a tacy sami
Moim najlepszym przyjacielem 
jest Kuba. Znamy się od przed-
szkola. W szkole siedzimy razem 
w ławce. Niestety nie mamy moż-
liwości często się spotykać, po-
nieważ mieszkamy daleko od sie-
bie. Obaj lubimy układać klocki 
lego, grać na komputerze i oglą-
dać film pt. „Inazuma Eleven”. 
Lubimy też jeździć na nartach. 
Kuba ma jasne włosy, a ja ciem-
ne. Kuba ma niebieskie oczy, a ja 
mam brązowe. Kuba jest niski, 
a ja jestem wysoki. Jak widać, 

ludzie nie muszą być tacy sami, 
by być przyjaciółmi.

MIŁOSZ

ROZRYWKI MIKOŁAJKA

Co moż-
na robić 
w sobot-
nie popołu-
dnie, kiedy 
w pobli-
żu nie ma 
żadne-
go kolegi, 

z którym można by się poba-
wić, a na dodatek pada deszcz? 
Kumplom Mikołajka nigdy nie 
brakuje pomysłów na spędze-
nie wolnego czasu.

Tym razem Mikołajek przy-
gotowuje się do rozegrania 
najważniejszego meczu o pa-
miątkowy puchar taty oraz go-
ści kolegę z zagranicy. Jak zwy-
kle nic nie idzie tak jak trzeba. 
Pełne zwariowanych pomysłów 
przygody małego urwisa każ-
dego rozbawią do łez!

(ZN)
SPONSOREM NAGRÓD 

KSIĄŻKOWYCH JEST 
WYDAWNICTWO ZNAK

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów, 
ich niezbędnej korekty i nadawania tytułów.

Mocne 
uderzenie 
w SPLOCIE
12 września 2013 roku w Zespo-
le Szkół Społecznych Splot odbyło 
się spotkanie rodziców wszystkich 
uczniów, lepiej wszystkim znane 
jako „wywiadówka”.

Zebranie trwało od godziny 
16:30, omawiano na nim sprawy 
organizacyjne dotyczące nowego 
roku szkolnego. 

O godzinie 17:30 rozpoczęliśmy 
jednak ten nowy rok „mocnym ude-
rzeniem”, czyli koncertem, na któ-
ry byli zaproszeni zarówno rodzice, 
jak i sami uczniowie. Rozpoczę-
liśmy tę atrakcję od muzycznego 
quizu. Utworzone zostały drużyny 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Trzy wokalistki – Maria Bartkow-
ska, Aleksandra Szeliga i Katarzy-
na Zaczyk oraz Helena Zelek grająca 
na altówce, wykonywały znane pio-
senki i motywy muzyczne z filmów. 
Każda z grup musiała odgadnąć ty-
tuł, wykonawcę lub film, z które-
go pochodziła melodia (w zależno-
ści od rundy). Następnie podliczano 
punkty, a drużyna, która zdobyła ich 
najwięcej, otrzymała nagrodę. Za-
bawę prowadzili uczniowie klasy II 
LO: Piotr Kaleta i Agnieszka Ziółko. 

Po quizie, który był dla wszyst-
kich świetną zabawą, krótki kon-
cert dał zespół RASM, w którym 
śpiewała Rasm Al–Mashan, absol-
wentka naszej szkoły, która nale-
żała do zespołu Kultura de Natura, 
jednego z najbardziej obiecujących 
zespołów polskiego reggae.

Całe wydarzenie zostało zorgani-
zowane przez pana Macieja Zaczy-
ka, panią Urszulę Kulig oraz pana 
Andrzeja Pruchnika. 

Koncert został przez wszystkich 
bardzo pozytywnie odebrany. Po-
kazał, że szkoła nie musi być tylko 
miejscem nauki, ale że można się też 
w niej dobrze bawić. 

Był to też dowód na to, 
że w Splocie wszyscy jesteśmy 
„rodziną”, bez względu na to, 
czy chodzi się do gimnazjum, czy 
do liceum, wszyscy potrafią się po-
rozumieć i stworzyć interesujące 
przedsięwzięcie. 

Mamy szczerą nadzieję, 
że w szkole będzie więcej takich 
wydarzeń, które wspierają integra-
cję uczniów, rodziców oraz nauczy-
cieli, czyli wszystkich ogniw, które 
tworzą Splot.

ALEKSANDRA SZELIGA

NA WŁASNE OCZY

Brałeś udział w ciekawym 
wydarzeniu? Napisz o tym! Na teksty 

(do 1200 znaków) czekamy pod 
adresem: dts.junior@op.pl. 

Autorów opublikowanych artykułów 
nagrodzimy książkami.

Masz interesujące hobby, ciekawą 
pasję? Napisz o tym i przyślij swoje 

zdjęcie. Czekamy pod adresem: dts.
junior@op.pl. Najciekawsze teksty 

opublikujemy i nagrodzimy książkami. 
Postaraj się, aby Twoja wypowiedź 
liczyła nie więcej niż 1200 znaków.

MOJA PASJA CZYTAM, BO LUBIĘ OKO W OKO

ZD
JĘ

CI
E 

Z 
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YW
AT

N
EG

O
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H

. Z
U

ZI

Twój rówieśnik odniósł sukces? 
Ma niezwykłą pasję? Zaimponował 

Ci? Zadebiutuj jako dziennikarz! 
Zrób z nim wywiad! Prześlij tekst 

i zdjęcie bohatera artykułu na adres: 
dts.junior@op.pl. Postaraj się nie 
przekroczyć limitu 1200 znaków. 

Autorów opublikowanych tekstów 
nagrodzimy książkami.

MÓJ PRZYJACIEL

Masz wspaniałego przyjaciela? 
Napisz o nim i przyślij swoje 

(lub wasze) zdjęcie. Najciekawsze 
wypowiedzi opublikujemy 

i nagrodzimy książkami. Postaraj 
się, aby Twoja wypowiedź liczyła nie 
więcej niż 1200 znaków. Nasz adres: 

dts.junior@op.pl.
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ZAPRASZAMY NA KORZYSTANIE Z NASZYCH OBIEKTÓW http://mosir-ns.pl

R E K L A M A

Pogryziona koszulka
Dialog Emilki (3 lata) z Pawełkiem (5 lat) 
po tym, jak doszło między nimi do spięcia.

