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Skąd się biorą mistrzowie świata
– opowiada trener LKS Bobowa
Paweł Popardowski. L str. 3

Dlatego dzięki nam Ty też skutecznie dotrzesz do swoich wyborców!

Szczegóły: 18 544 64 41, 785 340 410, 889 020 766 oraz na www.dts24.pl

Bobowa ma mistrza świata!

Dziś w numerze specjalny dodatek

DTS JUNIOR eco
L Partnerem wydania są Sądeckie Wodociągi – str. 15-18

FOT. ARCHIWUM RODZINNE WŁODZIMIERZA MIKI

Wrzesień 2004 r. Ten chudy chłopiec wyższy o głowę
od pozostałych kolegów (drugi
z lewej), to Mateusz Mika. Ma
13 lat, 187 cm wzrostu, chodzi do drugiej klasy gimnazjum i właśnie zdobył w Zabrzu
w barwach LKS Bobowa brązowy medal mistrzostw Polski
młodzików w minisiatkówce.
Dziesięć lat później 21 września
2014 r. w Katowicach Mateusz
Mika wraz z polską reprezentacją siatkarską zdobył złoty medal mistrzostw świata.

8 Łamy naszego tygodnika oraz portal informacyjny dts24.pl to najlepsze miejsce w regionie do zaprezentowania Twojej kandydatury i programu Waszego ugrupowania!
8 Od ponad czterech lat to właśnie w DTS omawiane są najważniejsze
sprawy regionu. Tutaj toczą się najgorętsze dyskusje i wypowiadane
są najciekawsze opinie.
8 Dzięki dziennikarskiej rzetelności i obiektywizmowi cenieni jesteśmy
przez wszystkie opcje polityczne.
8 Nasi Czytelnicy nigdy nie tracą czasu na głupstwa, bo autorzy DTS dostarczają im teksty najwyższej jakości o rzeczach istotnych.
8 Zaufało nam już blisko tysiąc firm, zlecając swoje reklamy.
8 Co tydzień docieramy w wersji papierowej i elektronicznej do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.

Pomyśl o Przyszłości – Dobry dodatek
wiedzy o gospodarce
L str. 11-14
Na emeryturę odchodzi pani
na „Muszyniance”

REKLAMA

L str. 6

Wszystko co dobre jest sprawą krytyki?
– rozmowa z Jerzym Gwiżdżem L str. 7

DO 2000 ZŁ !!!

N. Sącz, Lwowska 41,
tel. 018 441 60 17

Nazwisko nie było dla mnie bonusem
– mówi aktor Tadeusz Łomnicki L str. 9
REKLAMA

SALON FIRMOWY - MEBLE BUGAJSKI
33-300 Nowy Sącz, Tarnowska 164B
salon@meblebugajski.pl
tel. +48 18 547 69 60

FX 10 RELAX
NOWOŚĆ

CENA 2.999 zł

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

FX 15

CENA od 2.712 zł

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI NOWEJ KOLEKCJI 2014/2015
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PRZECZYTANE

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Kolejka chętnych czeka
(…) W środowe popołudnie
w hali produkcyjnej Muszynianki na drugiej zmianie pracuje
kilkanaście osób, średnia wieku 50+. Ludzie mówią właściwie
jednym głosem:
– Dobrze tu się zarabia, narzekać nie można. A jeszcze
w perspektywie mamy udziały,
które mają nam jako spółdzielcom zostać wypłacone po przejściu na emeryturę – mówi
pracująca przy taśmociągu Kazimiera Smoleń, 48 lat, w spółdzielni od 1989 r.
Dokładnej wysokości udziałów i zarobków nikt nie chce
zdradzić.
– Sporo powyżej średniej krajowej – rzuca jeden
z pracowników.
– A z udziałów po przejściu na emeryturę jeszcze się

(…) Gazety naprawiają świat.
Nam nie jest wszystko jedno.
Dziennikarze nie są od plotek
i politycznego magla, tylko
od zmieniania rzeczywistości (…) Prasa w coraz większym stopniu chce się przyczyniać do wspólnego dobra,
pisząc o ideach, które pomagają ludziom. W ten sposób
zwielokrotniają zasięg tych
pomysłów, zwiększają skutki
i budzą nadzieję (…)
FOT. (LOM)

Szybki konkurs – może
ktoś z naszych Czytelników przygotowuje się akurat do egzaminu na prawo
jazdy i potrafi przytomnie odpowiedzieć, o czym
mówi znak drogowy, który odkryliśmy w centrum
Bobowej: „Zakaz zatrzymywania. Nie dotyczy synagogi”. Jeśli więc dobrze
rozumiemy przepisy o ruchu drogowym, w tym
miejscu nie wolno się nikomu zatrzymywać. Nikomu,
tylko synagodze. A może
ktoś zna inną interpretację
tego przepisu?
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TM & ©Hanna-Barbera.
(s14)

FOTORADAR DTS

wnukom coś odłoży – dodaje Janusz Krieger, 50 lat, w spółdzielni od 1988 r. – Byle tylko nic się
u nas nie zmieniało.
– W innych zakładach pracy na takie profity nie można
liczyć. I już mało gdzie zdarza
się, by w jednym miejscu całe
życie pracować jak u nas – zauważa Elżbieta Chowaniec, 50 lat,
w spółdzielni od 1981 r.
Elektryk Marek Ruchała ma
62 lata, w spółdzielni przepracował 38. – Opiekę socjalną mamy
na takim poziomie jak w jakichś
Niemczech czy Skandynawii.
Na święta są zawsze dodatkowe
wypłaty, także dla emerytów (…)
„Od korporacji uchowaj nas, Panie”
– Kuraś sprawdza jak się pracuje
w spółdzielni Muszynianka,
„Duży Format”
nr 38/1096, 18.09.2014

Gazeta Wyborcza, sobota–niedziela
20–21 września

REKLAMA
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Scooby-Doo!
Brygada Detektywów cz.2
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Bobowa ma mistrza świata!
– Siatkarskie emocje opadły, delektujemy się mistrzostwem świata i kiedy wydawało się, że nic już nie może
nas zaskoczyć, Pan posyła krótką piłkę, że Mateusz Mika grał w barwach LKS
Bobowa!
– I nawet dla LKS Bobowa zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w minisiatkówce młodzików
w Zabrzu. Było to dokładnie dziesięć lat przed wywalczeniem w niedzielę mistrzostwa świata, we wrześniu 2004 r.
– Na dowód wyciągnął Pan z archiwum
nieco pożółkłe już zdjęcia, na których
przyszły mistrz świata paraduje w klubowym dresie LKS Bobowa.
– Nawet żartowaliśmy, że trzeba odnaleźć ten dres, w którym grał
Mateusz, bo byłaby to świetna klubowa pamiątka, ale prawdopodobnie
tamten sprzęt rozdaliśmy już dawno dzieciom. Zdjęcia z tamtych Mistrzostw Polski sprzed 10 lat podarował mi ojciec Mateusza, Włodzimierz
Mika. Od początku tego turnieju pamiętałem o nich, ale nie chciałem
zapeszać i wyciągnąłem je z szuflady dopiero po ostatniej piłce meczu
z Brazylią. Na naszym zdjęciu Mateusz ma 13 lat, był uczniem drugiej
klasy gimnazjum i miał wówczas 187
cm wzrostu. Dzisiaj mierzy 206 cm.
– Ale Mateusz Mika nie jest wychowankiem LKS Bobowa.
– Mateusz pochodzi z Kobiernic
i jest wychowankiem Hejnału Kęty.
W tamtym okresie byłem trenerem
siatkarskiej kadry Małopolski młodzików, w której Mika występował.
Do mistrzostw Polski miałem prawo dobrać jednego zawodnika spoza
klubu i zaprosiłem właśnie Mateusza.
Miał grać w naszych barwach jeszcze

REKLAMA

FOT. ARCHIWUM RODZINNE WŁODZIMIERZA MIKI

R O Z M OWA z PAWŁEM POPARDOWSKIM, trenerem siatkówki w LKS Bobowa

Zabrze, wrzesień 2004 r., stoją od lewej: Mateusz Mika, Damian Świątański,
Kamil Chmura, Rafał Gucwa oraz trener Paweł Popardowski. Klęczą od lewej:
Wojciech Krok, Paweł Muchewicz i Sławomir Kuś.
później, ale z powodu śmierci papieża odwołano kolejny turniej i na tym
się jego przygoda z naszym klubem
skończyła. Jednak dzięki tamtym
mistrzostwom w klubowych kronikach pozostanie ślad, że Bobowa
miała w zespole późniejszego mistrza świata.
– Ale w 2004 r. nic jeszcze na to nie
wskazywało?
– Byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że przepowiadałem mu już
wówczas taką karierę, ale pamiętam
jak mój kolega trener Kaziu Wojciechowski powiedział o Mateuszu,
że z niego kiedyś będzie reprezentant Polski. Zresztą Mika reprezentował Polskę przez całe lata. Od momentu, kiedy trafił do SMS Spała,
występował w kadrze wszystkich
kategorii wiekowych. Wtedy w Zabrzu głównie jego wzrost zapowiadał

nieprzeciętne możliwości, a różnicę
pomiędzy rówieśnikami widać między innymi na naszym zdjęciu.
– Po tym zabrzańskim turnieju wasze
drogi rozeszły się?
– Nie. Widywaliśmy się później
wielokrotnie przy okazji meczów
między innymi kiedy Mateusz grał
w Resovii. Zdumiewające, ale to nie
był dobry dla niego okres, dwa lata
przesiedział na ławce, a potem klub
łatwo się go pozbył, bo chyba nie
pasował im do koncepcji zespołu.
Na szczęście potem trafił do Francji,
gdzie jego klubowym trenerem był Filip Blain obecny asystent Stefana Antigi. Myślę, że to właśnie Blain tchnął
w Mateusza nowe siatkarskie życie.
– Jak wychować siatkarskiego mistrza
świata?
– Nie wiem, bo nie mogę udawać, że Mateusz Mika jest naszym

Mateusz Mika 2014 r.
wychowankiem. Ale mogę powiedzieć, co od ponad 40 lat – a niektórzy wyliczają, że od bliski 60 – robi
się w Bobowej, by szkolić siatkarzy.
Po pierwsze wcześnie rozpoczynamy, bo u nas 8–latkowie zaczynają
bawić się w siatkówkę. Podkreślam:
bawić się! Oczywiście nie każdy zostaje siatkarzem, ale chyba trudno
w Bobowej znaleźć kogoś, kto nie
reprezentowałby szkoły albo klubu w jakichś rozgrywkach w ciągu ostatnich 30 lat. U nas zaczynają
dzieci w drugiej klasie, a w lokalnych rozgrywkach oldboyów grają zawodnicy 50+. Bobowa żyje
siatkówką.
– Przez klub przewinęły się setki zawodników i zawodniczek, ale nie wszyscy
zostają siatkarzami.
– To sprawa naturalna, że 99
procent odchodzi, bo zawodowa

siatkówka to zespół cech: wzrost,
motoryka, a dzisiaj jeszcze dodać
trzeba – psychika! Na najwyższym
poziomie te cechy potrafią łączyć
tylko nieliczni. W takich klubach jak
nasz, zawodnicy najczęściej kończą
karierę, wyjeżdżając na studia albo
do pracy. Ale w kraju jesteśmy znani, jako prężny ośrodek siatkarski,
to między innymi dzięki siatkówce powstała nowoczesna hala sportowa. Dam taki przykład – rzadki
to obrazek w polskich miasteczkach,
ale właśnie w Bobowej dzieci grają
w siatkówkę na ulicach, zamiast siatki używając płotów i bram.
– Po sukcesie reprezentacji zacznie się
w Polsce siatkówkomania?
– Nie zacznie się, bo brakuje klubów i nie ma gdzie grać. W naszym
regionie funkcjonują tylko trzy męskie kluby: Dunajec Nowy Sącz,
GKPS Gorlice i my, szkolące od dziecka do dorosłych. Tyle. Owszem odbieram w ostatnich dniach dużo telefonów, w których rodzice z całej
okolicy pytają o możliwość zapisania dzieci do sekcji siatkarskiej. Miłe
jest to zainteresowanie dyscypliną,
ale ocenimy sytuację za jakiś czas.
My konsekwentnie robimy swoje, na
przykład obecnie z Grybowem i Ciężkowicami realizujemy program: siatkówka moja gra w aktywne życie.
– A Pańskie życie to siatkówka?
– Tylko fragment (śmiech), niecałe 40 lat… Od 25 lat jestem trenerem, a wcześniej przez 13 lat grałem
jako zawodnik. A wszystko zaczęło
się od złotego medalu olimpijskiego w Montrealu. Wstałem o czwartej rano, żeby oglądać mecz finałowy i nie przeszło mi do dziś.
– Popłynęła Panu łza po wygranym finale
mistrzostw świata?
– Twardy jestem, nie płakałem, ale
byłem wzruszony. W sporcie pięknie wygląda ten finałowy akord,
wielki sukces, ale zanim on przyjdzie, trzeba rozegrać tysiące setów
na setkach turniejów i tak wyglądało przez ostatnich dziesięć lat życie
Mateusza Miki. W sporcie trzeba być
wytrwałym!
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
REKLAMA

www.farbol.pl
• FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,
ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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Na razie Nowy Sącz – Łososina Dolna
Budowa drugiego odcinka obwodnicy Nowego Sącza, pierwszego odcinka drogi krajowej Brzesko
– Nowy Sącz, a także trasy kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna to najważniejsze inwestycje transportowe,
które władze województwa Małopolskiego chcą realizować na Sądecczyźnie w ramach kontraktu
terytorialnego.
W związku z planami budowy
nowej trasy Nowy Sącz – Łososina Dolna na razie GDDKiA zleci przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji dotyczącej tej inwestycji. Prace dokumentacyjne planowo powinny zakończyć
się w 2017 roku. – Generalna dyrekcja w oparciu o przedstawione przez nas dokumenty określiła że – z punktu widzenia obsługi
ruchu – droga główna przyspieszona będzie tutaj najbardziej

Byłeś świadkiem interesującego
zdarzenia? Masz dobre czy złe
informacje, o których powinni
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś
nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl

REKLAMA

adekwatna. Zweryfikowała także nasz szacunkowy kosztorys
inwestycji, trochę go podnosząc.
Chcę także powiedzieć, że nie jest
jeszcze przesądzone, czy to będzie jednopasmowy odcinek drogi czy dwupasmowy. To wszystko będzie wychodziło z kolejnych
prac planistycznych – informuje Marek Sowa marszałek województwa małopolskiego.
W przypadku budowy obwodnicy Nowego Sącza do Biczyc Dolnych wstępnie uzyskano gwarancje realizacji tej inwestycji (30

mln zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Z tego samego programu, w latach 2014–2020 będzie również
sfinansowana budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc
– Tymbark oraz modernizacje istniejących połączeń kolejowych
(m.in. Chabówka – Nowy Sącz).
Na liście rezerwowej (warunkowej) znalazły się natomiast
plany budowy obwodnicy Gorlic i Limanowej, a także ulicy Węgierskiej BIS.
(ROSS)

KONKURS

Wspomnienia wojenne

KO N D O L E N C J E

Piotrowi ĩakowi
i Jego Rodzinie
Wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

MATKI
ĝgP

Ewy ĩak
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO

Właśnie ukazała się powieść Marka Harnego „Dwie kochanki”. Autor dzieciństwo i młodość spędził
w Nowym Sączu. W swej ostatniej

książce wraca do czasów II wojny światowej i tajemnic „chłopców z lasu”. Snuje bolesną opowieść o uprzedzeniach i ukrywaniu
prawdy.
Młode pokolenie o wojnie wie
coraz mniej. Ludzie, którzy pamiętają wydarzenia z lat 1939–45, powoli odchodzą. Może to dobry powód i okazja, żeby spisać wojenne
wspomnienia – swoje czy swoich
bliskich? Odkryć czasem bolesne
karty wojennych losów?
Czekamy na Państwa prace. Najciekawsze nagrodzimy książkami
Marka Harnego.
Teksty można nadsyłać do końca października drogą mailową:
dts.senior@op.pl lub pocztą
na adres redakcji: ul. Żywiecka 25,
33–300 Nowy Sącz.
(JB)

OGŁOSZENIA DROBNE
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.
RESTAURACJA zatrudni szefa kuchni. N.Sącz, 503–080–192.
ROŻNÓW. Nowy dom – powierzchnia całkowita 204 m kw., działka 9ar,
atrakcyjna cena. Tel. 722 300 061.
EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 25.000zł! 12 427 57 80
Pożyczka nawet do 25.000zł. Zadzwoń tel. 12 427 57 80
SKLEP PAPIERNICZY ul. Naściszowska 23, art.szkolne, biurowe, ksero,
laminowanie. F.VAT. Codziennie od 10–17. Tel. 508 929 404.

REKLAMA
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Między skruchą a premedytacją
S P R AW Y I L U D Z I E . Rok i sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata
i 1,5 tys. zł grzywny – taki wyrok zapadł
we wtorek (23 września) w Sądzie Rejonowy w Nowym Sączu wobec sprawcy wypadku na przejściu dla pieszych.
– Czy to adekwatna kara, gdy mama
już do końca życia będzie niesprawna, a kierowca przez cały okres trwania
sprawy nawet nie pokusił się o przeprosiny? – pytają dzieci ofiary.
Słowa: „Chciałem wszystkich bardzo przeprosić. Przeprosić całą rodzinę” padły dopiero w sądzie, tuż przed
odczytaniem wyroku. Do wypadku
doszło 20 stycznia br. około godziny 17.30 na ul. I Brygady, na środku
pasów oświetlonych czterema latarniami. Ofiara zdążyła przejść cztery metry.
– Według biegłych była doskonale widoczna. Świadkowie tę opinię podzielają. Sprawca, 20–latek,
kierował autem, które jak się później okazało, miało praktycznie niesprawne hamulce. Według specjalistów w chwili tragedii na liczniku
było jedynie albo i aż 44 kilometry
na godzinę. Świadkowie twierdzą,
że już po zdarzeniu zamiast zająć się
ranną przekładał jej buty. Zastrzegają jednak, że mógł być w szokuć – relacjonuje nam syn potrąconej kobiety.