Emilka: – Przepraszam, że cię ugryzłam.
Pawełek (zdziwiony): – Nie ugryzłaś mnie!
Emilka: –UGRYZŁAM!!! Tylko że w koszulkę!

Nadesłał dziadek ALEK

W liniach poziomych i pionowych 
znajdź słowa (wszystkie pojawiły się 
w bieżącym numerze „DTS Junior”). 

Jedna litera może wchodzić w skład kilku wyrazów. Pozostałe litery, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie. Hasło prześlij na adres: dts.junior@op.pl, w ty-
tule wpisując: „Wykreślanka wrzesień”. Wśród osób, które do 5 października 
nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody książkowe.

Grunwald 
ważył się 
w Sączu
Na zamku w Nowym Sączu dość czę-
sto bywał król Władysław Jagiełło. 
Ten sam, którego znasz ze zwycię-
skiej dla wojsk polskich i litewskich 
bitwy pod Grunwaldem. Rok przed 
bitwą, w 1409 r., właśnie na zamku 
w Nowym Sączu król Jagiełło spotkał 
się z księciem litewskim Witoldem 

i tu wspólnie układali plan walki 
z Krzyżakami. Poświadcza to kro-
nikarz Jan Długosz. W Nowym Są-
czu na spotkaniach z królem Wła-
dysławem Jagiełło bywali też m.in.: 
król węgierski Zygmunt Luksem-
burczyk, książę mazowiecki Sie-
mowit starszy, książę mazowiecki 
Bolesław, książę litewski Zygmunt 
Korybut, księżna raciborska Hele-
na, król duński Eryk. Oczywiście 
na zamku przebywały również ko-
lejne żony króla Władysława Jagieł-
ły: Jadwiga, Anna i Elżbieta. Gdy bę-
dziesz przechodzić obok ruin zamku 
w Nowym Sączu, pomyśl, że to wła-
śnie tu ważyły się losy bitwy pod 
Grunwaldem. (J)

WYKREŚLANKA

PERSKIE OKO Rysunek Emilia Mamak

Nauczycielka pyta Jasia na lek-
cji polskiego:
–Jasiu, jeśli powiem: „Ja wy-
chodzę za mąż”, to jaki to bę-
dzie czas?
– Najwyższy – odpowiada 
Jasiu.

***
Do Marcinka przyjechała w od-
wiedziny babcia:
– Wnusiu, dobrze się chowasz? 
– pyta.
– Staram się – wzdycha Mar-
cinek. – Ale mama i tak za-
wsze mnie znajdzie i zaciągnie 
do kąpieli.

***
– Dlaczego ciągle spóźniasz się 
do szkoły? – pyta nauczyciel-
ka Kubę.
– Bo nie mogę się obudzić 
na czas...
– Nie masz budzika?
– Mam, ale on dzwoni wtedy, 
kiedy śpię.

HUMOR

Lubisz rysować? Masz satyryczne zacięcie? A może tworzysz komiksy? Prześlij 
do nas swoje prace. Najciekawsze opublikujemy.

1.  W rodzinie są trzy siostry 
i każda z nich ma dwóch 
braci. Ile jest razem wszyst-
kich dzieci w rodzinie?

 2.  Mama miała cztery jabł-
ka. Dała każdemu z czwór-
ki swoich dzieci po jednym 
jabłku, a jedno i tak zo-
stało w koszyku. Jak ona 
to zrobiła?

3.  Co waży więcej: kilogram 
żelaza czy kilogram pierza?

4.  Kim jest dla Ani żona taty 
siostry jej mamy?

Trudne? Wcale nie! Trze-
ba tylko chwilę się zastano-
wić. Pogłówkujcie i przyślijcie 
odpowiedzi na wszystkie za-
dania na nasz adres: dts.ju-
nior@op.pl, w temacie wpi-
sując: „Łamigłówki wrzesień”. 
Wśród tych, którzy do 5 paź-
dziernika nadeślą prawidłowe 
rozwiązania, rozlosujemy na-
grody książkowe.

ŁAMIGŁÓWKI MAŁEJ GŁÓWKI

A TO HISTORIA!

STO POCIECH

Jeśli Wasza pociecha powiedziała coś zabawnego, dowcipnie skomentowała 
sytuację, podzielcie się historią. Pod adresem: dts.junior@op.pl czekamy na opis 

zdarzenia i zdjęcie dziecka. Najweselsze historie opublikujemy.

Literaci do piór
Sądecki „Gastronom” zaprasza 

do udziału w konkursie literackim 
„Słowiański Papież – my z niego 
wszyscy”. Regulamin konkursu na 
stronie: http://zsnr1.pl/wordpress/
inicjatywy/slowianski–papiez/.

Noc naukowców
27 września w PWSZ w Nowym 

Sączu na wszystkich spragnio-
nych wiedzy czeka kilkadziesiąt 
różnych atrakcji – od spotkań z 
naukowcami, wykładów, po po-
kazy, demonstracje i konkur-
sy. Imprezy odbywać się będą 
w Instytucie Kultury Fizycznej 
(ul. Kościuszki 2) oraz Instytucie 

Technicznym (ul. Zamenhofa 1a). 
Między budynkami będzie kurso-
wał bezpłatny bus dla wszystkich 
chętnych. Szczegóły znajdziecie 
na stronie: www.nocnaukowcow.
malopolska.pl.

Zostań wolontariuszem
Stowarzyszenie Sursum Corda 

rozpoczęło nabór wolontariuszy 
do programu Starszy Brat Starsza 
Siostra. Zainteresowani uczniowie 
(i nie tylko) mogą zgłaszać się w 
biurze Sursum Corda przy ul. Za-
kościelnej 3 w Nowym Sączu. Do-
datkowe informacje pod nr tel. 18 
540 40 40, kom. 501 316 271 lub e–
mailem: wolontariat@sc.org.pl.

TAM WARTO BYĆ, W TYM WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
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Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl 

Tel. 18 44 69 201, 509 469 948

R E K L A M A

Sklep firmowy „Ania”
Kamionka Wielka 501
18 445 61 35, kom. 662 077 534
Nowy Sącz ul.Klasztorna
(obok Technikum Samochodowego)

Nasze wyroby można kupić: 
• Gosdrop ul. Sobieskiego, 
• Market Rafa ul. Wegierska 
• Piekarnia Oracz ul. Nawojowska 
• Delikatesy ABC - Sylwestra Pyzika w Nowym Sączu 
• Hit Pol Pacho Delikatesy Centrum Grybów 
• Delikatesy Centrum Rytro i Piwniczna
• Delikatesy Premium - Nowy Sącz , ul.Tarnowska

GOSPODARKA.  Obecna na ryn-
ku regionalnym od wielu lat firma 
Proteuss Sp. z o.o. z Nowego Sącza, 
przedstawia nam wizję przyszłości 
branż informatycznej i fiskalnej. Do-
świadczenie, silna pozycja rynkowa 
oraz wieloletnia współpraca z naj-
większymi lokalnymi firmami pozwo-
liły na zdobycie wiedzy, którą chcą się 
teraz podzielić z Czytelnikami.

ROZMOWA  z dyrektorem 
Działu Handlowego  
firmy Proteuss MARKIEM 
SZCZERBICKIM 

– Czym zajmuje się firma Proteuss?
– Zajmujemy się szeroko poję-

tą branżą informatyczną oraz fiskal-
ną. Pracujemy i tworzymy z naszymi 
klientami rozwiązania, które wspie-
rają ich działalność gospodarczą 
– od podstawowych, pojedynczych 
urządzeń do złożonych systemów in-
formatycznych oraz fiskalnych. 

Nasza obsługa ma charakter 
„kompletny”. To znaczy od opra-
cowania rozwiązania, przez do-
starczenie odpowiednich narzędzi 
(urządzeń, oprogramowania, kom-
puterów, serwerów, etc.) i instalację 
oraz szkolenia, a na koniec – zapew-
niamy rozruch i zaplecze serwiso-
we. Nie ma w tym procesie znacze-
nia, czy współpracujemy z dużą, 
czy też z małą firmą, która dopiero 

powstaje, bo tak naprawdę każdy 
prowadzi swój interes inaczej.
– Jak widzi Pan przyszłość firmy i branży, 
w której ona działa?

– Żyjemy w czasach, gdzie dostęp 
do informacji jest łatwy i masowy. 
Tak samo powinno być w sferach go-
spodarczych, ale niestety nie zawsze 
tak widzą to użytkownicy oprogra-
mowania czy systemów fiskalnych.

Dzięki dostępnym technologiom 
ułatwiamy im prowadzenie dzia-
łalności. Obecnie na świecie pracu-
je się w systemach rozproszonych. 
Przy pomocy telefonu komórkowe-
go, tabletu czy też laptopa podłączo-
nego „gdziekolwiek” można wie-
dzieć, co się dzieje w firmie. Można 
w ten sposób sprzedawać, kupować 
i nawiązywać kontakty.

Ktoś może zadać pytanie „Po co mi 
to wszystko w moim sklepie?” – od-
powiedź jest podobna, jak w przy-
padku wielu nowoczesnych tech-
nologii – „będzie szybciej, wydajniej 

i będzie mniej błędów”. 
My dajemy taką możliwość 
i prowokujemy jej wyko-
rzystanie – to użytkownik 
decyduje o jej przydatności.

Wiele firm korzysta 
z naszych rozwiązań (z tych 
bardziej znanych, to np. 
Piwniczanka, sieci sklepów 
– PSS Społem lub Spółdziel-
nia Ogrodnicza Ziemi Są-
deckiej oraz wiele innych). 

Tworzymy dla nich rzeczy potrzeb-
ne, choć często nowatorskie.
– Jaki produkt, na chwilę obecną, jest 
sztandarowym rozwiązaniem firmy?

– Tu mam mały kłopot, ponie-
waż jest tego sporo. Mamy w ofer-
cie kasy i systemy fiskalne, z któ-
rych jesteśmy ogólnie dobrze znani. 
Wdrażamy też oprogramowanie 
proste i zaawansowane. Prowadzi-
my szkolenia i tworzymy specjali-
zowane aplikacje – zgodnie z zapo-
trzebowaniem klientów.

Jednak chyba najbardziej nowo-
czesnym i praktycznym rozwiąza-
niem, powiedzmy „sztandarowym”, 
będzie nasz system Spectro Market 
Handel X3. 

Na tle obecnie dostępnych 
na rynku oprogramowania w Pol-
sce systemów – zdecydowanie się 
wyróżnia. Oczywiście robi wszyst-
ko, co ma robić aplikacja wspiera-
jąca prowadzenie działalności go-
spodarczej. Prowadzimy wygodnie 

sprzedaż, prowadzimy maga-
zyn, możemy wystawiać parago-
ny na drukarce fiskalnej. Jednak to, 
co wyróżnia ten system, to szyb-
kość i stabilność w różnych środo-
wiskach informatycznych. To ergo-
nomia oraz przyjazne środowisko 
pracy użytkownika. Dostęp do ra-
portowania, które pozwala użyt-
kownikowi prześwietlić sprzedaż, 
zakupy, magazyny – pod dowolnym 
niemalże kątem. No i oczywiście 
możliwość połączenia go z innymi 
systemami (księgowymi, fiskalny-
mi, etc.) – praktycznie w sposób 
nieograniczony.
– To ciekawe, ale bardzo skompli-
kowane. Czy Proteuss może zapro-
ponować coś mniej wymagającym 
użytkownikom?

– Słowo „mniej” oznaczałoby 
kompromis. Raczej nie staramy się 
proponować naszym klientom kom-
promisów. Jednak specjalnie dla czy-
telników DTS możemy zaoferować 
coś innego – rozwiązanie, które bę-
dzie ewoluowało wraz z nimi. Istnie-
je bowiem produkt o nazwie Spectro 
Market Faktura Micro, który pozwa-
la w sposób łatwy rozpocząć pracę 
na dobrej jakości oprogramowaniu 
w swojej firmie. 