Dolegliwa kara
20–latek dobrowolnie poddał się
karze, prokurator zaproponował rok
i sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata, 1,5 tysiąca grzywny i pokrycie części kosztów sądowych w wysokości 500 zł. Na czas
zawieszenia nadzór nad skazanym
będzie pełnił kurator. Dodatkowo
mężczyzna przez rok nie może kierować pojazdami mechanicznymi. Sąd
tę propozycję uznał za „adekwatną
do popełnionego czynu”. Karę finansową za „dolegliwą i realną”. Według
sądu wina 20–latka nie budzi żadnych wątpliwości. Jechał niesprawnym autem i nie zachował właściwej
ostrożności, zbliżając się do pasów.
Wypadek został uznany przez sąd za
umyślny. Ale jednocześnie sąd wziął
pod uwagę, że sprawca nie był wcześniej karany, przyznał się i wyraził skruchę.

Konsekwencje
Poszkodowana do dziś nie odzyskała i według lekarzy już nigdy nie
odzyska sprawności. – Mama trzy
miesiące nie mogła wstawać z łóżka z powodu między innymi złamanej miednicy, prawej nogi i ręki. 13
tygodni spędziła w szpitalach i szpitalnych ośrodkach rehabilitacji. Wycierpiała bardzo wiele, a sprawca

wykorzystując fakt, że nie było
bezpośrednich świadków zdarzenia próbował kwestionować swoją
winę, twierdząc, że „nie zauważył”
– komentuje jej syn.
– Okazało się, że ręki mamy już
się nie da uratować. Są pozrywane
więadła i nic już nie pomoże. Żadna
operacja. Mama ma 14 lat do emerytury – dodaje córka. Tym samym
kondycja psychiczna ofiary nie jest
dobra – psycholog zdecydowanie odradził jej udział w odczytaniu wyroku.

Okoliczności łagodzące?
– Sąd nie zasądził żadnego odszkodowania od sprawcy. Nawet
gdyby tak się stało, jego ubezpieczyciel odliczyłby ją od odszkodowania
z OC, a sąd najprawdopodobniej rozłożył na bardzo niskie raty. Sprawca ani razu nie zainteresował się
zdrowiem i losem poszkodowanej.
Ani razu nie starał się pomóc, czy
naprawić wyrządzonej przez niego krzywdy. Jak dotąd nie przeprosił – nie kryją rozgoryczenia najbliżsi.
– Patrząc na jego wpisy na Facebooku, gdzie pojawia się między innymi: "Prawo jazdy – ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię
stracił", lajkowane mnóstwo razy,
czy wpisy z życzeniami "szybkiego
powrotu za kółko" mogą nasuwać

podejrzenia, że zrobił z siebie ofiarę, której ktoś wskoczył pod koła,
a przez to stawiając poszkodowaną w negatywnym świetle, bo nie
wierzę, żeby ktoś o zdrowych zmysłach, życzył mu powrotu za kółko, wiedząc, że omal nie zabił człowieka z własnej winy – dodaje syn
poszkodowanej.

Wątpliwości
Już po wyroku zapytaliśmy sprawcę, dlaczego do tej pory nawet nie
próbował skontaktować się z poszkodowaną? – Bałem się. Niektórzy mi
mówili, że może to być potraktowane jako nękanie – odpowiada.
Kiedy cytujemy jego wpisy na Facebooku, milczy, odwraca wzrok
i spuszcza głowę. Tak samo reaguje
na pytanie, czy poczuwa się do jakiegokolwiek zadośćuczynienia ze swojej strony, wsparcia, pomocy swojej

Od autora:
Ta sprawa rodzi jeszcze inne pytanie. Pytania, które należy zadać
biegłym, pytania, które powinny
skłonić organa ścigania do osobnego postępowania. Biegli orzekli, że hamulce w samochodzie
sprawcy były sprawne jedynie w 7
procentach. Dlaczego zatem auto
w tak opłakanym stanie poruszało się po ulicach? Ile tak niesprawnym autem jeździł sprawca? Kiedy
i w jakich okolicznościach był zrobiony przegląd techniczny?

REKLAMA

NOX-POL Sp. z o.o. ﬁrma transportowo-spedycyjna działająca na rynku od 1994 roku zatrudni

KIEROWCÓW KAT. C+E
Miejsce pracy: UE

Wymagania:
ÓJazda tylko na terenie UE w systemach 4/1 lub 6/2
ÓADR podstawowe
ÓKarta do tachografu
ÓZaświadczenie o niekaralności
Kontakt: +48 661 999 333
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ofierze… Zaprzecza również, że jeździ – co spekuluje rodzina ofiary – ale
jednocześnie dodaje, że: „stara się zachować ostrożność”…
(TISS)

Oferujemy:
Ó
Dojazd do samochodu i z powrotem
do siedziby ﬁrmy
ÓAtrakcyjne warunki zatrudnienia
www.noxpol.eu
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WARTO WIEDZIEĆ

Miły wieczór z kulturą

Pani na „Muszyniance”

Masz 55 lat i więcej? Stowarzyszenie Sursum Corda
przygotowało 200 Bonów Kultury dla nieaktywnych
zawodowo seniorów z Nowego Sącza oraz powiatów
nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.
– Bony Kultury przygotowano w ramach projektu
„Kulturalny Senior”. Zapraszamy nieaktywne zawodowo osoby, które mają ukończone co najmniej
55 lat, by skorzystały z oferty MCK Sokół w Nowym
Sączu. Każdy bon jest biletem wstępu na dwa dowolnie wybrane seanse kinowe, upoważnia do odwiedzenia Galerii BWA Sokół oraz zawiera prezent
w postaci kawy lub herbaty w kawiarni – zachęca
Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia. Bony można
realizować aż do 30 listopada br. i są dystrybuowane w symbolicznej cenie 10 zł, dzięki pozyskanemu
przez Stowarzyszenie wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jedna osoba
może nabyć tylko jeden bon. Po odbiór należy zgłosić się do biura Sursum Corda przy ul. Zakościelnej 3
w Nowym Sączu od pon. do pt. w godz. 8–19. Bony
można zarezerwować też telefonicznie, pod numerem 18 540 40 40.
– 20 listopada, osobom, które skorzystały z naszego projektu, sprezentujemy dodatkowo darmowy seans filmowy w Małopolskim Centrum Kultury w Nowym Sączu, z poczęstunkiem i spotkaniem
z ciekawym gościem związanym ze światem kultury. Jaki to film i kto go zapowie, na razie musi pozostać niespodzianką, bo trwają jeszcze ustalenia z Sokołem – dodaje Kałużny.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.
sc.org.pl/projekty/kulturalny–senior.
(SC)
Czytaj też dts24.pl

Jerzy Wideł
Z kapelusza

P

ewnego, ciepłego, jesiennego popołudnia z pociągu relacji Kraków Główny – Krynica Zdrój wysiadła
na stacji w Krynicy skromnie ubrana
młoda dama z małą walizeczką. Kilka dni wcześniej w anonsie prasowym „Gazety Krakowskiej” przeczytała, że Spółdzielnia Pracy „Postęp”
poszukuje głównej księgowej. Owa
dama miała stosowne wykształcenie,
gdyż ukończyła Krakowską Akademię Ekonomiczną. Poszukiwała pracy, ale niekoniecznie w Krakowie. Był
1989 r. Czasy przełomu. Maria Janas,
bo o niej tutaj mowa, przyjęła nowe
wyzwanie życiowe, które miało się
okazać jej osobistym pasmem sukcesów i spółdzielni, którą miała wkrótce pokierować.
Walił się właśnie ustrój, w którym
gospodarka była postawiona na głowie, a spółdzielczość pracy jawiła się
absolutnie anachronicznie. „Postęp”
produkował cukierki choinkowe, miał
własną masarnię i sklep. Woda mineralna była traktowana jako piąte koło

u wozu. Owszem rozlewano wodę
i wożono na Śląsk do hut i kopalni
w szklanych butelkach, ale któż wtedy w kraju słyszał o wodzie o nazwie
„Muszynianka”. Znaną najbardziej
wtedy była ekskluzywna „Kryniczanka”. Historia miała zupełnie zaburzyć
te relacje.
Młoda, zdolna i ambitna ekonomistka z przerażeniem analizowała
bilanse finansowe spółdzielni i śmiało wysuwała perspektywiczne plany
ratunkowe „Postępu”. Na tyle śmiałe i odważne, że wkrótce zgromadzenie spółdzielców przekazało w jej ręce
ster kapitański. A więc podjęła decyzję – koniec z produkcją cukierków,
koniec z produkcją wędlin. Produkcja
wody mineralnej przyszłością „Postępu”. To była znakomita decyzja,
bo pod koniec lat 80. nastała wręcz
moda na picie wód mineralnych
w kraju, a przyczyniły się do tego
w głównej mierze pojemniki plastikowe zwane PET–ami. Spółdzielcy pod
wodzą Marii Janas przejęli już na stałe swoją spółdzielnię, traktując ją jako
dobro niemal rodzinne. Były to trudne
lata zaciskania pasa, ale też odważne
kredytowe decyzje dotyczące zakupu
nowoczesnych linii rozlewniczych.
Kiedy w słynnym dotąd Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Krynica – Żegiestów
szalały roszczeniowe związki zawodowe, kierownictwo zmieniało się
jak rękawiczki przy każdej zmianie

politycznej w kraju, siermiężnie rozlewana „Kryniczanka” schodziła
na psy. W „Postępie” mającym swoją
siedzibę nieopodal PPU Krynica – Żegiestów spółdzielcy ani myśleli zakładać związki zawodowe. Bo i po co.
Natomiast dzięki znakomicie przemyślanym akcjom reklamowym „Muszynianka” szła, jak… woda. W 1999 r.
klub siatkarski był w II lidze. Wtedy też triumwirat prezeska Maria Janas, śp. burmistrz Waldemar Serwiński i Bogdan Serwiński, prezes klubu
sportowego „Muszynianka” zawarli umowę sponsorską. Siatkarki z Muszyny podbiły sportowo najpierw
kraj, później Europę. Na tyle, że nawet sama spółdzielnia decyzją swoich członków zmieniła nazwę na Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”.
Maria Janas pilnowała swojej spółdzielni z zaciętością godną matki, mającej pod opieką rozbrykane dzieci.
Trzymała się zawsze z daleka od polityki. Potrafiła poskromić nawet siatkarki w szatni. Rozsławiła Muszynę i Sądecczyznę. Warta jest więc jeśli
nie pomnika w tym mieście, to choćby honorowego obywatelstwa. Kobieta
o wielkim sercu, o talentach nie wspominając, kończy swoją pracę w „Muszyniance”. Odchodzi na emeryturę
po 25 latach kierowania spółdzielnią.
Prawdziwa Pani na „Muszyniance”!!!
W jej przypadku stwierdzenia, że odchodzi na zasłużoną emeryturę jest jak
najbardziej na miejscu.

REKLAMA

INNOWACYJNA GOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek
informuje, że Gmina Stary Sącz
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”
W ramach projektu zakupiono i przekazano 140 zestawów komputerowych z drukarkami
i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz 44 zestawy komputerowe
dla 11 jednostek podległych Gminie Stary Sącz.
Wartość projektu: 1 047 404,00 zł
Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł
Środki krajowe 157 110,60 zł
www.wykluczenie.stary.sacz.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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Niedługo usłyszymy, że wszystko, co dobre, stało się dzięki krytykującym
R O Z M OWA z JERZYM GWIŻDŻEM, zastępcą prezydenta Nowego Sącza
– Mało Pana widać w mediach…
– A to już nie moja wina. Widocznie
jest mniejsze zainteresowanie moją
osobą z państwa strony. To czasami jest dobre, trzeba dać ludziom
odpocząć od siebie przed kolejnymi
wyborami.
– Woli Pan tak cichutko przesiedzieć
cztery lata?
– No tak całkiem cichutko to nie
było. Wiele się mówiło o mnie w różnych sytuacjach, w różnych studiach
i na łamach różnych gazet się pisało.
– To dobrze, że się momentami tak dużo
o Panu mówiło i pisało?
– Gdybym wyznawał taką zasadę,
jak niektórzy politycy – niech mówią dobrze, albo źle, byle nazwiska
nie przekręcali… Ale tego mi akurat
w życiu nie brakowało.
– Czyli Jerzy Gwiżdż wyznaje zasadę:
niech internetowi komentatorzy piszą
co chcą, byle nazwiska nie przekręcali!
– Dawno przestałem się przejmować tym, co piszą o mnie w Internecie, jeśli to piszą tak zwani anonimowi twórcy.
– Nie czyta Pan tego?
– Nie.
– Nie wierzę!
– Naprawdę nie czytam. Mam rękę
na sercu położyć?
– Wybory za pasem, nie ma u Pana pokusy, by wystartować na tak zwanego
pierwszego, czyli prezydenta miasta?
– Ja już byłem pierwszym. Na dodatek pierwszym pierwszym, kiedy Polska odzyskała suwerenność.
Potem byłem posłem, pracowałem
na swoim, a teraz pracuję z prezydentem Nowakiem i uważam, że skoro jest dobry prezydent, to trzeba go
wspierać.
– A może Pan się zrobił wygodny i pomyślał „a co ja się będę wysilał, zbiorę 300
głosów i będę wiceprezydentem”.
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– Nie 300 a 900 ostatnio dostałem. Ale to się
zmienia. W polityce
raz się jest na wozie, a czasami ląduje się niżej.
Trudno, takie jest
życie.
– Przyjmuje Pan
to z pokorą?
– Z pokorą, ale
i z satysfakcją, bo jeżeli się współpracuje z ludźmi
odpowiedzialnymi, do których ma się
zaufanie i lojalnością odpłacają za lojalność, to nie mam powodu, żeby się
tym martwić.
– I ten duet Nowak – Gwiżdż jest taki
zgrany i lojalny?
– Przypomnę panu, iż byli tacy
dziennikarze, którzy przyjmowali zakłady, że po miesiącu naszej
współpracy dojdzie do konfliktu,
bo przecież Gwiżdż nie wytrzyma, bo jest za ambitny. Owszem,
jestem ambitnym politykiem, ale
zwłaszcza w zakresie osiągania celów. No i co dzisiaj na to ci dziennikarze powiedzą? Tworzymy zgraną
i mocną drużynę, gdyby było inaczej, to po ośmiu latach nie byłoby
w mieście tyle zrobione.
– Ale Pan wie, co teraz cały Internet zakrzyknie na temat tego, co było zrobione:
sikający rycerzyk, tańczące na plantach
dzieci i brama do parku…
– I ten nasz sikający rycerzyk jest
w czwórce najpopularniejszych nieożywionych sikających postaci w Europie. Innych rzeczy komentował nie
będę, bo nie warto.
– Warto!
– Ale dlaczego ci ludzie nie powiedzą z czego się cieszą, tylko ciągle się smucą.
– Ależ warto skomentować, bo Pan wie,
że przez najbliższe dwa miesiące ekipa rządząca miastem będzie takich uwag
musiała wysłuchiwać coraz częściej.

– Super! Niedługo
usłyszymy, że wszystko, co się stało dobrego w tym mieście, stało się
dzięki tym krytykującym. A ja
widzę – i mówię
to z punktu widzenia obywatelskiego
– że dużo dobrego się
stało. Wystarczy porównać, jak wyglądało miasto
cztery, osiem i dwadzieścia lat temu.
– Cała Polska się zmienia Panie
prezydencie.
– Ale Nowy Sącz zmienia się
w sposób lepszy niż miasta porównywalne (…)
– Dlaczego nie podoba się Panu działalność Zygmunta Berdychowskiego? Chciał
Pan zainteresować jego działalnością publiczną ważne organy państwa, a teraz Zygmunt Berdychowski pozywa Pana
do sądu o naruszenie dóbr osobistych.
– Ma do tego prawo, jeśli źle odczytuje moje intencje. Nie mam zastrzeżeń do działalności Zygmunta Berdychowskiego, jeśli chodzi o idee jego
przedsięwzięć. Natomiast co do sposobu ich realizacji, chcę aby niektóre
instytucje państwowe odpowiedziały mi, jak to się dzieje, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Wojewódzkiego otrzymuje na założone przez siebie fundacje znaczne
sumy pieniężne z tegoż Sejmiku, albo
z tego Zarządu Województwa, który
ma kontrolować. I tyle.
– Ale marszałek Sowa, i chyba nie tylko on, wyczerpująco odpowiada Panu
na to pytanie.
– Otrzymałem odpowiedź
od wszystkich instytucji, do których
skierowałem pytanie, a nawet Najwyższa Izba Kontroli podziękowała
mi za to, że zainteresowałem sprawą
liczne instytucje. Bo to wszystko dzieje się w ramach kontroli społecznej,

która musi istnieć. Mam prawo, jako
obywatel, o to pytać, bo są tam angażowane również moje, obywatelskie
pieniądze. Zresztą w swojej niedawno wydanej książce napisałem, że lubię Zygmunta Berdychowskiego.
– Myśli Pan, że jak się kogoś lubi, to się
wysyła do premiera i wszystkich świętych
zapytania poddające w wątpliwość jego
publiczną działalność?
– To jest fałszywe odczytanie mojego zamysłu. Mnie nie chodzi o to, żeby
kogoś gonić i poganiać.
– Panie prezydencie, ale nie chce Pan
przecież powiedzieć: lubię Berdychowskiego, dlatego napisałem na niego do premiera, ministra finansów,
NIK, urzędu skarbowego, marszałka
województwa…
– Napisałem dlatego, że najpierw
poprosiłem Zygmunta Berdychowskiego, żeby mi wytłumaczył, na jakiej zasadzie pewne rzeczy się dzieją,
a on tego nie zrobił. Dlatego zapytałem
o to instytucje, które dają pieniądze. Ja
chcę mieć czystą sytuację w zakresie
wydatkowania mojego grosza, bo tego
wymaga się także ode mnie.
– A te odpowiedzi, które Pan otrzymał,
uspokoiły Pański obywatelki niepokój?
– W znacznym stopniu tak, natomiast ciągle jestem ciekawy tego styku polityki i biznesu. W którym miejscu jest się politykiem, a w którym
biznesmenem?
– A nie przekonuje Pana tłumaczenie
marszałka Marka Sowy, że Forum Ekonomiczne w Krynicy jest ważne dla województwa, dlatego kierują tam pieniądze?
– Proszę mi nie wmawiać, że jestem przeciwko Forum Ekonomicznemu, albo innym przedsięwzięciom,
które realizuje Zygmunt Berdychowski. Dla mnie nie ma sporu, co do tego,
że Forum Ekonomiczne jest ważne (…)
Problem dla mnie polega na tym, jak
wygląda styk polityki i biznesu, kiedy
jest się organizatorem tego przedsięwzięcia. I to jest problem (…)