Można swobodnie tworzyć doku-
menty sprzedaży, korekty tych do-
kumentów, tworzyć noty lub pokwi-
towania dla pozycji nie podlegających 
podatkowi VAT. Posiada oczywiście 

szereg innych funkcji, których wy-
mienienie zajęłoby dłuższą chwilę. 
Jedną z ważniejszych cech progra-
mu jest jego skalowalność, tzn. – je-
śli zajdzie taka potrzeba w przyszło-
ści – pozwala łatwo „przesiąść się” 
na system, jakim jest SM Handel X3. 
Dodam jeszcze, że poza darmowym 
oprogramowaniem SM Faktura Mi-
cro, które będzie dostępne w wy-
daniu DTS dla strefy VIP w dniu 
10.10.2013, dla wszystkich użyt-
kowników wersji Micro ogłaszamy 
konkurs. Konkurs polega na tym, 
że użytkownicy SM Faktura Micro, 
którzy wskażą pięć zalet i pięć wad 
tego programu, będą mieli szansę 
wygrać tablet.
– To dosyć poważna oferta. Czy jedyna, 
którą firma chce przedstawić naszym 
Czytelnikom?

– Każdy nasz klient jest trakto-
wany indywidualnie i każda oferta 
jest poważna. Staramy się, żeby każ-
dy był zadowolony z podjęcia decyzji 
o współpracy z nami. 

Trochę mało czasu i miejsca 
na przedstawienie pełnej oferty, 
ale może jeszcze wspomnę o obec-
nie obowiązujących promocjach 
na kasy fiskalne oraz na oprogra-
mowanie (można uzyskać po-
ważne rabaty). Oferujemy też 
zmiany oprogramowania kodów 
towarowych na kasach fiskalnych, 
na zgodne z ustawą wchodzącą 
w życie w październiku.

Prowokujemy do wykorzystania nowoczesnych technologii

Marek Szczerbicki    FOT. (KG) 

TEKST SPONSOROWANY
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POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob.pl

· 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

zł55

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

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

Wieczory Małopolskie sezon 39.
29 września, MCK Sokół, g. 19, TANGO PIAZZOLLA
Spektakl w wykonaniu zespołu Teatru RAMPA w Warszawie 

3 października, g.18, Ptasie plotki, 
czyli rzecz o muzyce, koncert edukacyjny dla dzieci i rodziców w 100. rocz-
nicę urodzin Witolda Lutosławskiego 

Program XXI Małego Festiwalu 
Form Artystycznych
26 września, g. 18, malarstwo 
Jacka Dyrzyńskiego 
3 października, g. 18, koncert Jorgosa 
Skoliasa i Pawła Kaczmarczyka 
10 października, g.18, dr Dariusz 
Juruś–videodance
17 października, g.18, prof. Mindaugas 
Šnipas – rzeźba, instalacja
24 października, g. 18, Małgorzata 
Butterwick –performance
7 listopada, g.18, grafika Marcina 
Surzyckiego
14 listopada, g. 18, recital Janusza 
Radka
21 listopada, g.18, Piotr Kurka 
– rzeźba, instalacja

5 października, g.10–16, Biało-
wodzka góra Rozdziele, uroczy-
stości upamiętniające żołnierzy AK 
i partyzantów walczących o wol-
ność i Niepodległość Polski w la-
tach 1939–1952.

28 września, g.12.30, piwnice Są-
deckiej Biblioteki Publicznej, ogło-
szenie wyników IX Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego „O Wawrzyn 
Sądecczyzny”.

R E K L A M A

Rajd na raty 
5 października, godz. 12, Szkoła Podstawowa w Maciejowej 
– zakończenie 17. Rajdu Rowerowego „Na raty” o Puchar 
Prezesa. W programie konkurencje sprawnościowe, 
ognisko. Zapisy w PTTK o. „Beskid” Rynek 9 w Nowym 
Sączu oraz na mecie Rajdu do godz. 12. 
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TEKST SPONSOROWANY

A TO C IEKAWE.  „Być trzeźwym czło-
wiekiem, to być wolnym i twórczym 
człowiekiem” – to hasło i nazwa pro-
jektu, który realizuje Stowarzyszenie 
Muzyka Świata AKORD z Nowego Są-
cza. – Jego celem jest przeciwdziała-
nie pierwszym próbom podejmowa-
nia zachowań ryzykownych, promocja 
zdrowego stylu życia oraz rozwijanie 
zainteresowań, uzdolnień, talentów, 
ekspresji kulturalnej wśród młodych 
ludzi pogranicza polsko–słowackie-
go. Projekt ma także uświadomić mło-
dzieży, że świat, którym karmi ich dzi-
siejsza telewizja, to medialna „ściema”, 
że pod pozornym sukcesem ich ido-
li, artystów kryją się ludzkie dramaty, 
a ich źródłem nierzadko są narkotyki, 
alkohol czy inne używki psychoaktyw-
ne – mówi Mirosław Witkowski, pomy-
słodawca projektu. 

Projekt został już zrealizowany 
w trzech gimnazjach w Czchowie, 
Krynicy–Zdroju i Łososinie Dolnej. 
W sumie do końca stycznia 2014 r. za-
planowano siedem spotkań profilak-
tyczno–edukacyjno–animacyjnych. 
Projekt wychodzi także poza granicę 
Polski. Z multimedialnym programem 
Stowarzyszenie dotrze także do szkół, 
ośrodków resocjalizacyjnych dla mło-
dzieży oraz rodzin marginalizowa-
nych społecznie na Słowacji. Łącz-
na suma beneficjentów bezpośrednio 
uczestniczących w projekcie to po-
nad 1200 osób.

Ideą przedsięwzięcia jest uświa-
domienie nastolatkom, jak zgub-
ne są skutki nałogów. Głównie z tego 
względu spotkania profilaktycz-
ne są bardziej opłacalne niż kosz-
towne działania zaradcze, konieczne 
w sytuacji, gdy wzrasta skala zjawisk 
niepożądanych.

– Ale nie przez nudne, mentor-
sko – moralizotorskie wykłady pro-
filaktyczne. Do młodych ludzi taka 
forma nie dociera. Traktują je jak zło 
konieczne, jedyną korzyść widząc tyl-
ko w tym, że przepadają im lekcje 

– uważa Mirosław Witkowski. W za-
łożeniu projekt łączy wykład specja-
listy do spraw profilaktyki uzależnień 
połączony z prezentacją multimedial-
ną, pokazem filmowo – fotograficz-
nym. Część artystyczna, której te-
matem przewodnim jest prezentacja 
utworów artystów, którzy są dla mło-
dych ludzi idolami – wzorcami do na-
śladowania, ale których kariera i życie 
zakończyło się w dramatyczny sposób 
w wyniku destrukcyjnego uzależnie-
nia. Psychodramy z udziałem uczestni-
ków, interaktywna dyskusja młodzieży 
z muzykiem ma inspirować młodzież 
do poszukiwania własnych, zdrowych 
i kreatywnych dróg rozwoju.

Dziś młodzież żyje tym, czym kar-
mią ją media. Mirosław Witkowski jest 
dla nich w pierwszym kontakcie – jak 
sam mówi – tylko „gościem z telewi-
zji” i twarzą z plakatów. – Po spotka-
niu relacjonują mi, że sądzili, iż czeka 
ich kolejny nudny wykład, przery-
wany utworami w moim wykona-
niu. A to zupełnie inaczej wygląda. 
Okazuje się, że ten „gość z telewi-
zji” pokazuje im prawdziwe oblicze 
ludzi ze świata show biznesu, nie-
kolorowane iluzjami. Pokazuje im, 
że „gwiazdy” to tacy sami ludzie jak 
oni, ze swoimi słabościami i wiel-
ką wrażliwością, która wymaga 

właściwego i zdrowego podejścia 
do życia. Prowadzi z nimi dialog, 
nie moralizuje, pod pozorem zabawy 
i luzu skłania młodzież do kreatyw-
nego myślenia i refleksji – opowia-
da Witkowski. 

Część artystyczno–animacyj-
na jest więc kluczem do dotarcia 
do młodzieży. 

– Od trzech lat prowadzę agen-
cję artystyczną, od 15 pracuję, by 
dojrzewać jako profesjonalny mu-
zyk. Z tym – obok tych fajerwerków, 
które są tylko w telewizji – wiąże się 
ogromny stres, wyrzeczenia, wie-
le krytyki, niemiłych słów szczegól-
nie w dobie internetu. Nie potrafiąc 
być asertywnym i biorąc wszyst-
ko do siebie, łatwo popaść w nałóg. 
Uciec w alkohol czy narkotyki – mówi 
twórca projektu. – Opowiadam więc 
wraz z doświadczoną kadrą (Mag-
dalena Mróz, Regina Piechnik, Artur 
Kmiecik) młodym ludziom, co tak na-
prawdę wykończyło artystów takich 
jak: Whitney Houston, Amy Wineho-
use, Jim Morrison czy Ryszard Riedel. 
Moje słowa nie są bez pokrycia, ja żyję 
w tym środowisku, straciłem wie-
lu wspaniałych kolegów i widziałem 
tragedie tych nadwrażliwych ludzi, 
więc mówię z doświadczenia, z ob-
serwacji. Życie na trzeźwo wymaga 

dziś wielkiej odwagi oraz codziennej 
pracy nad sobą, by nie pójść drogą 
na skróty. Praca z młodzieżą daje mi 
dużo inspiracji do moich autorskich 
muzycznych projektów, bowiem jest 
ona wykonywana w ważnym spo-
łecznie kontekście.

I ta szczerość, otwartość i natural-
ność w kontakcie z młodymi ludźmi 
– jak się okazuje – przekonuje mło-
dzież. Świadczą o tym choćby ko-
mentarze, jakie zamieszczają po spo-
tkaniu na Facebooku: „Uważam, 
że prezentacja projektu była bardzo 
dobrze przemyślana. Ciekawy prze-
kaz oparty na licznych przykładach 
z życia osób znanych dał dużo do my-
ślenia nam młodym ludziom. Muzyka 
i swobodna atmosfera towarzysząca 
sprawiła, że czas upłynął nam bar-
dzo szybko. Nauka i zabawa w jed-
nym to dobry sposób na dotarcie 

do młodzieży” – stwierdziła uczest-
niczka projektu z Czchowa Patrycja 
Kurzydlo. 

– Mam kontakt z trzema osoba-
mi, które już są po terapii – doda-
je Mirosław Witkowski, który wcze-
śniej realizował podobne projekty. 
– Niewiele? Choćby jedną osobę od-
wiedliśmy od sięgania po używki, 
to już ogromny sukces. Mnie prze-
raża, że 12, 13–latkowie potrafią już 
być uzależnieni. Trzeba uświadomić 
społeczeństwu, że to choroba, której 
nie można się wstydzić i ukrywać, 
ale że można ją pokonać, wskazać 
alternatywę i żyć szczęśliwie.

A alternatywą jest posiadanie pa-
sji i zainteresowań. System edukacji, 
który wymusza na uczniach pamię-
ciowe uczenie się, wkuwanie, spra-
wia, że oni nie rozwijają swoich zain-
teresowań i swojej indywidualności. 
Dlatego do projektu oprócz uczniów 
zapraszani są przedstawiciele róż-
nych środowisk lokalnych w tym or-
ganizacji pozarządowych, kościoła, 
władz samorządowych oraz mediów. 
– Działając bowiem razem może-
my zmieniać rzeczywistość na lepsze 
i pracować nad holistycznym podej-
ściem do młodych ludzi. Każdy dobry 
pomysł w tym trudnym temacie może 
uratować komuś życie – mówi Miro-
sław Witkowski – I do tego zachęca-
my wszystkich, promując hasło: Ży-
cie na trzeźwo jest cool!”. (EDU) 

Życie na trzeźwo jest cool

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
„Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 

– Republika Słowacka 2007–2013.

MIROSŁAW WITKOWSKI WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW Z KRYNICY ZDROJU

ROZMOWA  ze ZDZISŁAWĄ CZUREK, 
prezesem Stowarzyszenia Pomocy 
Zwierzętom „Mam Głos” 
w Nowym Sączu .

– Nowy Sącz potrzebuje kolejnego sto-
warzyszenia, które ma zajmować się bez-
domnymi zwierzętami?