ROZDAJEMY BILETY

– Ale Pan wie, że Pański list do różnych
osób i organów państwa był interpretowany tak: portal internetowy należący do Zygmunta Berdychowskiego jest
krytyczny wobec władz miasta, w tym
Jerzego Gwiżdża, no to doczekał się
kontrataku.
– To jest portal, który de facto jest
zewnętrzną emanacją fundacji, przecież to nie jest medium niezależne.
– Czyli słusznie mówiono, że Gwiżdż
kontratakuje?
– Łatwo tak powiedzieć, ale to nie
było powodem moich wystąpień.
Poza tym my nie oczekujemy, żeby
nas głaskano, a jedynie żeby sprawiedliwie oceniano.
– A nie miał Pan z tyłu głowy myśli, pisząc
ten list, że jak się zaszkodzi Berdychowskiemu – bo skoro prowadzi działalność
na styku polityki i biznesu – to może mu
zamkną ten portal i będzie spokój?
– Ale ja nie wiem, czy prowadzi
takie interesy. Ja się tylko próbowałem dowiedzieć, czy na dochody deklarowane przez radnego wojewódzkiego składają się również wypływy
ze środków publicznych? To jest dla
mnie istotna sprawa (…)
– Przez tę sprawę skojarzono Pana z inicjatywą internetową „niedlaportalu”
skierowaną przeciwko wspomnianemu
portalowi Zygmunta Berdychowskiego.
– Nawet nie wiem, gdzie go szukać.
Nie znam tego portalu i nigdy nie czytałem tam żadnego tekstu.
– Kto zostanie w listopadzie prezydentem
Nowego Sącza?
– Ryszard Nowak, nie mam co tego
wątpliwości, bo miasto zasługuje na takiego prezydenta, który już
dużo zrobił i jeszcze wiele ma do dokończenia (…)

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Wykorzystano fragmenty wywiadu
dla Regionalnej Telewizji Kablowej
w Nowym Sączu.
Całość na www.tv.rtk.pl
FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

WARTO WIEDZIEĆ

Radek bliski publiczności Muzyczna
Bobowa
Każdy jego koncert jest inny. Jaki będzie najbliższy? Janusz Radek wystąpi w niedzielę, o godz. 19 w Centrum
Kultury i Sztuki w Starym Sączu. Dla
naszych Czytelników organizatorzy
przygotowali podwójne zaproszenie.

– Janusz Radek to nietuzinkowy
artysta, niebanalny człowiek, niezwykły wokalista i charyzmatyczny frontman – na scenie nie tylko
świetnie śpiewa, jego osobowość
oraz bliski i wyjątkowy kontakt
z publicznością powodują, że potrafi
przenieść widza w niezwykłe miejsca… – zachęcają organizatorzy imprezy. Januszowi Radkowi w Starym
Sączu akompaniować będą znakomici muzycy: Tomasz Filipczak (fortepian) i Piotr Ziarek Ziarkiewicz (trąbka). – Szczegółowy repertuar? Nie
podamy, bo to najbardziej zmienna
u Radka rzecz; zależna od nastroju,
okazji i… kaprysu artysty – dodają.
Aby zdobyć podwójne zaproszenie na koncert, należy do czwartku
do godz. 20 wysłać e–mail na adres:

Dwuletnie starania burmistrza
Bobowej o utworzenie tej placówki
zakończyły się sukcesem. W sobotę (20 września) uroczyście otwarto Szkołę Muzyczną I stopnia z siedzibą w odrestaurowanym dworze
Długoszowskich.

redakcja@dts24.pl, w tytule wpisując hasło JANUSZ RADEK, a w treści
swoje imię i nazwisko. Wśród nadesłanych zgłoszeń, wylosujemy zwycięzcę. O wygranej i sposobie odbioru
biletu poinformujemy również drogą e–mailową.
Chcesz wiedzieć więcej,
czytaj dts24.pl

– Uważam za ogromny sukces
nie tylko stworzenie szkoły, ale
i fakt, że zabytkowy obiekt, pięknie już odrestaurowany, znajdzie
właściwe zastosowanie i będzie
służył mieszkańcom – mówił DTS
burmistrz Wacław Ligęza.
Nadzór pedagogiczny nad
szkołą sprawuje Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W placówce prowadzone są zajęcia gry na: fortepianie,
skrzypcach, gitarze, flecie, akordeonie, trąbce, saksofonie, klarnecie i perkusji.
(G)
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REKLAMA

OKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

Charakterystyka
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia
najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania

PROMOCJA

• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

• dostępny w 19 standardowych kolorach
• Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK
• Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS
• Cienki zgrzew

• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata
• listwa podparapetowa pięciokomorowa

P R O M O C J E

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech
z automatem.

2490 zł brutto VAT 8%
z montażem

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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

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

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Może przedłużę pamięć o Łomnickim
R O Z M OWA z pochodzącym z Piwnicznej Zdroju TADEUSZEM ŁOMNICKIM

– Nosi Pan nazwisko, które zobowiązuje. To pomaga?
– Już nas nie mylą. Nazwisko nigdy nie było dla mnie bonusem, a raczej kulą u nogi, która z biegiem lat
staje się coraz lżejsza. Proszę sobie
wyobrazić, że spotyka pani na przykład jakiegoś malarza, którego pani
polecają i on się przedstawia: Jan Matejko albo Wojciech Kossak. Od razu
ma pani konkretne skojarzenia i tak
naprawdę nie wiadomo, co z tym
zrobić. W Krakowie już się wszyscy do tego nazwiska przyzwyczaili
i zbieżność przestała już być problemem. Ale gdy jestem w nowym środowisku, albo wyjeżdżam do Warszawy, gdzie postać Łomnickiego jest
ciągle bardzo żywa, to zawsze są jakieś pytania i ludzie patrzą na mnie
trochę jak na małpę w zoo. Są ciekawi: skąd jestem, czy krewny, jak
moja osoba ma się do tamtego Łomnickiego. W latach 90. próbowałem nawet dołożyć sobie jakieś imię.
Na prośbę wdowy po śp. Łomnickim, dopisałem u siebie P. jak Piotr,
bo takie jest moje drugie imię. Prosiłem, żeby używać Tadeusz P. Łomnicki, ale zrobił się z tego bałagan, bo nie
wszędzie o tym pamiętano, a mi też
nie zawsze wszędzie się udało tego
dopilnować.
– Nagle zrobiły się dwie postaci?
– Tak, nawet w moim własnym
teatrze, kiedy zapukałem i przypomniałem, to na plakatach i ulotkach
był Tadeusz P., a jak zapomniałem,
to był tylko Tadeusz. I rzeczywiście
nagle się okazało, że jest dwóch nowych Łomnickich jednocześnie. Dlatego ostatecznie zrezygnowałem z P.
A całego nazwiska zmieniać nie zamierzam, bo i dlaczego? Ostatecznie uspokoiłem się cztery lata temu,

REKLAMA

FOT. TVN/MICHAŁ LICHTAŃSKI, AGENCJA EAST NEW

Do aktorstwa predysponowało go nie
tylko słynne nazwisko, ale pasja podsycana przez sąsiedztwo znanej aktorki Danuty Szaflarskiej. Na stałe
związany z Teatrem Ludowym w Krakowie, teraz gości w domach w całej Polsce za sprawą kontrowersyjnej
produkcji TVN pt. „Szkoła”.

kiedy Jacek Braciak, z którym grałem wtedy w filmie, powiedział mi,
że po powrocie do domu, jako anegdotę opowiedział swoim dorastającym dzieciom, że gra z Tadeuszem
Łomnickim. Okazało się, że na nich
nie zrobiło to żadnego wrażenia. I nagle uświadomiliśmy sobie razem,
że jeśli ktoś wie, kim był tamten Tadeusz Łomnicki, to jest z pokolenia 35 plus. Pomyślałem też, że ja już
wizerunkowi tamtego Łomnickiego
nie zaszkodzę, a może nawet przedłużę pamięć o nim. Choć nigdy nie
był moim specjalnym idolem życiowo, to jednak zawodowo rzeczywiście jest go za co podziwiać.
– Pochodzi Pan z Piwnicznej. Podobno mógł Pan liczyć na wsparcie w drodze do aktorstwa ze strony swojej znanej krajanki Danuty Szaflarskiej?
– Osobiście spotkaliśmy się dwa–
trzy razy. Jak zdawałem do szkoły teatralnej, to rzeczywiście odważyłem
się pójść do niej, żeby zapytać, czego
mogę się spodziewać po tym zawodzie, jak się do tej szkoły dostać i jak
się przygotować. Z perspektywy lat
wiem, że dopiero teraz w pełni rozumiem jej wskazówki. Tak chyba jest
z radami wielkich mistrzów. Na początku wydają się nam banalne i tak
naprawdę dopiero z biegiem czasu
dociera do nas ich prawdziwy sens.
Bo one też nie rozwiązują wszystkich
problemów. One są bardzo celne, ale

pod warunkiem, że człowiek już coś
wie i coś potrafi. Takie same rady daje
Jerzy Stuhr. Ale rzeczywiście wtedy pani Danuta bardzo mi pomogła,
bo powiedziała: – Nie bierz sobie bardzo trudnych tekstów na egzamin.
I ja, który zdawałem do szkoły aktorskiej trzy razy, dwa razy na poważnie
i raz z rozpędu, byle tylko studiować,
zdałem w końcu na tekście z Kubusia Puchatka. I choć miałem zgodnie
z zasadą przygotowanych kilka różnych tekstów, w tym również tekst
z „Chłopów”, zdałem właśnie Kubusiem Puchatkiem. Drugą, z pozoru prozaiczną, radę pani Danuty stosuję do dziś. Gdy zapytałem ją:
co jest w tym zawodzie najważniejsze, odpowiedziała, że zawsze trzeba
znać tekst na blachę. Bo to jest baza,
z którą można zrobić wszystko, a bez
niej nie zrobi się nic. Im dłużej jestem
w tym zawodzie, tym bardziej te słowa doceniam.
– Gdyby miał Pan przygotować w pięciu zdaniach, jak do encyklopedii, swoją notkę biograficzną, to jakby ona
brzmiała?
– Suche fakty są bardzo proste.
W Krakowie jestem od pięciu lat.
Od 19 lat jestem związany z Teatrem
Ludowym i to jest takie najbardziej
niezmienne. Grywam gościnnie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Przewinąłem się przez Łaźnię Nową,
w perspektywie gdzieś to miejsce

znów wraca. Zdarzają się mniejsze
czy większe przygody z filmem, z telewizją. Teraz chyba na dłużej związany będę z serialem „Szkoła” w TVN.
Myślę, że taką średnią zawodową jakością jest nagroda na festiwalu komedii w Tarnowie TALIA za „Duety”,
spektakl, który gramy w naszym teatrze w Krakowie.
– Jak to się stało, że znalazł się Pan
w obsadzie serialu „Szkoła”?
– Tak jak dzieje się to w większości produkcji, w świecie teatralno–
filmowym, czyli przez casting. Już
wcześniej klika razy przez tę agencję
castingową i TVN przy kilku produk-

Kiedyś w teatrze, w którym
pracowałem już cztery lata,
urocza pani portierka zapytała
mnie przy tablicy ogłoszeń:
– Panie Tadeuszu, niech się
pan nie gniewa, ale jak się
pan nazywa.
– Tadeusz Łomnicki
– No właśnie! Bo ja cały
czas pana zapisuję
Wołodyjowski.
cjach przewinąłem się. Tym samym
nie byłem osobą anonimową.
– Wśród publiczności funkcjonują bardzo mieszane opinie na temat paradokumentów, a takim gatunkiem jest
„Szkoła”.
– Tak, wiem. Szczerze powiem,
że na początku nie wiedziałem za dobrze, co to będzie. Bo sam proces rekrutacji trwał bardzo długo. Casting
był mniej więcej rok temu, wtedy
wiedziałem jedynie, że to ma być serial o szkole. Później, po kilku tygodniach, zapadła decyzja o wyborze
aktorów. Następnie kręciliśmy pilot, czyli dwa odcinki, które czekały kolejny miesiąc czy dwa na akceptację Warszawy. Decyzja, że będzie
to robione, zapadła za kolejne trzy
miesiące. Tym samym od zaproszenia
do pierwszego klapsa minęło dziewięć
miesięcy, a do premiery kolejne trzy.

– Jak wygląda postać, którą Pan gra
w „Szkole”? Co to jest za człowiek?
– Dyrektor szkoły, który jak sobie myślę i czuję, lubi to, co robi,
i ma przekonanie, że to jest ważne.
Nie wiem jeszcze, czy jest to kwestia powołania nauczycielskiego.
To człowiek, który jest dyrektorem,
nie tylko dlatego, że ma takie ambicje, ale przede wszystkim dlatego,
że lubi pracę z młodzieżą. Wierzy
w to, że nauczyciele, wychowawcy i szkoła mają rzeczywisty wpływ
na jej wychowanie. To dyrektor,
który stara się zauważać wszystkie problemy. Oczywiście ta postać
dojrzewa, zmienia się. W miarę kolejnych odcinków rozpakowujemy
ją ze scenarzystami.
– Po pierwszym odcinku wygląda na to,
że życie szkolne jest wręcz naszpikowane problemami.
– Tak, usłyszałem nawet taką opinię, że jest to szkoła, która ma najlepszych wychowawców i najgorszą
młodzież. Ja powiem tak: na potrzeby
serialu pewne rzeczy są może bardziej
podkręcone i na pewno przejaskrawione. I jest ich więcej. Natomiast
rozmawiałem ze znajomym dyrektorem szkoły krakowskiej, który ma
tysiąc pięćset dzieciaków i jednego dnia spokojnego, żeby się coś nie
wydarzyło. Może nie zawsze jest karetka i tematy tak mocne jak w naszym serialu, ale zawsze coś się dzieje,
chociaż rodzice i sama młodzież nie
zawsze to widzą. W serialu, w każdym odcinku dzieje się coś poważnego. Nie należy tego porównywać
do prawdziwego życia. Ten serial
to dla rodziców dobry sposób na zorientowanie się, z jakimi problemami można mieć teraz do czynienia,
w jakich realiach funkcjonuje nasza młodzież. Bo pewnych rzeczy
na co dzień po prostu nie zauważamy. Dla uczniów to z kolei możliwość zobaczenia, jakie mogą być
konsekwencje ich zachowań, że jeśli
rozbijemy szybę butelką, to może się
okazać, że za szybą siedziało dziecko
i jest dramat.

Rozmawiała: (TISS)
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Mogę być łącznikiem między
Norwegią a Nowym Sączem
Szkołę Letnią Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Agder.
To wówczas miałam okazję poznać dziś jednego z liderów ruchu
europejskiego w Norwegii. Z nim
zrobiłam swój pierwszy wywiad
do pracy. Ponieważ na interesujące mnie tematy norweskie w Polsce
nie znalazłam literatury, musiałam
korzystać z norweskiej i angielskiej
i sama przeprowadzać badania, robić wywiady. Dzięki temu dziś piszę i płynnie mówię po norwesku.
– Trudno streścić miesiące badań
w kilku zdaniach, ale proszę przytoczyć główne argumenty, które bronią
tezy zawartej w tytule Pani książki.
– Jeden z moich rozmówców,
zwraca uwagę, że Norwegia jest
państwem prawie pięciomilionowym, a cała Unia Europejska liczy
500 milionów mieszkańców. Jeden procent głosów nie jest więc dla

R O Z M OWA . Wyjeżdżając do Norwegii, niewiele wiedziała o skandynawskim kraju. Nie spodziewała się również, że roczna studencka wymiana
będzie miała aż tak wielki wpływ
na jej zawodową karierę. Dziś 28–letnia BARBARA ZYZAK jest pracownikiem naukowym instytutu badawczego Agder Research w Kristiansand
oraz doktorantką Uniwersytetu Agder. Choć nie jest rodowitą sądeczanką, z Nowym Sączem czuje się
mocno związana i deklaruje pomoc,
jeśli tylko miasto zechce sięgnąć
po norweskie granty.
– Właśnie ukazała się Pani książka „Nie
dla Unii Europejskiej, Tak dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norwegia a Europa w latach 1945–2009”.
Skąd u Pani zainteresowanie tematyką norweską?
– Powiem szczerze, że nigdy
nie interesowałam się Norwegią.
Wyjechałam tam po raz pierwszy
przypadkiem. Akurat w Wyższej
Szkole Biznesu – NLU, gdzie studiowałam politologię, organizowano roczną wymianę studencką.
Wraz z moim przyszłym mężem
zdecydowaliśmy się wziąć w niej
udział. Dopiero na miejscu zaczęły
mnie intrygować pewne zagadnienia. Przede wszystkim, dlaczego
Norwegowie są przeciwni wstąpieniu do Unii. Nie satysfakcjonowały mnie wypowiedzi mieszkańców: „Jesteśmy na tyle bogaci,
że nie potrzebujemy Unii”. Chciałam poznać inne czynniki.
– Tak zrodził się pomysł na publikację?
– Tak zrodził się pomysł na temat pracy magisterskiej. Właściwie książka, która się ukazała,
oparta jest na mojej pracy dyplomowej. Do Norwegii wyjechałam
po raz drugi na praktykę z programu Erasmus do Biura Europejskiego w Południowej Norwegii (South–Norway European
Offic). Rok wczesniej ukończylam

BARBARA ZYZAK (ur. w 1986 r. w Ustrzykach Dolnych) od 2012 roku pracuje naukowo przy projektach regionalnych i międzynarodowych w Grupie Innowacyjnej instytutu badawczego Agder Research oraz w 2013 roku
rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Agder w Norwegii. Temat
rozprawy doktorskiej: „Governance networks – the case of regional councils in Norway”. Z wykształcenia magister politologii Wyższej Szkoły Biznesu – National–Louis University w Nowym Sączu. Absolwentka Europejskiej
Akademii Dyplomacji w Warszawie. W latach 2008–2009 stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Agder, gdzie również ukończyła
Szkołę Letnią Integracji Europejskiej (EISS). W latach 2010–2011 stażystka
i koordynator regionalny w South Norway European Office w Kristiansand (w Norwegii). Interesuje się polityką europejską Norwegii, współpracą międzygminną, governance networks oraz współpracą kreatywnych
przedsiębiorstw z uniwersytetem. Od 2010 roku mieszka wraz z mężem
– sądeczaninem – i synem w Kristiansand.

Norwegii satysfakcjonujący. Musiałby nastąpić ogromny kryzys, by
Norwegowie zechcieliby naprawdę pomyśleć o wstąpieniu do Unii.
Zwracam uwagę nie tylko na aspekty ekonomiczne, ale również kulturowe czy historyczne. Samo słowo „unia” Norwegom nie kojarzy
się najlepiej. Oni byli przecież kilka wieków w unii z Danią i Szwecją. Im wystarczy współpraca z UE
w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Chcą współpracować, ale tylko w tych obszarach, które ich interesują. Pozostałe
chronią, by Unia nie narzucała im
żadnych dyrektyw. Mimo to niektórzy uważają, że zaangażowanie
Norwegii i współpraca z Unią jest
dużo większa niż Wielkiej Brytanii,
która jest członkiem UE. Wydaje mi
się, że Norwegia jest takim nieformalnym członkiem Unii. W książce
podaję też, ile Norwegia musiałaby
zapłacić za formalne członkostwo,
a ile płaci teraz w ramach współpracy. Ale wszystkiego nie chciałabym
zdradzać… Zainteresowanych odsyłam do lektury.
– Studia w sądeckiej uczelni miały wpływ na przebieg Pani kariery zawodowej. Zdecydowała się Pani zostać wraz z mężem w Kristiansand, ale
wiem, że nie zapomniała Pani o uczelni, o Nowym Sączu…
– Czuję, że mam do spłacenia
pewien dług, ale też ogromny sentyment do miasta. Nie jestem rodowitą sądeczanką, pochodzę
z Ustrzyk Dolnych, ale gdy mówię,

że jedziemy odwiedzić dom, mam
na myśli Nowy Sącz. Właściwie
to studia, dobre przygotowanie
szczególnie językowe, pozwoliły mi
swobodnie poruszać się w Norwegii. Po zakończeniu praktyk w biurze europejskim w Kristiansand,
nadal tam pracowałam. Zajmowałam się Norway Grants. W tym
czasie właśnie kontaktowałam się
z Urzędem Miasta w Nowym Sączu, by zapytać, czy nie są zainteresowani partnerstwem. Dziś już nie
pamiętam, czy brak zainteresowania, czy kompetentnych osób stanął
na przeszkodzie. Niemniej wkrótce rozpoczyna się nowy okres finansowy i zachęcam do współpracy w ramach wymiany kulturowej
czy innych projektów. Chciałabym
pomóc, bo nie ukrywam, że mogłabym być łącznikiem, mój mąż
zresztą też, między Nowym Sączem
a Kristiansand. Wyrobiliśmy już
tu sobie pewną pozycję, kontakty,
bardzo dobrze znamy język. Warto
to wykorzystać. Zwłaszcza, że już
udało się nawiązać współpracę między uczelniami: WSB–NLU i Agder.
Ponadto Kristiansand jest wielkości
Nowego Sącz i mieszka tu całkiem
sporo sądeczan…
Rozmawiała
KATARZYNA GAJDOSZ
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Baterie
do aparatów
słuchowych

0,75 zł

za sztukę

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

Bezpłatne
badania
słuchu
Nowy Sącz
ul. Grodzka 5
tel. 18 531 00 30
pn.-pt. 8.00 - 16.00
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Wybory – obowiązek czy przywilej?
Czy warto interesować się
wyborami samorządowymi?
Jeszcze nie umilkły echa po wyborach do Parlamentu Europejskiego a przed nami kolejne.
O ile w poprzednich wyborach do europarlamentu decydowaliśmy o tym, kto i w jaki sposób będzie reprezentował nasz kraj w UE, to 16
listopada zdecydujemy, kto obejmie funkcje radnych gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wybory samorządowe organizowane są raz
na cztery lata. Warto zaznaczyć, że w tym roku
wybory będą przeprowadzone po raz pierwszy
według nowego systemu, który reguluje Kodeks wyborczy z 2012 r. Po raz pierwszy w całej Polsce wybory do rad gmin – z wyjątkiem
miast na prawach powiatu – odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że Komitet wyborczy będzie mógł zgłosić
tylko jednego kandydata w okręgu, a mandat
zdobędzie kandydat, który otrzyma najwięcej
głosów. W skrajnych przypadkach okręgi wyborcze będą liczyć jedynie kilkudziesięciu wyborców. W wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zwycięża ten kandydat, który
otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych
głosów. Jeśli jednak żaden z kandydatów nie
przekroczy wymaganego progu, czternaście
dni później odbywa się kolejne głosowanie,
w którym bierze udział dwóch kandydatów
z najlepszym wynikiem. Wybory do rad powiatów odbędą się w systemie proporcjonalnym,
co oznacza, że mandaty będą dzielone pomiędzy listy kandydatów proporcjonalnie do liczby ważnych głosów oddanych na listy. W podziale mandatów uczestniczą komitety, które
przekroczyły 5 proc. próg wyborczy.

Dlaczego warto wziąć udział w wyborach?
Przeciętni obywatele bardzo często mają
poczucie, że ich głosy w wyborach nic nie
znaczą i nie mają bezpośredniego przełożenia
na codzienne życie. W wyborach samorządowych jest jednak inaczej. Każdy z nas bowiem
żyje w jakiejś lokalnej społeczności, w której
dostrzegamy nieprawidłowości, utrudnienia
i błędne decyzje. Skłonni do narzekań, często obarczamy winą za taki stan rzeczy lokalne władze samorządowe, urzędy i instytucje.
To właśnie w gminie zapadają decyzje mające bezpośredni wpływ na życie mieszkańców.
Gmina odpowiada m.in. za ład przestrzenny,
transport publiczny, utrzymanie czystości,

udział w wyborach. Poprzez świadome i mądre decyzje, pozyskamy ludzi, którzy gotowi
są poświęcić siebie na rzecz dobra całego społeczeństwa. Nie dokonamy zmian na lepsze,
bez aktywnego udziału w życiu społecznym.
Nie zbudujemy silnej, bezpiecznej Polski, która
będzie liczyła się nie tylko w Unii Europejskiej,
ale także w całym świecie, bez odpowiednich
struktur samorządowych. Prace na szczeblu lokalnym służą całej ojczyźnie. Od decyzji, które
często zapadają w poszczególnych jednostkach
samorządowych, zależy nasz dojazd do pracy,
poziom edukacji naszych dzieci w szkołach,
funkcjonowanie służby zdrowia oraz szereg innych kwestii, dotyczących każdego obywatela.
Zatem 16 listopada zadbajmy wspólnie o to, byśmy mogli być dumni z dokonanych wyborów.

Jakimi cechami powinien odznaczać się
idealny kandydat ?

zaopatrzenie w wodę, odbiór odpadów, utrzymanie dróg, parków, obiektów rekreacyjnych,
edukację, opiekę zdrowotną. Z kolei zadaniem
powiatu jest zarządzanie usługami publicznymi, z którymi nie poradziłyby sobie gminy,
szczególnie te mniejsze. Powiat ponosi więc
odpowiedzialność za zarządzanie szpitalami,
prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych czy
urzędów pracy. Samorząd wojewódzki zaś
ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o rozwój regionu. Wśród głównych zadań samorządów wojewódzkich jest, między innymi,
rozdzielenie blisko 60 proc. przypadających
Polsce funduszy unijnych w latach 2014–
2020. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa)
są od siebie niezależne. Nie występuje pomiędzy nimi zwierzchność, a jedynie uzupełnianie oraz partnerstwo w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Co więcej, gmina
może zwracać się do powiatu i województwa
o realizację konkretnych zadań, dotyczy to np.
dróg powiatowych, wojewódzkich.
Jeśli pragniemy, by nasza mała lokalna ojczyzna: powiat, gmina, województwo były dobrze zarządzane, a dzięki temu żyło nam się łatwiej i lepiej, musimy przestać narzekać i wziąć

Obecnie polityka budzi wiele kontrowersji.
Często słyszy się o aferach, w których główny
udział biorą politycy i osoby sprawujące publiczne stanowiska. Troska o prywatne interesy spycha na plan dalszy działania na rzecz
dobra ogółu – będących celem, obowiązkiem
i istotą pracy osób publicznych. Warto zatem
zastanowić się, jakimi cechami powinna się odznaczać osoba kandydująca do pełnienia funkcji społecznych?
Oczywiste jest, że jedną z kluczowych cech
jest uczciwość, którą niejednokrotnie trudno
stwierdzić podczas kampanii wyborczych.
Równie ważną cechą jest umiejętność przewidywania i planowania działań w taki sposób,
by służyły całemu społeczeństwu. Ponadto
kandydat powinien się cechować otwartością i bezstronnością oraz umiejętnością prowadzenia dialogu z przedstawicielami różnych
środowisk. W żadnym wypadku osoba piastująca stanowisko publiczne nie może kierować
się prywatnymi interesami bądź też uprzedzeniami wobec osób reprezentujących inne poglądy czy postawy. Zanim oddamy głos na danego kandydata, warto też sprawdzić, czym
dana osoba się zajmowała i jak jego praca była
postrzegana przez inne osoby. Kandydat ubiegający się o funkcję publiczną powinien być
kreatywny i pomysłowy, mieć wiedzę na temat problemów społeczności lokalnej i danego środowiska oraz możliwości rozwiązywania ich. Aby sprostać wyzwaniom musi być

to człowiek odpowiednio wykształcony, posiadający umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz mający dystans do siebie.
Równie ważną cechą jest umiejętność słuchania, zarówno opinii swoich wyborców, jak
również porad fachowców.
Wymienione powyżej cechy nie gwarantują
idealnego kandydata, który zadowoli wszystkich. Jednak ważne jest, by wyborca nie dokonywał przypadkowego wyboru, lecz poprzedził go poznaniem, nie tylko samego kandydata
i jego predyspozycji, ale, przede wszystkim,
jego programu wyborczego, który w przyszłości zapewni szansę dokonania realnych zmian
i uzyskania społecznie pozytywnych efektów.
Reasumując, tylko świadomy i odpowiedzialny wyborca, dokonując mądrego i trafnego wyboru kandydata obdarzonego wskazanymi cechami i spełniającego powszechne
oczekiwania, zapewni trwały i długofalowy
sukces wyborczy.

Jak wybory samorządowe przebiegały
na terenie Sądecczyzny cztery lata temu?
W 2014r. frekwencja w wyborach samorządowych na Sądecczyźnie wynosiła 55,39%
a w roku 2006 – 52,95%. W przypadku miast
na prawach powiatu największa frekwencja
w roku 2006 i 2010 wystąpiła w Nowym Sączu.
To właśnie tu nastąpił największy wzrost odsetka mieszkańców uczestniczących w wyborach – 2,03 pkt. proc. W pozostałych miastach
(Krakowie i Tarnowie) frekwencja była niższa
i wynosiła w 2010 roku odpowiednio: 43,21%
i 42,98%. Niezmiernie cieszy fakt, że z roku
na rok rośnie świadomość społeczna obywateli. Coraz częściej sami bierzemy odpowiedzialność za nasz kraj.
Z drugiej strony niepokoi fakt, że prawie
połowa uprawnionych do głosowania wciąż
nie bierze udziału w wyborach. Składa się
na to wiele przyczyn. Wciąż pośród nas jest
wiele osób nieświadomych i opornych, krytykujących wszystko i wszystkich oraz mających poczucie, że zmiana władzy nic nie pomoże i niczego nie zmieni. Taka postawa jest
ze wszech miar społecznie szkodliwa, bo pogłębia tylko poczucie marazmu, bezsilności
i bierności.
Pamiętajmy zatem, że tylko aktywne
uczestnictwo każdego z nas w wyborach, stworzy realną szansę dokonywania zmian na lepsze!
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ORGANY WYKONAWCZE

ORGANY UCHWAŁODAWCZO- KONTROLNE

Kogo wybieramy w tych wyborach?
Gmina

Powiat

Województwo

Rada gminy

Rada powiatu

Sejmik
województwa

• Rada gminy jest wybierana w wyborach bezpośrednich, powszechnych, równych i tajnych
• Kadencja trwa 4 lata
• Liczy od 15 do 45 członków w zależności od liczby
mieszkańców gminy
- w gminach do 20 tys. mieszkańców radni są wybierani w okręgach jednomandatowych- wybory mają charakter większościowy- wybiera się
od 1 -5 radnych
- w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców radnych
wybiera się w okręgach wielomandatowychw każdym okręgu wybiera się od 5-8 radnych.
Wybory mają charakter proporcjonalny
• Na czele rady gminy stoi przewodniczący, którego
radni wybierają spośród siebie
• Uprawnienia rady gminy:
- uchwalanie budżetu gminy i lokalnych podatków
- podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych
- kontrolowanie wójta
- współpraca z innymi gminami

• Wybory do rady powiatu są bezpośrednie,równe,
tajne, powszechne i proporcjonalne
• Kadencja trwa 4 lata.
• W skład rady wchodzi od 15 do 29 radnych.
• Na czele rady powiatu stoi przewodniczący wybierany spośród jej członków
• Uprawnienia rady powiatu:
- wybieranie i odwoływanie zarządu, uchwalanie
budżetu i podatków
- decydowanie o sprawach majątkowych
- uchwalanie programów walki z bezrobociem
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiat

• Wybory do sejmiku województwa są powszechne,
równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne
• Kadencja trwa 4 lata
• W każdym okręgu wybiera się od 5 do 15 radnych.
• Na czele sejmiku stoi przewodniczący wybierany
spośród radnych
• Uprawnienia sejmiku:
-uchwalanie budżetu i podatków
- powoływanie i odwoływanie zarządu oraz marszałka
-decydowanie o sprawach majątkowych

Wójt/burmistrz/
prezydent

Zarząd
powiatu

Zarząd
województwa

Wójt sprawuje władzę w gminach wiejskich
Burmistrz sprawuje władzę w gminach miejskich
poniżej 100 tys. mieszkańców
Prezydent sprawuje władzę w gminach miejskich
powyżej 100 tys mieszkańców lub w miastach, które
przed wprowadzeniem ustawy miały prezydenta lub
też w miastach które są powiatem grodzkim
• Wybierani są w wyborach bezpośrednich i powszechnych
• Sprawują władzę w oparciu o radę gminny
• Uprawnienia:
- kierowanie bieżącymi sprawami gminy
- reprezentowanie gminy na zewnątrz
- przygotowanie projektów uchwał rady gminy
- gospodarowanie majątkiem gminy
- realizacja budżetu gminy
• Kontrolę nad organem wykonawczym sprawuje
rada gminy, która co roku udziela mu absolutorium. Rada może większością 3/5 głosów podjąć
uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego

• Wybierany i odwoływany jest przez radę powiatu
• Liczy od 3-5 osób
• Na jego czele stoi starosta, który kieruje starostwem powiatowym
• Uprawnienia zarządu
- przygotowywanie i realizacja projektów uchwał
rady
- gospodarowanie mieniem powiatu
- wykonywanie budżetu
• Uprawnienia starosty
- kierowanie bieżącymi sprawami powiatu
- reprezentowanie powiatu na zewnątrz
- zwierzchnictwo nad powiatowymi służbami
i strażą
- powoływanie i odwoływanie kierowników powiatowych służb oraz sprawowanie kontroli nad
nimi
W powiatach grodzkich organem wykonawczym jest prezydent albo burmistrz

• Wybierany i odwoływany przez sejmik województwa
• Liczy 5 osób
• Na jego czele stoi marszałek województwa, który
kieruje urzędem marszałkowskim
• Uprawnienia zarządu województwa :
- wykonywani uchwał sejmiku
- realizacja budżetu
- gospodarowanie mieniem
- przygotowanie planów rozwoju województwa
• Uprawnienia marszałka województwa
- kierowanie bieżącymi sprawami województwa
- kierowanie pracami zarządu
- reprezentowanie województwa
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A jak na wybory patrzą
mieszkańcy Sądecczyzny?
WYBORY SAMORZĄDOWE
Z PERSPEKTYWY EMERYTA
Proszę pani, zawsze chodziłem
na wybory samorządowe, bo uważam, że to jest mój
obowiązek.
Zresztą na każde wybory nie
tylko samorządowe. Młodzi nie chodzą,
bo tego poczucia
obowiązku nie mają.
Chociaż uważam, że te są szczególnie ważne, no bo wybieram ludzi,
którzy działają blisko mnie, mogę
naocznie wręcz zobaczyć efekty ich
pracy. Ci ludzie, na których oddałem głos rzeczywiście działają w interesie mieszkańców miasta, gminy,
powiatu. Ja proszę pani, mam dużo
czasu na emeryturze, więc spaceruję i widzę jak się miasto zmienia.
Czy się tu coś robi czy nie. Chciałbym, żeby była praca dla młodych,
bo moje pokolenie proszę pani, to już
sobie jakoś poradzi, ale trzeba powalczyć o to żeby ci młodzi mieli dobrze.
A ponieważ żyjemy w takim systemie, w którym zmieniać możemy
cokolwiek jedynie poprzez wybory,
to musimy brać w nich udział.
Czego mi potrzeba? Żeby było
ładniej. Odrapane budynki, dziurawe drogi. Ta odrapana kamienica na wjeździe do Nowego Sącza,
to wstyd jest po prostu. No i żeby leki
był tańsze, mniejsze kolejki do lekarza. Bo jak jest zdrowie, to i świat jest
piękniejszy.
MIECZYSŁAW, EMERYT, 69 LAT