– Założyliśmy Stowarzyszenie 
Mam Głos, bo w Nowym Sączu wła-
śnie nie było zasadniczego stowarzy-
szenia, które by się zajmowało tymi 
zwierzętami. 
– Istnieje przecież Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami.

– Istnieje.
– I nie chciała Pani połączyć sił?

– Byłam kiedyś członkiem TOZ, 
dlatego nie widziałam sensu łączyć sił.
– Mówiąc dyplomatycznie, ma Pani inne 
spojrzenie na opiekę nad zwierzętami?

– Tu nie o dyplomację chodzi, 
a o działanie. W TOZ zasadniczo nie-
wiele się dzieje. Stowarzyszenie Mam 
Głos powstało na bazie ludzi, którzy 
chcą pomagać zwierzętom. Swe siły 
opieramy przede wszystkim na mło-
dzieży, studentach, którzy skutecz-
nie potrafią dotrzeć z informacją i chcą 
pomagać czynnie .
– Jak skutecznie?

– Działamy od maja ubiegłego roku 
i udało nam się przeprowadzić ponad 

40 adopcji psów i kotów. Informa-
cje o akcjach, adopcji zamieszczamy 
na Facebooku, założyliśmy stronę in-
ternetową – mamglos.pl.tl, gdzie wła-
ściciele zwierząt, mogą znaleźć wiele 
ciekawych artykułów. Naszym celem 
jest bowiem także edukacja. Uczymy 
ludzi odpowiedzialnego zachowania 
wobec czworonogów. Jeśli już ktoś 

decyduje się na psa czy kota, powi-
nien zadbać o jego sterylizację, by na-
gle nie mieć problemu z młodymi, po-
winien wiedzieć, że to nie przedmiot, 
który, gdy się znudzi albo zabraknie 
dla niego miejsca, można wyrzucić. 
A niestety często zdarzają się telefony 
do Stowarzyszenia od osób, które już 
nie chcą mieć psa w domu i pytają, czy 
mogą nam go dostarczyć.
– I co Pani odpowiada?

Nie! Jeśli zdecydowałeś się mieć 
zwierzę w domu, to z wszelkimi tego 
konsekwencjami. My możemy po-
móc w szukaniu nowego domu dla 
niechcianego już z różnych powodów 
zwierzaka, ale nie możemy go zabrać 
od właściciela, bo nie mamy miejsca. 
Pomagamy zwierzętom bezdomnym. 
– W jaki sposób zwierzęta trafiają 
do Stowarzyszenia?

– Wiele osób już wie o naszym 
istnieniu. Dzwonią więc, jak tyl-
ko zauważą, że po okolicy błąka się 
bezpański pies albo znalazł się w nie-
bezpieczeństwie, a my jedziemy 
na miejsce i w miarę naszych moż-
liwości i miejsca staramy się pomóc. 
Ostatnio udało się uratować czte-
ry szczeniaki uwięzione w worku 

i pozostawione nad Dunajcem. Inne 
porzucił handlarz na giełdzie w No-
wym Sączu, jak tylko zobaczył patrol 
policji. Bo zgodnie z Ustawą o ochro-
nie zwierząt nie wolno handlować, 
ani też kupować zwierząt na targach 
czy giełdach.
– Znalazły dom?

– W ciągu tygodnia. Ludzie lu-
bią takie małe, kudłate pieski. Trud-
niej znaleźć dom dla dorosłych już 
psów. Choć niedawno udało się zna-
leźć opiekunów dla owczarka nie-
mieckiego, znalezionego w Bereście. 
Kompletnie wychudzone zwierzę ad-
optowali ochroniarze z Newagu. Teraz 
pomaga im w pracy. 
– Czy wyłapywanie bezpańskich psów, 
to nie zadanie dla strażników miejskich?

– Owszem, ale wówczas taki psiak 
trafi najpewniej do schroniska w No-
wym Targu, a tam ma nikłe szanse 
na znalezienie domu. Co nie znaczy, 
że nie współpracujemy ze strażą miej-
ską i policją. 
– Gdzie przebywają psy, zanim trafią 
do adopcji?

– W domach tymczasowych. 
W większości członkowie naszego 
stowarzyszenia deklarują, ile zwierząt 

mogą przyjąć pod opiekę, zanim znaj-
dzie się dla nich nowy dom. 
– Teraz Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę 
na rzecz zwierząt w Limanowej… 

– Trudna sprawa. One egzystu-
ją przy szczątkach spalonego domu, 
którego właściciel, choć sam nie ma 
nic, opiekuje się nimi, dokarmia. Wa-
runki są jednak potworne. Próbujemy 
pomóc. Zorganizowaliśmy już zbiór-
kę karmy. Teraz najważniejsze jest, 
by zebrać pieniądze na ich steryliza-
cję. Tam jest około 10 suk , które wcze-
śniej czy później będą miały szczenię-
ta, a młodych wśród tego stadka już 
jest również blisko 10. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Nie chcieliśmy łączyć sił z TOZ. Po prostu działamy

Zdzisława Czurek ze swoim psem 
Biko, którego przywiozła trzy lata 
temu ze schroniska w Nowym Targu. 

FO
T.

 (K
G)

Więcej informacji pod 
nr tel. 668–948–783 

albo na stronie mamglos.pl.tl.

W Stowarzyszeniu Mam Głos obecnie 
na adopcję czekają dwa psy: 

ABI PIXEL
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Ruszyły nowe inwestycje
Jeszcze w tym miesiącu ruszy bu-
dowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Żbikowi-
cach. Właśnie został rozstrzygnięty 
przetarg na wykonawcę inwesty-
cji. Wśród ośmiu firm startują-
cych w przetargu wygrała go fir-
ma z Tarnowa, która przedstawiła 
najkorzystniejszą finansowo ofer-
tę. Całkowity koszt budowy wy-
niesie 1,3 mln złotych. Termin za-
kończenia – maj 2015r. 