WYBORY SAMORZĄDOWE
Z PERSPEKTYWY STUDENTA
Zbliżające się wybory samorządowe jak wiadomo, przynoszą różne
obietnice i nadzieje
a nasi Kandydaci do władz samorządowych
kuszą
nas
na wszelkie
możliwe sposoby. Szkoda tylko, że to „kuszenie”
odbywa się w szczególnym nasileniu
przed samymi wyborami i w trakcie
kampanii wyborczej. Tak czekają nas
zmiany – zmieni się nasze życie, gdy
zagłosujemy akurat na tego a nie innego kandydata. Zmiana to jednak
proces ciągły, więc samorządowcy, przygotowujący się do wyborów, zapominają o tym, że ich aktywność powinna trwać przez cały
rok, a nie tak, jak widzę to obecnie… nagle „coś” się dzieje – nie wiadomo skąd... aha przepraszam, zapomniałam przecież mamy wybory
w listopadzie.
Czy wybory samorządowe są dla
mnie ważne? Tak, są dla mnie ważne. Dlaczego? Ponieważ od tego kto
zasiądzie w tej kadencji we władzach samorządowych i to, o co będą

walczyć dla mojego regionu i co uda
się „wywalczyć” i zdziałać, zaważy na tym, czy kończąc studia będę
miała szansę, aby się rozwijać, ale
przede wszystkim, jaka będzie perspektywa, aby realnie tutaj zostać
i żyć, po tym, co i kogo „przyniosą”
zbliżające się wybory.
To, co obiecują kandydaci do władzy, w zasadzie jest tożsame – każdy
z nich stara się na swój sposób przekonać, że zmiany które wprowadzą
na Sądecczyźnie, sprawią, że Nasz
Region wreszcie stanie na równi z innymi a dodatkowo będziemy mieć
do czynienia z podwyższeniem poziomu życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Dla mnie
to wszystko jednak jest zbyt ogólne, pragnę mieć namacalne „owoce” tej całej kampanii wyborczej,
która już wkrótce uderzy z każdej
możliwej strony. Idąc na uczelnie,
już widzę hasła wyborcze na plakatach w mieście, kandydatów, którzy zaczną organizować różne happeningi i spotkania – dobrze cieszę
się, że będzie okazja poznać i bliżej przyjrzeć się postulatom określonych kandydatów, jednak moim
pragnieniem jest, aby postulaty te,
jednak odnosiły się do tego, co ważne dla Mnie – młodej osoby, dla Nas
– mieszkańców. Mam wskazać najważniejsze postulaty dla kandydatów do rady powiatu oraz przyszłych
włodarzy naszego regionu.... trudno będzie ponieważ jest wiele spraw
ważnych z punktu bycia mieszkańcem. Zacznę jednak od uwag, jako
osoba młoda, która wkrótce zmierzy się z realiami rynku pracy. Przeciwdziałanie bezrobociu w regionie
i nowe miejsca pracy – jeden z pierwszych postulatów, bowiem powiat
nowosądecki znajduje się w pierwszej trójce największego bezrobocia
w Małopolsce. Nie ukrywajmy również, że młodzi ludzie stąd uciekają do większego Krakowa,czy nawet
Tarnowa. Szanse na pracę w samym
Nowym Sączu są niestety ograniczone, będąc szczerym nikłe. Jeżeli Sądecczyzna ma być regionem rozwiniętym gospodarczo, muszą pojawić
się podmioty, którym będzie opłacało się tutaj inwestować i tworzyć
swoje siedziby, czy oddziały. Dlatego
przyszłe władze muszą zająć się kwestią nie tylko wspomagania lokalnej
przedsiębiorczości, ale również pozyskiwaniem przedsiębiorców krajowych czy zagranicznych. Kolejna
sprawa, jeżeli chodzi o komunikację
– już od wielu lat zmagam się z problemem wjazdu do Nowego Sącza czy
wyjazdu z niego o określonej porze,
samochodem, autobusem, rowerem
– tym bardziej, bo niewiele mamy
ścieżek rowerowych. Dobrze, mamy
nową obwodnicę, ale korki nadal są.
Promocja, promocja i jeszcze raz promocja lokalnej kultury, tradycji, produktów, podkreślanie tej Naszej silnej tożsamości lokalnej. Nasz region

przecież to „kopalnia złota” – kultury znaczy się. Miejsca wypoczynku i rekreacji – też trzeba o tym pomyśleć. Planty – całkiem przyjemnie,
Miasteczko Galicyjskie – urokliwe,
Zamek i zieleń wokół – można zatrzymać się na chwile i odpocząć,
Park Strzelecki i wały wzdłuż Dunajca – dobra lokalizacja do tego,
aby stworzyć tutaj miejsce rekreacji,
tak popularne teraz– siłownie pod
„chmurką”? Mogłabym jeszcze wyliczać i wyliczać, ale nie chodzi o to,
abym stworzyła kandydatom gotową listę moich oczekiwań. Chyba sami powinni wiedzieć, o co należy zadbać i czym się zająć w danej
chwili, bo przecież samorząd to nic
innego, jak wspólnota społeczności
lokalnej, więc i niech obecni kandydaci ubiegający się o mandaty w regionie – zaczną tworzyć tą wspólnotę i dbać o dobro ogółu.
STUDENTKA. ANNA, 21 LAT

WYBORY SAMORZĄDOWE
Z PERSPEKTYWY PRACOWNIKA
Wybory są ważne. Nie tylko dla
pracownika, ale dla każdego obywatela powinny być
istotne, gdyż, wybierając naszych
reprezentantów, w pewny m
sensie decydujemy
o naszej przyszłości – o naszym otoczeniu. Gdy wybieramy prezydenta
kraju czy parlamentarzystów, często mamy wrażenie, że nasz głos nie
przekłada się bezpośrednio na jakość
naszego życia. Co innego wybory samorządowe. Osoby, które w nich
wybieramy, mają rzeczywisty wpływ
na to, co dzieje się w naszym środowisku, dosłownie w naszym sąsiedztwie. Dlatego uważam, że te wybory
są szczególnie ważne i koniecznie powinno się brać w nich udział.
Postulaty? Sporo jeżdżę samochodem, więc wydaje mi się, że priorytetem powinna być budowa porządnej i bezpiecznej drogi do Brzeska czy
w kierunku Krynicy. Mam świadomość, że władze samorządowe nie
wybudują takiej drogi własnymi rękami, ale to one jako pierwsze powinny naciskać na jej budowę – pozyskiwać na ten cel środki finansowe,
kompletować dokumentację.
Kolejna sprawa. Mieszkam na peryferiach Nowego Sącza. Wśród
mieszkańców mojej dzielnicy panuje niebezpodstawne przekonanie,
że większość pieniędzy z budżetu
miasta jest przeznaczanych na modernizację zabytkowego centrum
– remont ulicy Jagiellońskiej, piękny
rynek, planty... Natomiast jak tylko
zapuścimy się na obrzeża, to już tak
pięknie nie jest. Na bocznych ulicach
często nie ma nawet asfaltu, są problemy z dokończeniem instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej (mowa

tu o potężnych kilkuletnich opóźnieniach). Nowy Sącz liczy 80 000
mieszkańców, a my ciągle mamy
wodę ze studni!
Co jeszcze? Mieszkam przy ruchliwej ulicy. Oznacza to potężne
uciążliwości z powodu hałasu. Ale
o ekranach akustycznych nie ma nawet mowy. Codziennie obserwuję też, jak osoby dorosłe mają problem z przedostaniem się na drugą
stronę, nie mówiąc już o dzieciach.
Co jakiś czas na naszej ulicy dochodzi
o wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych.
I w końcu, chętnie pojeździłbym
z dziećmi na rowerach… Tyle jest
wokół Sącza pięknych terenów. Tyle
że brakuje bezpiecznych ścieżek rowerowych! Mam nadzieję, że nasi samorządowcy pochylą się i nad tym
zagadnieniem.
Zatem jakie są moje postulaty?
Bezpieczne drogi dla wszystkich
użytkowników: kierowców, rowerzystów i pieszych oraz zwrócenie
uwagi nie tylko na centrum Nowego
Sącza, ale i na jego peryferia.
WITOLD, PRACOWNIK, 36 LAT

WYBORY SAMORZĄDOWE
– Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁYCH
WYBORCÓW
Wielu młodych ludzi przed osiemnastym rokiem życia nie trudzi sobie
głowy kto będzie zarządzać ich regionem, są młodzi,
nie mają praw
wyborczych,
więc nawet się
tym nie interesują. Przychodzi
taki moment w życiu kiedy dorastają, zostają wyborcami, lecz przez tyle lat obojętności nie są w stanie w krótkim okresie
poznać kandydatów, zapoznać się
z ich programem wyborczym i tak
na chybił trafił wybierają wójta, burmistrza itp. Szkodzą tym sobie, ale
też innym. Niewłaściwy kandydat
to udręka dla mieszkańców regionu na kolejne cztery lata. Przywódca powinien rozsądnie zarządzać finansami regionu. Wiele miejscowości
potrzebuje nowych dróg, mostów,
a niektórych może to w ogóle nie interesować i dbają jedynie o własne
korzyści. Inną sprawą którą zauważamy jako obserwatorzy są frekwencje na wyborach, które zadawalające
nie są, więc jeśli w tym wieku widzimy, że dorośli na wybory wybierają
się nie chętnie, lub w ogóle w nich nie
uczestniczą i państwo ,,jakoś” funkcjonuje, to po co ja w przyszłości będę
na to tracić czas. Warto zwrócić uwagę, że państwa zachodnie do jakichkolwiek wyborów przystępują chętniej i frekwencja może zadowolić.
Jesteśmy młodzi, ale nie głupi, dlatego nie raz kabaretem jest dla nas jak
obserwujemy kiedy kandydaci wbijają sobie nóż w plecy, ośmieszając się

nawzajem by wygrać wyścig o władzę. Dobrego wrażenia to nie robi
na nikim, dlatego taka sytuacja nie
wpływa korzystnie na nasze przyszłe
życiowe decyzje dotyczące wyborów,
bo nawet jeśli zapoznamy się z programem wyborczym, to po dłuższych przemyśleniach zdajemy sobie sprawę, że nie oddalibyśmy głosu
na nikogo, toteż rezygnujemy z tego
przywileju, jakim jest w naszym wolnym państwie demokracja.
SEBASTIAN, UCZEŃ LICEUM, LAT 17

WYBORY SAMORZĄDOWE
Z PERSPEKTYWY BEZROBOTNEGO
Proszę Pana dawniej chodziłem
na wybory, uważałem, że to jest
obowiązek każdego obywatela.
Zawsze podkreślałem,
że mogę krytykować i narzekać, bo przynajmniej głosuje.
Teraz się to zmieniło,
nie byłem na wyborach już od paru
dobrych lat. I może osobiście nie
zmieniłem poglądów co do obowiązku obywatelskiego jakim jest
głosowanie,ale bardziej decydują o tym względy osobiste. Ja proszę pana od 12 lat jestem bezrobotny, czasami pracuje dorywczo 2,
3 miesiące w roku. Ale przed każdymi wyborami słyszę obietnicę,
że po wyborach moja sytuacja się
zmieni, że tym razem będzie lepiej, że jeśli zagłosuję na kandydata ,,A”, to moje życie się poprawi. Mi osobiście brakuje już wiary
i chęci, od kilkunastu lat słyszę,
to samo i stąd moja postawa. Ja
nie ufam politykom, którzy zawsze
obiecują, ładnie mówią przed wyborami, a dla mnie nie zmienia się
nic. Oczywiście ciesze się, jeśli powstają nowe drogi, jeśli mój powiat,
gmina są zadbane i sprawnie zarządzane. Ale przychodzi taki moment w życiu, że człowieka przestają cieszyć takie rzeczy, bo musi
myśleć jak przetrwać każdy następny dzień. Mi osobiście nie jest potrzebna dobra droga, ładne chodniki, bo z tego nie wyżyje. Ja martwię
się żebym miał coś zjeść dzisiaj i następnego dnia. Pan pewnie myśli
,że jestem samolubem. Ja po prostu
patrzę na to wszystko od kilkunastu lat, gdzie moja sytuacja w ogóle się nie zmienia. I to nie chodzi
o brak chęci z mojej strony, ciągle
szukam pracy. Najgorzej jest zimą,
gdzie bardzo trudno o jakąkolwiek
pracę. Jeśli ktoś da mi szansę i pokaże, że jako polityk, samorządowiec sprawi, że będę miał prace i mógł godnie żyć, to ponownie
pójdę na wybory i będę głosował.
Jestem świadomy, że w tej chwili nie spełniam mojego obowiązku
obywatelskiego, ale może kiedyś...
JANUSZ, BEZROBOTNY LAT 58
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Przegrywa ten, kto się
zatrzymał w pół kroku
Nie trzymam w sejfie tajemnej
receptury na sukces w biznesie.
Jestem praktykiem. Na własnej
skórze uczyłem się biznesowego
abecadła za czasów PRL–u. Swoją firmę budowałem w niesprzyjających czasach i wiele zdrowia
mnie to kosztowało. Jeśli coś robi
się na poważnie, człowiek zawsze angażuje się całym sobą,
żyje swoim przedsięwzięciem
przez całą dobę, nigdy nie ma
od niego urlopu. Ale kiedy twoja praca jest twoją pasją, nigdy
się nią nie męczysz! – mówi Kazimierz Pazgan, prezes Konspol
Holding w wywiadzie do książki
Sekrety Dobrego Biznesu.
– Panie prezesie, czy mógłby Pan…
– Kazimierz Pazgan: Przepraszam, możemy odwrócić sytuację?
Czy mógłbym to ja zacząć od zadania pytania?
– Proszę pytać.
– Dlaczego Fundacja „Pomyśl
o Przyszłości” jest przekonana,
że znam sekret dobrego biznesu?
– Jest Pan najdłuższej działającym
na rynku sądeckim przedsiębiorcą, od 40 lat prowadzi Pan własną
działalność gospodarczą, zbudował
Pan wielką firmę odnoszącą sukcesy
w Polsce i za granicą. Kto więc lepiej
miałby znać ten sekret?
– No dobrze, powiem tak.
Proszę mi wierzyć, nie trzymam w sejfie tajemnej receptury
na sukces w biznesie i nie strzegę
jej przed światem jak oka w głowie
z obawy, że ktoś, kto wejdzie w jej
posiadanie i zastosuje w praktyce
mój przepis, szybko i bezboleśnie
osiągnie sukces. Nic bardziej mylnego. Co więcej, sam chętnie przy
okazji tej rozmowy poszukam odpowiedzi na pytanie, czy istnieje uniwersalna recepta na sukces
biznesowy.
Powiedzmy, że ów sekret to zespół indywidualnych cech, którymi musi się charakteryzować każdy przedsiębiorca. Albo je masz
i twoje szanse na skuteczne działanie w biznesie są spore albo ich
nie masz i wiadomo, że będzie ci
znacznie trudniej. Nie ma jednego modelu pozwalającego w cudowny sposób osiągnąć sukces
w biznesie. Są oczywiście uniwersalne wzory ekonomiczne

podpowiadające, według jakich reguł finansowych prowadzić przedsiębiorstwo. Tego uczą
na studiach z zarządzania i ekonomii. To oczywiście szalenie ważne,
by wiedzieć, jakie prawidła rządzą gospodarką, wolnym rynkiem
i każdym przedsiębiorstwem, ale
czy wyuczenie się tych zasad jest
gwarancją osiągnięcia sukcesu?
No i proszę, znowu odwróciliśmy
role, zadałem pytanie.
– Kiedy czterdzieści lat temu uruchamiał Pan swój pierwszy biznesowy pomysł, nie miał Pan w szufladzie
dyplomu studiów ekonomicznych,
a zarządzania przedsiębiorstwami nikt w Polsce nie uczył. Chce Pan
przez to powiedzieć, że taka wiedza nie jest do sukcesu koniecznie
potrzebna?
– Absolutnie nic takiego nie
powiedziałem i nigdy bym nie
powiedział! Ale na moment
wrócę jeszcze do tego, o czym

mówiliśmy przed chwilą. Przedsiębiorca to przede wszystkim zespół cech charakteru. To już ustaliliśmy i to nie podlega dyskusji.
Najlepiej jednak, jeśli te cechy
charakteru uzupełnione są solidną wiedzą teoretyczną. Ja jestem
praktykiem. Na własnej skórze
uczyłem się biznesowego abecadła. Pamiętajmy jednak, że nauka
„na własnej skórze” jest najbardziej bolesna. Nie chcę już wracać do czasów najdawniejszych,
o których wielokrotnie opowiadałem, czyli kwiaciarni, którą prowadziłem z żoną na Dolnym Śląsku. Zresztą przykłady z okresu
PRL–u nie są dzisiaj najlepsze,
bo w tamtych czasach brakowało na rynku niemal wszystkiego
i zapewne uruchomienie każdego biznesu musiało się skończyć
sukcesem. Brzmi niewiarygodnie?
Dla młodszych czytelników może
i tak, ale ciągle wiele osób pamięta tamtą sytuację. Problem w tym,

że ówczesny system nie chciał się
z tzw. prywaciarzami swoim sukcesem dzielić, choć sam nie umiał
z tej dziwacznej sytuacji skorzystać i czerpać z niej profitów ekonomicznych. Dzisiaj jest odwrotnie – każdy może próbować robić
biznes, ale niewielu ma gwarancję
powodzenia. Dlaczego?...

Jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie zapraszamy do lektury książki Sekrety
Dobrego Biznesu. Publikacja jest
częścią projektu realizowanego
przez Fundację Pomyśl o Przyszłości i zawiera wywiady z przedsiębiorcami z terenów gminy Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV
„LEADER”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu
małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja odpowiedzialna za treść publikacji: Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Zmieńmy podejście do śmieci
ROZM O WA z ELŻBIETĄ ZAJĄC–ZBROŻEK, rzeźbiarką, animatorką zajęć plastyczno–ekologicznych
– Jak się tego nauczyć? Gdzie szukać podpowiedzi, jak stworzyć coś
z niczego?
– Jest mnóstwo książek na ten
temat, inspiracji można szukać też
w internecie,ale najlepiej spotkać
się z instruktorem w większej grupie – wspólnie powstają najlepsze
pomysły! Jeżeli zmienimy podejście
do „śmieci”, to pomysły będą pojawiać się lawinowo.

(JOMB)

FOT. BOGDAN SKRZEKUT

wycinać i składać moduły. Bardzo prosto, z kilku dużych butelek po napojach, przy pomocy taśmy klejącej i jakiegoś miękkiego
pokrycia, np. ze starej kurtki lub
kawałów gąbki, można zrobić wygodne siedzisko – lekką i wytrzymałą pufę. Z kolei wycięcie denka
butelki i ewentualne podgrzanie
pozwoli uzyskać kształt kwiatu,
środek możemy uzupełnić np. kolorową nakrętką.

– Papier, butelki plastikowe nie muszą lądować w koszu, mogą być
przydatne?
– Tak, plastikowa butelka może
zmienić się w efektowną bransoletkę, egzotycznego motyla czy bombkę na choinkę, a papier gazetowy
w koszyczek czy pudełko na prezent. Odkrywanie nowych zastosowań dla takich odpadów może być
niezłą zabawą.
– Jakie jeszcze „śmieci” można wykorzystać w plastyczno–ekologicznych
działaniach twórczych?
– Każdy zbędny przedmiot może
stać się „śmieciem”, ale zanim

Z dżinsów możemy
zrobić dywanik,
torebkę albo
pokrowiec na telefon.
Z aluminiowych
puszek wyczarujemy
lampioniki.
go wyrzucimy warto zastanowić
się, czy nie uda nam sie dać mu
jeszcze jednej szansy? Z naszych

ukochanych dżinsów, z których niestety już wyrośliśmy, możemy zrobić dywanik, torebkę albo pokrowiec na telefon. Nakrętki czy kapsle
zamienimy w kolorowe podkładki pod naczynia. Z aluminiowych
puszek wyczarujemy lampioniki
na wieczorne przyjęcie w ogrodzie,
a gruby karton może posłużyć nawet jako materiał do budowy całkiem solidnych mebli.
– A co ciekawego nasi czytelnicy–juniorzy mogą zrobić np. z plastikowych
butelek?
– Plastikową butelkę można ciąć, kształtować na gorąco,

FOT. BOGDAN SKRZEKUT

Efekt zajęć „Śmieci… coś z nich zrobimy” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej

Zajęcia plastyczno–ekologiczne pod okiem Elżbiety Zając–Zbrożek
UPCYKLING to danie drugiego życia zużytym rzeczom. „Śmieci” można wykorzystać do stworzenia nowych–starych przedmiotów. To nie
tylko ekologiczne, ale też bardzo modne! Z odpadku można stworzyć
wspaniałe dzieła sztuki albo niebanalne przedmioty użytkowe. Biżuteria, torebki, piękne ozdoby do wystroju pokoju – tu nie ma rzeczy
niemożliwych. Wystarczy tylko trochę fantazji. Dzięki temu nasz wyrób jest niepowtarzalny i oryginalny. To bardzo trendy!

REKLAMA
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• wytwarzanie i przesył energii cieplnej dla
celów centralnego ogrzewania
oraz podgrzewu centralnej ciepłej wody
• rozbudowa i modernizacja systemów
ciepłowniczych
• zwiększenie sprawności źródeł ciepła
i polepszenie efektywności energetycznej
sieci ciepłowniczej

Z NASZYM CIEPŁEM TWÓJ KOMFORT I ZDROWIE
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W domu
segregujemy śmieci
Ekologia to dla mnie dbanie o naszą planetę ziemię. Jest to coś bardzo ważnego, ponieważ na razie
tylko Ziemia jest planetą, gdzie
istnieje życie.
Każdy z nas powinien dbać
o naszą planetę, nawet my,
uczniowie. Można to zrobić
na przykład poprzez segregację
śmieci. W naszym w domu wszyscy pamiętają o zbieraniu makulatury, składamy czyste kartony, kartki papieru, gazety i raz
lub dwa w roku mama wywozi je do skupu. Podobnie robimy
z puszkami po napojach. Rodzice kupują produkty na wagę lub
w dużych opakowaniach, żeby
zmniejszyć produkcję śmieci.
Do sklepu chodzimy z torbami
materiałowymi a nie z foliowymi,
które są jednorazowe. Używanie
energooszczędnych żarówek też
jest ekologiczne, ponieważ zużywa się mniejszą ilość prądu.
Ocieplanie domu (chodź kosztuje dość dużo) też jest bardzo ważne, bo zużywa się mniej energii
do ogrzewania domu. Budowa
nowych oczyszczalni ścieków
i przyłączenie się do kanalizacji
powoduje, że nie zanieczyszczamy potoków i rzek.
Dla ekologii robię wiele, nie
wyrzucam papierków np. po cukierkach do fosy lub na drogę. Jem
truskawki z własnego ogródka

oraz sery białe, żółte, mleko i jajka
tylko wiejskie od babci i dziadka.
Segreguję śmieci, nie myję zębów
pod bieżącą wodą, zbieram niektóre śmieci z drogi, by wyrzucić
je do specjalnego kosza w domu.
Jeżdżę na rowerze zamiast jeździć autem, bo nawet chodzenie na nogach zamiast jeżdżenia
autem lub autobusem jest ekologiczne, ponieważ nie produkujemy szkodliwych dla środowiska
spalin. Myślę, że to właśnie znaczy być „eko”.
Ekologia to bardzo ważna
sprawa. Czystość wokół nas też.
Wszyscy powinni więc dbać o to,
by Polska była coraz piękniejsza, nie zaśmiecona odpadami
i papierkami.
NATALIA ODZIOMEK, KL. 6

Zostań dziennikarzem–juniorem
Marzysz o zawodzie dziennikarza? Lubisz pisać? A może
działasz w szkolnej gazetce? Zadebiutuj na łamach „DTS
Junior”. Przyślij nam swoje teksty! Dołącz swoje zdjęcie!
Nie wiesz, o czym napisać? Odezwij się do nas, podpowiemy temat. Na autorów opublikowanych tekstów czekają nagrody.

dts.junior@op.pl
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Dodatek specjalny dla najmłodszych Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
adres e–mail: dts.junior@op.pl

Jestem uczniem eko
Słowo „ekologia” pochodzi z języka greckiego i znaczy: dom, gospodarstwo i nauka. Inaczej mówiąc jest
to ochrona przyrody.
Czym jest dla mnie ekologia?
Dla mnie jest ona związana głównie ze środowiskiem naturalnym.
To przecież człowiek zniszczył przyrodę i teraz stara się ją odbudować.
Coraz częściej można usłyszeć o różnych kampaniach ekologicznych. Jest
grupa ludzi, która stara się, by jak
najwięcej kawałków ziemi pozostało
takimi, jakimi były od dawna.
Ja staram się w domu segregować śmieci. Złom, aluminium odkładam do specjalnych pojemników.
Na zakupy z mamą chodzimy z własną siatką z tkaniny. Nie chcemy,
aby sprzedawczyni pakowała nam
towar do jednorazówek. Tata także stara się być ekologiczny, bo nie
używa w ogrodzie żadnych nawozów
sztucznych. Poprawia przez to jakość
naszej żywności. Staramy się też nie
zanieczyszczać wody. Już teraz widać, że przyroda się trochę zmieniła, bo częściej można u nas spotkać

CO TO JEST
EKOLOGIA?
Martyna Karpierz, lat 6
Ekologia to jest takie
coś, że się chroni
przyrodę.

Konrad Małucha, lat 6

takie zwierzęta jak: bażanty, ropuchy i salamandry.
My jako uczniowie także powinniśmy szanować nasze podręczniki i zeszyty. Dzięki temu chronimy
drzewa. Razem z rodzeństwem zbieram makulaturę i baterie. Uczeń jest
„eko” nie tylko, gdy potrafi segregować śmieci, ale także, gdy kupuje w sklepiku zdrowe produkty a nie
chipsy i colę.
MATEUSZ JĘDRZEJEK, UCZEŃ KL.4

Zasadziliśmy nasiona buka i jodły
Ekologia to różne działania naukowe
i edukacyjne składające się na ochronę przyrody. Ekologia dla mnie
to głównie zapobieganie niszczeniu
środowiska naturalnego oraz uświadamianie społeczeństwa, co można zrobić, aby w domu i najbliższym
otoczeniu zmniejszyć to zagrożenie.
Dla mnie ekologia to szanowanie przyrody i nie niszczenie jej.
Powinniśmy starać się żyć zgodnie z naturą. Często wiosną cieszymy się, gdy na straganach możemy
kupić pierwsze wiosenne warzywa.
A przecież najczęściej są one na nawozach sztucznych. O ile zdrowsza
jest żywność z naszych przydomowych ogródków. Może nie są to warzywa najładniejsze i największe, ale
na pewno najzdrowsze. I to jest ta nasza żywność naturalna–ekologiczna.
Co ja robię dla ekologii? Na razie
staram się nie zanieczyszczać środowiska. Segreguję śmieci i staram
się, aby było ich jak najmniej. Razem z bratem wczesną wiosną zasadziliśmy nasiona buka i jodły. Teraz

MALI EKSPERCI

mamy kilkanaście sadzonek, o które
dbamy sami. Następnej wiosny wysadzimy je do gruntu. Będzie to nasza cząstka w ochronie środowiska.
Kupując z rodzicami różne kosmetyki
czy środki chemiczne patrzę, czy nie
są one testowane na zwierzętach i czy
ulegają naturalnemu rozkładowi.
Uczeń jest eco, gdy rozumie i stosuje zasady edukacji ekologicznej.
Nieniszczenie drzew, krzewów i zieleni przyczynia sie do poprawy środowiska. Szanowanie podręczników
każdego roku pozwala uratować kilka drzew. Dlatego jako eco uczeń
nie rozumiem, dlaczego tak często
zmieniamy podręczniki i niszczymy przyrodę. Staram się jeść żywność naturalną, a nie przetworzone tłuszcze.
Sądzę, że edukacja ekologiczna nie zawsze idzie w parze z rozumem. Czasami co innego się mówi,
a co innego czyni. Co innego się wie,
a co innego robi. Tymczasem wszyscy
powinni dbać o naszą planetę Ziemię.
ŁUKASZ JĘDRZEJEK, UCZEŃ KL.6

Ekologia jest wtedy,
jak się sprząta
śmieci, takie
na polu, żeby
był czysty świat.
Nie wolno palić
papierosów, bo można zachorować
albo umrzeć, bo będzie za dużo
dymu. Nie można też quadami
jeździć po lesie, bo można
przestraszyć zwierzęta.

Filip Mąka, lat 6
Trzeba sprzątać plac
zabaw, żeby nie było
śmieci, bo wtedy
pszczoły nie mogą
zbierać nektaru
i kwiaty nie urosną.
I jak będzie dużo śmieci,
to zwierzęta nie będą miały co jeść.

Nadia Śliwa, lat 6
Nie wolno wyrzucać
śmieci, bo jak będzie
dużo śmieci, to nie
będzie powietrza
do oddychania,
bo będzie śmierdzieć.
Nie wolno też wyrzucać
szkła w lesie, bo sarny mogą się
skaleczyć.

Ania Puch, lat 6
Trzeba wszystkie
śmieci sprzątać
do koszy – plastik
do plastiku, szkło
do szkła i papier
do papieru.
(JOMB)
ZDJĘCIA: JOLANTA BUGAJSKA
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Przedsiębiorstwo Usługowo
- Produkcyjno - Handlowe
EKO „SKORPION” S.C.
Małgorzata, Jan Wojciechowski

Nowy Sącz ul. Jana Pawła II 25,
tel. 507 124 529,
e-mail: ekoskorpion@op.pl,
www.ekoskorpion.pl

UTYLIZACJA V zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego V baterii V akumulatorów V świetlówek
GOSPODARKA odpadami przemysłowymi

HURTOWY I DETALICZNY SKUP ZàOMU I METALI KOLOROWYCH

SKUPUJEMY: M Telewizory M Lodówki M Katalizatory M
M WĊgliki spiekane M Stop áoĪyskowy M Akumulatory M
Nowy SĆcz ul. Zielona 49, Kamienica (obok stadionu sportowego), Tel. 536-380-380
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CZYTAM, BO LUBIĘ
Francesca Simon

KOSZMARNY KAROLEK.
STARCIE NA STARCIE

Bohater tej książki był naprawdę koszmarny i wcale
nieekologiczny.
Rzucał jedzeniem, rozpychał
się i szczypał innych. Zmiażdżył
młotkiem chrząszcza Chciwego
Henia i bez przerwy dokuczał
młodszemu bratu. Ale pewnego dnia Karolek postanowił
być doskonały. Co z tego wynikło? Przeczytajcie i przekonajcie się sami!
Wyd. Znak

Zdrowe jedzenie to podstawa
Bóle brzucha wymioty, biegunki czy wzdęcia. Wraz z początkiem roku szkolnego zwiększają się kolejki do sądeckich lekarzy
pediatrów.
Powód? Coraz częstsze infekcje
układu pokarmowego wśród najmłodszych. Sprzyja im nieregularne i nieprawidłowe odżywianie,
w tym kupowanie „śmieciowego
jedzenia”.
Pediatra Czesław Miś z sądeckiego szpitala przyznaje, że wzrasta teraz liczba zachorowań na różnego rodzaje infekcje czy zakażenia
układu pokarmowego. Powodem
są błędy dietetyczne, ale też sięganie przez najmłodszych po niezdrowe produkty. Są one między innymi dostępne w sklepikach
szkolnych czy w automatach.
– To są różnego rodzaju chipsy, batony czy napoje gazowane,
czyli żywność pełna konserwantów – mówi. – Jedzona w dużych
ilościach powoduje szereg dolegliwości, jak bóle brzucha, wzdęcia czy zgagi.
Jak podkreśla Czesław Miś,
wielu zachorowań udałoby się
uniknąć, gdyby rodzice od najmłodszych lat kształtowali właściwe nawyki żywieniowe swoich
podopiecznych.
– Niezdrowa żywność nie tylko jest powodem wielu infekcji

i chorób, ale też sprzyja otyłości wśród dzieci – zaznacza.
– Rodzice powinni zatem wprowadzać do codziennej diety najmłodszych jak najwięcej
owoców i warzyw, bo to recepta na ich zdrowie i prawidłowy
rozwój. Warto również naciskać, aby śmieciowe produkty
zniknęły ze szkolnych sklepowych półek.
Jest na szczęście wiele szkół,
które zwracają uwagę na prawidłowe żywienie swoich podopiecznych. W szkolnej diecie
jest coraz więcej wartościowych
składników. Edukację prozdrowotną wśród swoich uczniów

Pediatra
Czesław Miś

I

O wyższości jabłka
nad chipsami

Dlaczego lepiej w czasie przerwy
na drugie śniadanie zjeść ekologiczne
jabłko niż słone chipsy?
Powodów jest kilka:
• Jabłko ma w swoim składzie witaminy:
A, B1, B2, E, K, PP, a także żelazo, magnez, potas, cynk, miedź, krzem i sód.
Na próżno możesz szukać tych składników w oleistych chipsach. To bogate zestawienie jest też lepsze niż
niejeden zestaw witaminowy z aptecznej półki.
• Najważniejszą witaminą jest witamina C, której najwięcej jest pod
skórką jabłka. To ona wzmacnia układ odpornościowy,
dzięki temu możesz uniknąć wizyt u lekarza.

ZIOŁO-LEK

N.Sącz ul. Nawojowska 3
(Piast - obok C.H. Europa) tel. 18 443 58 81
otwarte: pon.-piątek g.9-17, sobota g.9-13
St.Sącz Rynek 1
otwarte: pon.-piątek 8.30-16.30

II
II
I

aktywnie prowadzi między innymi Szkoła Podstawowa numer
8 w Nowym Sączu. Od 3 lat z sukcesami bierze udział w konkursie
„Zdrowo jem, więcej wiem”, który ma uczyć dzieci zasad zdrowego odżywiania.
– Uczniowie uczą się przygotowywać zdrowe posiłki, robią
na przykład na lekcjach sałatki
– wyjaśnia Beata Kozieł, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 8.
– Staraliśmy się też wyeliminować niezdrowe produkty w naszym szkolnym sklepiku. Jest
teraz więcej owoców czy jogurtów i, co nas cieszy, dzieci coraz
chętnie się na nie decydują.
(MCH)
FOT. (MCH)
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art.zielarsko-medyczne
zdrowa żywność
balsam kapucyński
produkty bezglutenowe
odkwaszanie organizmu:
wody alkaiczne Java (hurt, detal, dowóz do klienta),
proszek zasadowy, zioła oczyszczające
oczyszczanie organizmu (toksyny, pasożyty):
czystek, szczeć pospolita, oregano
REKLAMA

• Jabłka korzystanie działają na układ
nerwowy, w przeciwieństwie do chipsów, które mogą powodować
nadpobudliwość.
• Zawartość błonnika sprawia, że już
jedno jabłko zapewni ci poczucie sytości, jest to więc idealna przekąska.
• Jabłka, w przeciwieństwie do chipsów, pomogą ci zachować szczupłą sylwetkę i urodę.
A zatem do szkoły jako przekąskę lepiej zabierz soczyste
jabłko. Jest smaczne i zdrowe!
A jeśli już jesteś fanem chipsów, wybierz chipsy jabłkowe, czyli chrupiące suszone jabłka.
(J)

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI junior 25 września 2014
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AKADEMIA WODNIKA I JEJ ŚWIAT
ZAMKNIĘTY W KROPELCE
się usunąć we wcześniejszych etapach. Po tych wszystkich zabiegach
woda jest czysta jak łza!

Czy wiesz ile wody potrzeba, żeby
wyprodukować jednego hamburgera? A może jesteś w stanie podać ile wody zużywa dziennie jedna osoba albo jaki gaz powstający
w czasie burzy jest wykorzystywany w procesie uzdatniania wody?
Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź biorąc udział w zajęciach
organizowanych przez spółkę Sądeckie Wodociągi pn. „Akademia
Wodnika”. W świat wody wyruszyło już ponad 500 uczniów nowosądeckich szkół. Możesz i Ty!