– Sala gimnastyczna dostępna 
będzie nie tylko dla uczniów szko-
ły, ale także dla całej społeczności 
Żbikowic – mówi wójt Stanisław 
GOLONKA – inwestycja dochodzi 

do skutku dzięki pozyskaniu unij-
nych pieniędzy w ramach Pro-
gramy Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. To jest około 500 tyś. zł. 
Część kosztów pokryjemy z nasze-
go gminnego budżetu. Zabiegamy 
też o dofinansowanie budowy Sali 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
gdzie złożyliśmy stosowny wnio-
sek. Pieniądze z ministerstwa po-
kryłyby ponad 30 proc. kosztów 
budowy. 

Nowa sala gimnastyczna będzie 
mieć wymiary 12x24 m. połączona 

zostanie z budynkiem szkolnym 
przewiązką. Sala posiadać będzie 
także pełne zaplecze w posta-
ci szatni, natrysków, wc. Głów-
ne roboty budowlane prowadzone 
będą w przyszłym roku a tzw. wy-
kończeniówka w 2015r. 

Ruszają tez wkrótce roboty 
związane z budową oświetlenia 
ulicznego w Witowicach Górnych 
i Rąbkowej. Centra tych wsi mają 
się stać dzięki temu bardziej bez-
pieczne. Zorganizowany niedaw-
no przetarg wygrała miejscowa 
firma. Koszt obu inwestycji wy-
niesie w sumie 107 tyś. zł. Do bu-
dowy doszło dzięki pozyskanym 
pieniądzom z unijnego progra-
mu – Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Swoje pieniądze 
dołoży tez gmina. Inwestycja ma 
być gotowa w czerwcu przyszłe-
go roku.

(KAN)

Galicja walczy o interesy przewoźników

Z inicjatywy Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Przewoźni-
ków Drogowych „Galicja” odbyła 
się w Tęgoborzy międzynarodo-
wa konferencja pod nazwą „Trans-
port drogowy jako czynnik rozwo-
ju gospodarczego”. 

Wzięło w niej udział blisko 300 
uczestników reprezentujących 
krajowe firmy przewozowe, firmy 
sprzedające samochody ciężarowe, 
osprzęt, urządzenia transportowe, 
firmy ubezpieczeniowe. W konfe-
rencji wzięli udział także przedsta-
wiciele firm transportowych z Au-
strii, Słowacji. Warto podkreślić, 
że ważny głos w dyskusji należał 
do przewoźników z ziemi sądec-
kiej. O nowych rynkach transpor-
towych jako wielkiej szansy dla pol-
skich przewoźników drogowych 
mówili min. Barbara Edelmüller–
Generaux, współwłaścicielka firmy 
BATIM i Jan Załubski, prezes zarzą-
du – ZET TRANSPORT. Z kolei Jacek 
Małek, dyrektor techniczny firmy 
Litwiński Transport – Sprzęt–Bu-
downictwo przedstawił referat do-
tyczący problemu zwykłej dosta-
wy w kontekście przejazdu pojazdu 
nienormatywnego. Specjalistyczna 
konferencja przewoźników w Tęgo-
borzy pełna dyskusji, wymiany do-
świadczeń świadczy o tym, że są-
deckie firmy transportowe liczą się 
bardzo poważnie na krajowym i eu-
ropejskim rynku. 

– Podczas konferencji poru-
szaliśmy tematy, które są wręcz 
życiowymi problemami firm 
przewozowych – mówi Piotr LI-
TWIŃSKI, prezes Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Przewoźników 
Drogowych „Galicja” – wciąż ak-
tualne są np. problemy związa-
ne z krajowym ustawodawstwem 
transportowym czy realne zagro-
żenia związane z kontrolą czasu 

pracy po zmianach wprowadzo-
nych w tym roku. Cały pakiet spraw 
plon dyskusji naszej konferen-
cji przekazaliśmy przedstawicie-
lom naszego rządu. Mam nadzie-
ję, że Sejm RP podczas posiedzeń 

Komisjii sejmowej zajmującej się 
transportem międzynarodowym 
i krajowym weźmie pod uwagę na-
sze wnioski. Zmiany w ustawo-
dawstwie są niezbędne, jeśli mamy 
traktować poważnie transport 

drogowy w rozwoju gospodar-
czym kraju. 

Konferencja transportow-
ców była tez okazją do wyróżnie-
nia osób szczególnie zasłużonym 
w działalności firm przewozowych 
i przede wszystkim w działaniach 
poprawiających kondycję polskich 
przewoźników.

Z rekomendacji Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Przewoźników 
Drogowych „Galicja” odznaczenie 
resortowe „Zasłużony dla trans-
portu RP” otrzymali: Jan MADEJ, 
Tom JÖRNING (Austria), Andrzej 
DZIEDZICKI, Andrzej CZARNIK, 
Ryszard DZIEDZIC, Janusz GROD-
NY, Stanisław LITWIŃSKI, Adam 
ZELEK. Z kolei ogólnopolski Zwią-
zek Pracodawców Transportu Dro-
gowego polecił do tego odznaczenia 
i otrzymali je: Eugeniusz CHRĄŻE-
WICZ, Krzysztof ŚLIWA, Wojciech 
POLOWCZYK. Odznaki „Zasłużony 
dla transporty RP wręczył podczas 
konferencji Łukasz Twardowski, 
dyrektor departamentu transpor-
tu w Ministerstwie Transportu, Go-
spodarki Morskiej i Budownictwa.

Na koniec warto wspomnieć 
o organizatorze konferencji czy-
li Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Przewoźników Drogowych „Gali-
cja”. Galicja powstała w paździer-
niku 2002r. w celu konsolidacji 
środowiska przewoźników i tro-
sce o wspólne interesy w transpor-
cie drogowym. O tym, jak ważne 
jest także wspólne działanie może 
świadczyć fakt, że przed paroma 
laty należało do Galicji 40 prze-
woźników z woj. Małopolskiego. 
Dzisiaj jest w nim już 65 członków. 
Radę nadzorczą OSDP „Galicja” two-
rzą – Tomasz ZIAJA, przewodniczą-
cy, członkowie: Krzysztof TRYBON 
i Marian MASTER. W skład zarządu 
wchodzą – Piotr LITWIŃSKI, pre-
zes, Jacek MAŁEK, wiceprezes, ma-
rian KAPCIA, wiceprezes. (KAN)

Piotr Litwiński Dekorowany Stanisław Litwiński 
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WARTO odtwarzacz  
Blu-ray Disc™  
(BDP-S1100)*

„Sony”, „make.believe”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. Sony Centre zastrzega sobie prawo  
do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy. 

Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

Tylko teraz w zestawie 
odtwarzacz*  
Blu-ray Disc™

przy zakupie telewizora 
Sony BRAVIA**

* w zestawie z telewizorem – odtwarzacz Blu-ray Disc™ BDP-S1100, którego sugerowana cena detaliczna wynosi 299 zł
* oferta nie dotyczy modeli TV Sony BRAVIA serii W9, X9.
Oferta ważna do 30.09.2013 r. lub do wyczerpania egzemplarzy promocyjnych.

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44  •  pon-pt: 10-18, sob: 10-14
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Imprezie towarzysz¹:

Patronat honorowy:

Informacji szczegó³owych udziela

Biuro Organizacyjne Festiwalu

tel. 18 351 40 13, e-mail: ck@bobowa.pl

 www.ck.bobowa.pl, www.koronki.eu

FESTIWAL ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM 
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
ORAZ WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Rada Miejska w Bobowej

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Delikatesy „Centrum” Bobowa

TVP S.A. o/Kraków
RDN  Ma³opolska

Dobry Tygodnik S¹decki 
Pogórze24
Bobowa24

PATRONAT ME DIA L NY:SPON SORZ Y:

XIX Ogólnopolska Pokonkursowa Wystawa Koronek Klockowych
Wernisa¿ wystawy Stowarzyszenia Koronczarek z Presova 
z okazji 10-lecia istnienia - Dom Polsko-S³owacki w Gorlicach (4.10.2013 r.) 

Pokazy mody
Warsztaty koronkarskie

 

W Festiwalu udzia³ wezm¹ twórcy koronek z
 Belgii, S³owacji, Chorwacji, Czech, Estonii,  Francji,  

Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Wêgier i Polski

 Anglii, Austrii,

24

XIV 
MIÊDZYNARODOWY

FESTIWAL
KORONKI
KLOCKOWEJ

BOBOWA
3-6 paŸdziernika 2013

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MAREK SOWA - MARSZA£EK WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

R E K L A M A

NA KONIEC TYGODNIA

Imię i nazwisko: Paweł Leśniak 
ps. Buła
Kiedy nie muszę nic robić, to naj-
częściej: spędzam czas ze swoją 
dziewczyną. 
Twoja pierwsza myśl po prze-
budzeniu: Co mam dzisiaj 
do zrobienia.
Boję się: Niczego się nie boję.
Najbardziej w życiu żałuję: za-
przepaszczonych okazji. 
Gdybym nie był tym, kim jestem, 
to najchętniej byłbym: pilotem. 
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, 
to wydasz je na: korki i sprzęt 
do rysowania. 
Chciałeś komuś o czymś powie-
dzieć, ale nie miałeś okazji: Je-
stem otwartym człowie-
kiem, mówię, co myślę i nie 
czekam na „odpowiednie 
okazje”.
Mój największy talent: Nie 
wierzę w talent, to ciężka 
praca daje efekty. 
Wstydzę się, że nie potrafię 
zrobić: dobrego obiadu.
W bezsenne noce rozmyślam 
o: fabule do następnej książki. 
Do końca życia zapamię-
tam: swoją pierwszą bramkę 
w pierwszej lidze. 

Codziennie poświęcam na tele-
wizję, internet, czytanie: To za-
leży od dnia, jeśli jednak mam 
wolną godzinę, to przeznaczam 
ją na dobrą książkę. 
Na kolację do domu zaprosiłbym: 
Andrzeja Sapkowskiego.

PAWEŁ LEŚNIAK ur. 22.02.1989, 
wychowanek MKS Sandecja Nowy 
Sącz, we wrześniu ub. roku de-
biutował książką „Równowaga”. 
Nie tylko gra w piłkę, pisze, ale 
i rysuje. Od wczoraj (25 wrze-
śnia) jego prace można oglądać 
w Centrum Informacji Turystycz-
nej w Nowym Sączu. 
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…lat liczy już Regionalny Zespół „Sądeczanie’’. Został założony w 1963 r. 
przez wybitnego znawcę folkloru Lachów sądeckich, choreografa – Lidię 
Michalikową, przy pomocy ówczesnego dyrektora Domu Kultury Koleja-
rza w Nowym Sączu Leona Barbackiego i instruktora tej placówki Tade-
usza Moskala. Obecnie zespołem kieruje Irena Pabisz. W sobotę koncer-
tem galowym w Miejskim Ośrodku Kultury członkowie grupy uwieńczyli 
obchody jubileuszu. Była okazja do podziękowań, gratulacji i wręczenia 
okolicznościowych odznaczeń. 

Wiaty dla wandali 
„Tylko dwa dni pasażero-
wie miejskiej komunikacji mo-
gli schronić się pod wiatą auto-
busową przy. ul. Piłsudskiego. 
Nowe, oszklone zadasze-
nie na przystanku autobuso-
wym w pobliżu kościoła MBN po-
stawiono w piątek 20 września, 
a zniszczono prawdopodobnie 
już w nocy z niedzieli na ponie-
działek. Sprawcy rozbili szyby, 
które chronią pasażerów przed 
deszczem i wiatrem” – poinfor-
mowało biuro prasowe prezy-
denta Nowego Sącza. Potępiając 
wandalizm, należy przytom-
nie zauważyć – co zresztą uczy-
nił na ostatniej sesji Józef Hojnor 
– że podejmujący decyzję o tym, 
jakie wiaty zostaną postawione, 
powinni wybrać bardziej trwały 
materiał. – To są banały – mówił 
Hojnor. Niemniej, kiedy zewsząd 
władze mówią o zaciskaniu pasa, 
należałoby podejmować bardziej 
przemyślane decyzje, inwestując 
publiczne pieniądze. „Niestety nie 
tylko jeden przystanek autobu-
sowy był celem wandali. Kolejny, 
przy ul. I Brygady, również znisz-
czono. Prawdopodobnie zrobiły 
to te same osoby. Wstępnie szko-
dy oszacowano na 800 zł” – czy-
tamy dalej w komunikacie.
 (PEK)

SMS
LICZBA TYGODNIA
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