HARCERSKA BRAĆ TEŻ PIJE WODĘ
Z KRANU

LEPIEJ WIEDZIEĆ!
Najmłodsi chłoną wiedzę i są ciekawi świata, dlatego spółka Sądeckie Wodociągi z myślą o tych potrzebach przygotowała projekt pn.
„Akademia Wodnika”, propagujący
wiedzę o przedsięwzięciach i inwestycjach realizowanych dzięki środkom z Unii Europejskiej. A warto
wiedzieć, co pijemy i jak jest uzdatniana woda, która trafia do naszych
domów. Wiedza ta bowiem może
pomóc nam zaoszczędzić nawet ponad 2,5 tys. zł rocznie!
Równie ciekawe są procesy
oczyszczania ścieków i związana
z nimi produkcja biogazu, który jest
wykorzystywany do wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej. Pokrywa on 100 procent zapotrzebowania nowosądeckiego zakładu
na ciepło i 90 procent – na energię
elektryczną. Oczyszczalnia w ograniczonym stopniu pobierając prąd
z energetyki przemysłowej, opartej
przede wszystkim na spalaniu węgla oraz gazu ziemnego, przyczynia się dodatkowo do ochrony środowiska naturalnego.

Happening na Starej Sandecji w Nowym Sączu

Uczestnicy I Pikniku Wodociągowego kosztowali wody prosto z kranu

ILE WODY ZUŻYWAMY
W CIĄGU DNIA?

PO PIERWSZE EKOLOGIA
Już ponad 500 uczniów nowosądeckich szkół wzięło udział w projekcie spółki Sądeckie Wodociągi.
W ramach Akademii Wodnika odbywają się warsztaty w szkołach
oraz zwiedzanie stacji uzdatniania wody w Starym Sączu i oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu.
Szlakiem wody prowadzą uczniów
nauczyciele oraz pracownicy Sądeckich Wodociągów, którzy w ciekawy sposób opowiadają o tym,
po co woda jest potrzebna człowiekowi. Już starożytni filozofowie podkreślali jej wartość. Tales
z Miletu napisał, że „Wszystko jest
z wody. Z wody powstało. I z wody
się składa”. Ciało dorosłego człowieka składa się aż z 70 procent
wody. Jest ona niezbędna do życia,

byli pod wrażeniem rozwiązań zastosowanych do oczyszczania wody
i sposobu zagospodarowania budynku. Ich wiedza wzbogaciła się
o nowe pojęcia związane z procesami uzdatniania wody jak: koagulacja, flokulacja, czy utlenianie.
Z chęcią też kosztowali wody prosto z kranu.
A co dzieje się z wodą zanim trafi do naszych domów? Jest pobierana z ujęcia brzegowego nad Dunajcem do wstępnego podczyszczenia
na osadnikach pionowych, mieszana z koagulantem, który jak magnez
wyłapuje rozproszone w niej zanieczyszczenia. Te ostatnie łączą się
w formie „kłaczków”, które opadają na dno w procesie sedymentacji.
Tak wstępie uzdatniona woda płynie dalej. Trafia do filtrów piaskowych, gdzie wyłapywane są z niej

Spuszczanie wody w toalecie – 10 l
Prysznic – 40–60 l
Kąpiel w wannie – 120 l
Zmywanie – 20 l
Mycie zębów – 10 l
Podlewanie kwiatków – 5 l

Stacja uzdatniania wody w Starym Sączu
a średnie dzienne zapotrzebowanie na wodę dorosłej osoby wynosi dwa litry.
Dzięki funduszom z Unii Europejskiej została rozbudowana
i zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Starym Sączu. Zastosowanie najnowocześniejszych
technologii – co należy podkreślić
przyjaznych dla środowiska – spowodowało, że wodę, która wypływa

z naszych kranów można pić już bez
przegotowania.

JAK TO DZIAŁA?
O tym mogli się przekonać
uczestnicy I Pikniku Wodociągowego w Starym Sączu. Podczas rodzinnej imprezy dzieci i ich rodzice
zwiedzali jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie, w którym uzdatnia się wodę. Uczestnicy

drobne zawiesiny powstałe w procesie koagulacji. Następnie woda poddawana jest procesowi ozonowania.
Dla poprawy smaku i zapachu stosuje się jeszcze filtry węglowe. To jednak nie wszystko, bo zanim wpłynie
do wodociągu, który poprowadzi ją
do naszych kranów, czeka ją jeszcze
„kąpiel słoneczna” promieniami ultrafioletowymi. Likwiduje ona resztę zanieczyszczeń, których nie udało

Kilkaset osób wzięło udział
w happeningu zorganizowanym
wspólnie przez spółkę Sądeckie Wodociągi i harcerzy. Okazją do tego
była inauguracja roku harcerskiego
Chorągwi Krakowskiej 2014, która odbyła się w połowie września
właśnie w Nowym Sączu. Dzieci,
młodzież i dorośli pili wodę prosto z kranu zamontowanego na hydrancie. „Jest smaczna!” – stwierdzili zgodnie. Uczestników imprezy
można było rozpoznać po kropelce wody namalowanej na policzku.
Relację z przedsięwzięcia można
znaleźć na stronie swns.pl.

„TWOJE ZDROWIE ZAMKNIĘTE
W KROPELCE”
To nowe hasło „Akademii Wodnika”. Wymyśliła je 11–letnia Patrycja Golonka. Jej propozycja najbardziej spodobała się dziennikarzom
lokalnych mediów, którzy zasiedli
w konkursowym jury. Mieli jednak
twardy orzech do zgryzienia, bo finałowych haseł było aż 30. Rozstrzygnięcie przedsięwzięcia ogłoszonego przez Sądeckie Wodociągi
nastąpiło podczas I Pikniku Wodociągowego. Zwyciężczyni za pomysłowość została nagrodzona tabletem. Kto nie zdążył wziąć udziału
w tej inicjatywie, ma jeszcze szansę
nadesłać swoje propozycje w konkursach fotograficznym „Cztery
pory wody” i plastycznym „Wiem
co robię – dbam o wodę”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: aparaty fotograficzne, tablety i drukarki. Szczegóły na stronie
akademiawodnika.pl

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE
„AKADEMIA WODNIKA”?
Wystarczy napisać na adres katarzyna.budzyn@swns.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 18
41 41 253. Warsztaty prowadzone w szkołach i zwiedzanie stacji
uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków są bezpłatne.
Więcej o projekcie „Akademia
Wodnika” i konkursach
organizowanych przez spółkę
Sądeckie Wodociągi można
przeczytać na stronach
akademiawodnika.pl oraz swns.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

EDUKACJA I PRACA
Ucz się i przebieraj w ofertach
Szukasz pracy, ciekawych kierunków studiów, kursów lub warsztatów? Jeśli tak, to wstąp na Targi Edukacji i Pracy.
Już w najbliższy poniedziałek, 29 września w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowym Sączu swoją ofertę dla
osób poszukujących zatrudnienia przedstawi kilkudziesięciu
wystawców. – Na targach obecne będą czołowe agencje zatrudnienia oferujące pracę stałą oraz
tymczasową w Polsce, jak i za
granicą. Nie zabraknie także lokalnych pracodawców, którzy
poszukują pracowników między innymi w takich branżach
jak zbrojarze, cieśle, pracownicy
ogólnobudowlani, ślusarze, informatycy, specjaliści do spraw

sprzedaży czy kierowcy – mówi
Agnieszka Sromek z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego.
W ramach wydarzenia swoje stoiska w hali będą miały także szkoły wyższe, policealne i językowe. – Staraliśmy się, aby
uczestnicy targów otrzymali produkt kompleksowy, aby obok
ofert pracy mogli zapoznać się
również z propozycjami edukacyjnymi uczelni o różnych profilach kształcenia – rolniczym, pedagogicznym, technicznym czy
medycznym. Dodatkowo na targi zaprosiliśmy również lokalne
firmy działające w branży edukacyjnej oferujące rozmaite kursy
i szkolenia – dodaje Michał Słowik
ze Stowarzyszenia Profesjonalnego Samorządu.

FOT. (ROSS)
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Targi Edukacji i Pracy rozpoczną
się w poniedziałek o g. 11 i potrwają
do g. 16. Każdy, kto się na nich pojawi, będzie mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym i edukacyjnym, a także

otrzymać porady prawne związane z podejmowaniem pierwszego
zatrudnienia.
Targi organizowane są w ramach
projektu „Akcja Edukacja”, który
jest współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej szczegółów na temat projektu znajdziesz na stronie internetowej www.akcja.edu.pl
(ROSS)
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ZAWODOWA
REKRUTACJA NA STUDIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
w Nowym Sączu
STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

• INFORMATYKA
• MECHATRONIKA
• ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA
PRODUKCJI

• ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA
PRODUKCJI

• e-ADMINISTRACJA
• EKONOMIA
• FILOLOGIA
• EDUKACJA
ARTYSTYCZNA

• MATEMATYKA
• PEDAGOGIKA
• PIELĘGNIARSTWO
• RATOWNICTWO
MEDYCZNE

• FIZJOTERAPIA
• WYCHOWANIE
FIZYCZNE

www.pwsz-ns.edu.pl
tel. 18 547 56 02
18 443 45 45
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MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

Zdobyli z nami zawód
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” to projekt, którego celem jest podniesienie jakości
kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Prowadzone
od 2010 roku działania objęły 279
szkół zawodowych – blisko 60 tysięcy uczniów i słuchaczy, którym
stworzono możliwość skorzystania
z różnorodnych form kształcenia
i doskonalenia zawodowego, w 7
kluczowych dla województwa małopolskiego branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej,
informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolnoprzetwórczej, społeczno-medycznej
oraz usługowej. W ramach projektu
organizowane są specjalistyczne
kursy branżowe, efektywne formy
doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także dodatkowe praktyki, staże-wizyty zawodoznawcze i staże
w przedsiębiorstwach, z możliwością wypłaty uczniom stypendium.
- Rezultatem jest i będzie wyposażenie tysięcy młodych ludzi w wiedzę
i umiejętności przydatne na krajowym i zagranicznych rynkach pracy
– mówi Roman Ciepiela, wicemarszałek Małopolski, odpowiedzialny
za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego finansowany jest projekt.
Jest on realizowany w całej Małopolsce, w partnerstwie ze wszystkimi 22 powiatami województwa
oraz 3 gminami i 7 podmiotami
niepublicznymi. Z działań projektu
korzystają także uczniowie 3 zespołów szkół prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz 6
szkół województwa małopolskiego.
Ze wsparcia korzystają uczniowie
zasadniczych szkół zawodowych,
techników, techników uzupełniających oraz słuchacze szkół policealnych dla młodzieży. Do końca 2013
roku działaniami projektu objęto
57 971 uczniów i słuchaczy szkół
zawodowych (23 830 kobiet i 34 141
mężczyzn, w tym 42 053 mieszkańców terenów wiejskich).
Dzięki projektowi 35 364 młodych
ludzi wzięło udział w specjalistycznych kursach branżowych, 27 847 –
w zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe, a niemal 9 000
skorzystało z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Uczniowie i słuchacze małopolskich

szkół zawodowych otrzymali 112 989
certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu zajęć, kursów i szkoleń.
- Jednym z priorytetów projektu
jest wzmocnienie współpracy małopolskich szkół zawodowych z przedsiębiorstwami i ściślejsze powiązanie
kształcenia z wymogami rynku pracy – podkreśla Dariusz Styrna, dyr.
Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, kierownik projektu.
Na koniec 2013 roku działania takie podjęły 202 szkoły, a 23 346
uczniów i słuchaczy skorzystało z organizowanych w ramach „Modernizacji
kształcenia zawodowego w Małopolsce” dodatkowych praktyk, stażywizyt zawodoznawczych oraz staży
z możliwością wypłaty uczniom stypendium.
Staże z możliwością wypłaty stypendium to nowa forma wsparcia praktycznej nauki zawodu. Na ich realizację przeznaczono ok. 4 mln zł. Do
końca 2013 odbyło je 1 406 osób ze
szkół prowadzonych przez 17 małopolskich powiatów, 2 partnerów
niepublicznych oraz województwo
małopolskie.
Poza wsparciem skierowanym bezpośrednio do uczniów i słuchaczy
małopolskich szkół zawodowych,
projekt – w ramach tzw. cross-financingu – umożliwia także modernizację bazy dydaktycznej szkół poprzez
wyposażenie lub doposażenie pracowni nauki zawodu w sprzęt techno-dydaktyczny, unowocześniający
i uatrakcyjniający kształcenie we
wszystkich kluczowych branżach.
Do końca 2013 przeznaczono na
takie działania ponad 14 milionów
złotych. Według danych na koniec
2013 roku, specjalistyczny sprzęt
trafił do 206 szkół realizujących projekt, a 171 szkół wyposażono w nowoczesne materiały dydaktyczne.
Od 2011 roku organizowany jest
konkurs „Mam zawód. Mam fantazję”, służący promocji kształcenia zawodowego oraz prezentacji umiejętności zawodowych. Działania
projektu obejmują również współpracę międzynarodową. Uczniowie
i nauczyciele biorą udział w seminariach oraz wizytach studyjnych
w szkołach, firmach oraz centrach
kształcenia praktycznego regionów
partnerskich – niemieckiej Turyngii
i francuskiego regionu Rodan-Alpy.

Kurs pilarza dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 POKL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Budżet projektu: 154 000 000 zł w tym:
ͳ dofinansowanie: 135 117 194,81 zł
ͳ wkład własny: 18 882 805,19 zł
Okres realizacji: 1.01.2010-31.10.2015

POWIAT NOWOSĄDECKI
■ Aktualny budżet projektu: 8 559 429,71 zł.
■ Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie
w ramach projektu: 2453 osoby – 1344 kobiety
oraz 1109 mężczyzn;
■ uczestnicy specjalistycznych kursów branżowych: 929 osób,
■ uczestnicy zajęć z kompetencji kluczowych (języki obce, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyka): 2451 osób,
■ uczestnicy zajęć w ramach doradztwa zawodowego: 1297 osób,
■ uczestnicy objęci wsparciem w ramach komponentu ponadnarodowego: 55 osób,
■ uczestnicy projektu, którzy zakończyli udział
w stażach i praktykach: 802 osoby.
Przedsiębiorcy zaangażowani
w realizację staży
i praktyk dla uczniów to m. in.:
Restauracja-Hotel-Dom Weselny „Słoneczne Tarasy”, Urząd Gminy w Grybowie,
Cukiernia Starowiejska, Politechnika Warszawska Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczyn-

kowy, Kawiarnia Klub Sztuki, Restauracja
Farma Rosa, Litwiński Transport-SprzętBudownictwo-Hotel, FHU Teresa Michalik
„Dworek Noce i Dnie”, Elbest sp. z o.o. Hotel Krynica, Hotel SPA dr Irena Eris KrynicaZdrój sp. z o.o., Hotel Prezydent Medical
SPA&Wellness, Hotel Klimek SPA, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini, Sanatorium Uzdrowiskowe
WIKTOR, Hotel BEATA, Kawiarnia Maleńka,
Instytut Zdrowia Człowieka Ośrodek Muszyna, Ośrodek Sportu i Rekreacji ALPINA-SPORT, FG BESKID, Restauracja MARYSIEŃKA, PBM Południe Tour sp. z o.o. Hotel
Perła Południa, Sanatorium Uzdrowiskowe
Budowlani, Firma Turystyczno-Usługowa
JURKOWSKI, Firma Gastronomiczna RAJ,
PHU Kaminex, Andromeda, „U Zdzicha”
Gospodarstwo Szkółkarskie, PPHU Centrum sp. z o.o. Hotel Beskid, Sadowniczy
Zakład Doświadczalny Instytut Ogrodnictwa, Solidus sp. z o.o. – Cafe Kwadrans,
Pensjonat Małopolanka, Przedsiębiorstwo
Gastronomiczne Restauracja 4 Pory Roku,
Trans-Konspol sp. z o.o. Biznes Club, FHU
Kręgielska – Restauracja Bohema, TruckPartner sp. z o.o., Restauracja Panorama,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Stary
Sącz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny, Państwowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Brzesko, Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik.
Szkoły i placówki kształcenia
zawodowego objęte projektem:
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych
im. Władysława Orkana w Starym Sączu
oraz Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Starym Sączu (oba Zespoły wchodzą
obecnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych), Zasadnicza Szkoła Zawodowa
i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Technikum i Zasadnicza Szkoła
Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych
w Grybowie, Technikum w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju,
Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół w Łącku, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu,
Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie
w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie,
Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Tęgoborzy.
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MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
POWIAT GORLICKI
■ Aktualny budżet projektu: 6 839 757,00 zł.
■ Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie
w ramach projektu: 3469 osób – 1564 kobiety
oraz 1905 mężczyzn;
■ uczestnicy specjalistycznych kursów branżowych: 2352 osoby,
■ uczestnicy zajęć z kompetencji kluczowych (języki obce, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyka): 1674 osoby,
■ uczestnicy zajęć w ramach doradztwa zawodowego: 721 osób,
■ uczestnicy objęci wsparciem w ramach komponentu ponadnarodowego: 29 osób,
■ uczestnicy projektu, którzy zakończyli udział
w stażach i praktykach: 1637 osób,
■ uczestnicy projektu, którzy, ukończyli udział
w płatnych stażach (z możliwością wypłaty
stypendium stażowego): 90 osób.

Przedsiębiorcy zaangażowani
w realizację staży i praktyk
dla uczniów to m. in.:
Zespół Inżynieryjno-Geodezyjny Bogusław Niedziela, FHU Łukasz Niedziela, FPH
Podzamcze, Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Hażbud sp. z o.o., Restauracja
Leśny Dworek, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MNIX SA, Condictor, ALEX ZPH
Import-Eksport, FHU Horyzont, PHU EPS
sp. z o.o., Kompleksowe Naprawy Powypadkowe, Biuro Turystyczne Turysta, Biuro
Usług Turystycznych Arkadia, Biuro Podróży Marena, Biuro Pośrednictwa Usług
Maxim, FUH BODO, Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Jedność, Biuro Rachunkowe Wiktoria s.c., Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Firma
Handlowa Zbigniew Dybaś, Kancelaria
Podatkowa Skowron i S-ka, PTTK oddział
w Gorlicach, ARMiR Biuro Powiatowe, KRUS
Placówka Terenowa w Gorlicach, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Tomasz Romaszko, Biuro Podróży Itaka, PHU Auto-Rem
sp. j., Dealer serwisowy Fiat Auto Poland,
SEVERT Polska sp. z o.o., Salon Fryzjerski
Jakub Mucha, Salon Fryzjerski Damsko-

Męski U Beaty, Salon Fryzjerski Erica, Salon
Fryzjerski Paweł Tokarski, Auto-Naprawa,
Komputer-Ekspres, Trans-Usługi Połeć sp. j.
Szkoły i placówki kształcenia
zawodowego objęte projektem:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 i Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 i Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Gorlicach, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 2 i Technikum nr 4
w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, Technikum nr 1
w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum w Zespole
Szkół Zawodowych im. św. Królowej Jadwigi
w Bieczu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
i Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego
w Bobowej, Technikum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bobowej, Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Gorlicach.

MIASTO NOWY SĄCZ
■ Aktualny budżet projektu: 10 378 088,79 zł.
■ Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie
w ramach projektu: 3757 osób – 1133 kobiety
oraz 2624 mężczyzn;
■ uczestnicy specjalistycznych kursów branżowych: 2233 osoby,
■ uczestnicy zajęć z kompetencji kluczowych
(języki obce, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyka): 1833 osoby,
■ uczestnicy zajęć w ramach doradztwa zawodowego: 1242 osoby,
■ uczestnicy objęci wsparciem w ramach komponentu ponadnarodowego: 50 osób,
■ uczestnicy projektu, którzy zakończyli udział
w stażach i praktykach: 1554 osoby.

Szkoły i placówki
kształcenia zawodowego
objęte projektem:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum
w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej, Technikum nr 2 w Zespole
Szkół nr 2 im. Sybiraków, Technikum nr 3
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4,
Technikum nr 5 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych,
Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 3 im. B.
Barbackiego, Technikum nr 7 i Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 7 w Zespole Szkół
Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia, Technikum nr 8 i Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 8 w Zespole Szkół
Samochodowych im. inż. T. Tańskiego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole
Szkół nr 5 – Specjalnych.

Kurs fryzjerski organizowany w powiecie gorlickim w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POWIAT LIMANOWSKI
■ Aktualny budżet projektu: 5 790 374,76 zł.
■ Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie
w ramach projektu: 3216 osób – 1197 kobiet
oraz 2019 mężczyzn;
■ uczestnicy specjalistycznych kursów branżowych: 1566 osób,
■ uczestnicy zajęć z kompetencji kluczowych
(języki obce, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyka): 2070 osób,
■ uczestnicy zajęć w ramach doradztwa zawodowego: 519 osób,
TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W HAŃCZOWEJ – szkoła prowadzona
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

■ Aktualny budżet projektu: 209 600,00 zł.
■ Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie
w ramach projektu: 131 osób – 29 kobiet oraz
102 mężczyzn;
■ uczestnicy specjalistycznych kursów branżowych: 131 osób.

■ uczestnicy objęci wsparciem w ramach komponentu ponadnarodowego: 52 osoby,
■ uczestnicy projektu, którzy zakończyli udział w
stażach i praktykach: 1595 osób.
Przedsiębiorcy zaangażowani
w realizację staży i praktyk to m.in.:
Armet ZPHU Ślusarsko-Budowlany Adam
Rogoziński, Auto Service Krzysztof Wyrwa,
Diagnostyka Mechanika Pojazdowa Usługi
Budowlane s.c., Karczma „Dębowe Wrota”,
FHU Inwest-Bud Stanisław Gajowski sp. j.,
Restauracja i Hotel Podzamcze, FHU „Malwa”, Firma Gastronomiczna ProdukcyjnoHandlowo-Usługowa „Jackówka” Zdzisław

Puch, Restauracja „Siwy Brzeg”, Wynajem
Pokoi i Żywienie Domowe s.c. Czesława
i Władysław Wodziak.
Szkoły i placówki kształcenia
zawodowego objęte projektem:
Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej,
Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, Technikum
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole
Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej, Technikum w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej,
Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół w Szczyrzycu.

TECHNIKUM w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM
KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BYSTREJ
– szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

■ Aktualny budżet projektu: 148 400,00 zł.
■ Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w
ramach projektu: 98 osób – 44 kobiety oraz 54
mężczyzn;
■ uczestnicy specjalistycznych kursów branżowych: 51 osób,
■ uczestnicy zajęć z kompetencji kluczowych

(języki obce, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyka): 15 osób,
■ uczestnicy objęci wsparciem w ramach komponentu ponadnarodowego, którzy wzięli udział
w zagranicznych wizytach studyjnych: 1 osoba,
■ uczestnicy projektu, którzy zakończyli udział w
stażach i praktykach: 98 osób.

MARIA SZKARŁAT ODiDZ ZSOiZ w Limanowej
■ Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie
w ramach projektu: 505 osób – 274 kobiety
oraz 231 mężczyzn;

■ uczestnicy projektu, którzy zakończyli udział
w stażach i praktykach: 323 osoby – 27 osób
wzięło udział w kilkutygodniowych stażach w
przedsiębiorstwach z możliwością wypłaty stypendium.

■ uczestnicy specjalistycznych kursów branżowych: 235 osób,

Przedsiębiorcy zaangażowani
w realizację staży i praktyk to m. in.:

■ uczestnicy zajęć z kompetencji kluczowych
(języki obce, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyka): 291 osób,

Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
Limdróg, PPUH „WOLIMEX”, Firma Produkcyjna „GOLD-DROP”, FUPH „LIMBLACH”,

■ Aktualny budżet projektu: 1 253 165,00 zł.

Szkolenie „Malowanie na tkaninie”w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bank Spółdzielczy w Limanowej, Salon
Profesjonalny „Hair Obsession”, Salon Fryzjerski „MARGO”, Salon Fryzjerski „RENIMAX”, Pracownia Architektoniczna Wojtka
Struzika, Biuro Usług Architektonicznych
Artur Jankoś, Autorska Pracownia Architektoniczna Marcin Woźniak, Drukarnia
Malinowa, PHUP „Grafika Druk”.
Szkoły i placówki kształcenia
zawodowego objęte projektem:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.
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WIEŚCI Z NOWEGO SĄCZA

TYGODNIK SĄDECKI
M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Naprzeciw seniorom
i wielodzietnym rodzinom
Od 14 miesięcy funkcjonuje w naszym mieście Nowosądecka Karta Rodziny (NKR). To był konkretny
wkład sądeckich samorządowców
w ubiegłoroczny „Rok rodziny”. Gospodarze miasta są w ścisłej czołówce tych, którzy od słów o popieraniu
rodziny przeszli do czynów wprowadzając u siebie możliwe prorodzinne
przedsięwzięcia.
Nowosądecka karta – obowiązująca w mieście – adresowana jest
do rodzin, które mają na wychowaniu czwórkę i więcej dzieci (4+)
w wieku do 18 roku życia lub 24
w przypadku, gdy dziecko uczy się
lub studiuje. Karta przyznawana jest
niezależnie od dochodów rodziny.
Do połowy września br. wydano ich
1020 (!) dla 148 rodzin. Rodzin, które w naszym mieście spełniają warunki do uzyskania ulg jest ok. 1000.
Z miesiąca na miesiąc przybywa partnerów, którzy chcą przyłączyć się
do projektu a obecnie jest ich 29.
Szczegółowe informacje o Nowosądeckiej Karcie Rodziny, wzory dokumentów, regulamin, uchwały Rady Miasta Nowego Sącza – tak

te dotyczące rodzin, jak i partnerów udzielających zniżek, dostępne
są na internetowych stronach miasta (http://www.nowysacz.pl/nowosadecka–karta–rodziny–o–programie).
Nowosądeckie rodziny mogą się
też ubiegać o Kartę Dużej Rodziny
(KDR). Ta – obowiązująca w całym
kraju – zgodnie z rządowym program dla rodzin wielodzietnych, adresowana jest do mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (3+).
Tym projektem może być zainteresowanych w kraju ok. 627 tys. rodzin.
W ciągu 3 miesięcy funkcjonowania KDR w Nowym Sączu 165 rodzin złożyło wnioski o jej wydanie dla
880 osób. W naszym mieście można
skorzystać z ulg i upustów u pięciu
partnerów (głównie branże sieciowe: usługowe, handlowe, rozrywkowe) tego projektu.
Szczegóły, a także partnerów projektu krajowej karty można szukać
na internetowych stronach http://
kartaduzejrodziny.pl/.
Gospodarze Nowego Sącza liczą na kolejnych partnerów, którzy

przystąpią do sądeckiej inicjatywy.
Zapowiadają, iż nasza, nowosądecka karta obowiązywać będzie nadal,
o ile nie zostanie wyrugowana odgórnie. Rodzima, Nowosądecka Karta
Rodziny sprawdza się i cieszy dużym
powodzeniem, relatywnie do wielkości miasta. Przy jej konstruowaniu uniknięto kilku pułapek. Budżet
miasta nie ponosi kosztów i nie dokłada do tego projektu. Plusem karty
jest i to, że udało się uniknąć charakteru socjalnego i nie dubluje świadczeń socjalnych.
Kolejne kroki, ewentualne modyfikacje mogą być podjęte po zbilansowaniu plusów i minusów.
Strzałem w przysłowiową dziesiątkę jest też kolejna inicjatywa sądeckiego ratusza, czyli Nowosądecka
Karta Seniora (NKS). Od 1 września
br. mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończyli 65 rok życia, mogą
składać wnioski o jej wydanie. Projekt przyjęty uchwałą sądeckich rajców umożliwi posiadaczom karty
korzystanie z szeregu ulg i rabatów
w placówkach handlowych, gastronomicznych i zdrowotnych, a także

ze zniżek w autobusach miejskiej
komunikacji MPK, ale te dostępne
będą dla osób, które ukończyły 70
rok życia.
Posiadacze NKS w wieku 70+ będą
mogli nabyć bilety na komunikację miejską po cenach preferencyjnych: półroczne – 60 zł oraz roczne
– 100 zł, w trzech punktach: przy Rynek 22 (wejście od ul. Piotra Skargi),
na Dworcu Autobusowym MPK (Aleja Batorego 92) oraz w Zajezdni MPK
(ul. Wyspiańskiego 22).
Wnioski o wydanie Nowosądeckiej Karty Seniora można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Szwedzka 2). A tych, tylko
w ciągu pierwszych kilkunastu dni
września złożono ponad 710! Było
ich więcej niż wniosków o wydanie lub wymianę dowodów osobistych! Do projektu przystąpiło już
24 partnerów. Statystyki wskazują,
że w Nowym Sączu mieszka blisko
14,5 tys. osób, które mogą się ubiegać o wydanie takiej karty.
Nowosądecka Karta Seniora, inicjatywa prezydenta Ryszarda Nowaka, jest elementem polityki

społecznej realizowanej przez samorząd Nowego Sącza. Celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia
osób powyżej 65 roku życia, poprzez
stworzenie oraz rozwijanie systemu
promocji, ulg i rabatów oferowanych
przez miasto i partnerów programu.
Pomysł wprowadzenia tej karty
bardzo wysoko oceniła Sądecka Rada
Seniorów, jako konkret wychodzący
naprzeciw oczekiwaniom tej – coraz
liczniejszej – grupy sądeczan.
Szczegółowe informacje dotyczące
Nowosądeckiej Karty Seniora, w tym
wykaz punktów gdzie będą realizowane ulgi i rabaty, będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.seniorzy.nowysacz.pl
(http://seniorzy.nowysacz.pl/wp–
content/uploads/2014/09/Partnerzy–Nowosądeckiej–Karty–Seniora.
pdf), a także na stronie UM Nowego
Sącza: www.nowysacz.pl (http://
www.nowysacz.pl/content/resources/urzad/rada_miasta/uchwaly/06/2014_ROK/LXIX_SRMNS/u_
lxix_652_14_vi.pdf).
(CDEF)

Obwodnica tańsza dla
miejskiego budżetu

Wsiadajmy
na rowery

Zegar bezlitośnie odmierza
czas do 30 lipca przyszłego
roku, kiedy ma być finał robót, a sądeczanie pilnie obserwują postępy prac na budowie obwodnicy północnej
miasta. Niektórzy narzekają,
że nic się nie dzieje w rejonie
Łubinki i rzeki Kamienicy. Inżynierowie mocno protestują!
Prace zaawansowanie
są w 36 proc! Roboty koncentrują się przede wszystkim przy wykonaniu mostu
nad Dunajcem i estakadzie
prowadzącej do niego nad ul.
Dunajcową i torami kolejowymi. Wykonano niezbędne fundamenty oraz podpory
pod jezdnię estakady. Wykonawcy koncentrują się równolegle na wykonaniu konstrukcji nośnych. Trwają prace przy
segmentach do nasuwania
konstrukcji i jezdni na podpory estakady i mostu. W naszym rejonie po raz pierwszy zastosowana będzie tego
typu technologia. Nasuwanie
elementów ma się rozpocząć
na początku października.
Na przyszłej drodze obwodnicy między ulicą Marcinkowicką a Tarnowską
budowane są nasypy (zaawansowanie – 50 proc) oraz na całym odcinku – wykonywana

Wypoczynek i rekreacja
to także dla mieszkańców
Nowego Sącza ważny to coraz element życia rodzinnego. Biorąc pod uwagę realizowaną przez sądecki magistrat
i prezydenta Ryszarda Nowaka politykę prorodzinną, warto zauważyć, że budowana sieć
ścieżek rowerowych w mieście sprzyja integracji wielopokoleniowej w ramach aktywnego wypoczynku.
Ulubionym miejscem wycieczek rowerowych są drogi
przy Kamienicy. Trasy dla cyklistów zlokalizowano w ciągu Alei Piłsudskiego, I Brygady i ulicy Kilińskiego. W 2012
roku powstał zupełnie nowy
odcinek między ulicą Magazynową a zakładem firmy Dako.
Rowerzyści mogą teraz bezpiecznie dojechać aż do ulicy
Nawojowskiej. Kolejne ścieżki rowerowe w mieście są dostępne na ulicy Lwowskiej,
Alei Prażmowskiego, a także
w ciągu ulicy Królowej Jadwigi. Łączna ich długość to 8,3
km.
Od kilku tygodni rowerzyści mają do dyspozycji kolejny
odcinek ścieżki, która została wytyczona dwukierunkowo w pasie drogowym ulicy Kilińskiego oraz Bulwaru

jest kanalizacja deszczowa.
Także po drugiej stronie obwodnicy, przy ulicy Marcinkowickiej prowadzone są prace przy moście i przyszłym
rondzie.
Przy ul. Tarnowskiej, w korycie Łubinki zakończono budowę przyczółków i w najbliższym czasie rozpocznie się
montaż belek pod konstrukcję mostu, który będzie też
częścią planowanego tu ronda.
W ostatnich dniach prezydent Ryszard Nowak otrzymał
z Ministerstwa Infrastruktury

i Rozwoju dobrą wiadomość.
Sekretarz stanu Adam Ździebło poinformował gospodarzy
Nowego Sącza, iż ich zabiegi
o zwiększenie dofinansowania budowy obwodnicy północnej miasta ze środków UE
zostały zakończone sukcesem.
Po analizie wykorzystania środków finansowych
w programie drogi krajowe
w priorytecie bezpieczeństwo transportu i krajowe
sieci transportowe, instytucja zarządzająca Programem
Operacyjnym Infrastruktura

i Środowisko, działanie 8.2
zgodziła się na zwiększenie
zaangażowania środków zewnętrznych na budowę obwodnicy do 85 proc kosztów
kwalifikowanych. Dla miasta
oznacza to, że przyszłoroczny budżet miasta będzie miał
z tego tytułu więcej do dyspozycji o ok. 15 mln zł.
Inwestycję wyceniono
na 98 mln zł i w tym momencie zaangażowanie środków
unijnych zwiększy się z 68 mln
zł do ponad 83 mln zł.
(CDEF)

Narwiku, na odcinku od stacji benzynowej do mostu Adama Michalewskiego. Miejski Zarząd Dróg wykorzystał
dużą szerokość jezdni i uznał,
że można bezpiecznie połączyć
i pogodzić ruch samochodów
i jednośladów.
Kontynuacją działań prowadzących do rozwoju sieci
ścieżek rowerowych są analizy mające w przyszłości przedłużyć obecne trasy rowerowe
w ulicy Kilińskiego i Bulwaru
Narwiku, aż do skrzyżowania
przy ruinach zamku. Prowadzone są również prace nad
wskazaniem kolejnych ulic
w Nowym Sączu, gdzie będzie możliwe wytyczenie pasów dla rowerzystów.
Podczas zaplanowanego
na najbliższe tygodnie remontu ulicy Nadbrzeżnej, powstanie nowa ścieżka rowerowa,
dzięki której zielona wyspa
Lasku Szwertańskiego zostanie jeszcze lepiej wykorzystana w celach rekreacyjnych.
Także podczas następnych inwestycji drogowych, w przygotowywanych planach remontów i rozbudowy będą
brane pod uwagę możliwości
wyznaczenia ścieżek rowerowych dla miłośników jednośladów.
(GHIJ)
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Kubeł zimnej wody na rozpalone głowy
P O L I T Y K A I O BYC Z A J E . Jeśli ktoś wierzy,
że walka o głosy wyborców opiera się na kulturalnych debatach, konfrontacji poglądów
i deklaracjach, nasze podsumowanie okołowyborczych incydentów, może rozwiać mgliste ideały. Poparcie próbuje się zyskać anonimami, groźbami, szantażami albo… filmikami
na Facebooku. Rzymska taktyka divide et impere, czyli dziel i rządź, nie jest obca sądeckim
samorządowcom…

Cała Jagiellońska mówi
Anonim ma to do siebie, że nawet skonfrontowany z rzeczywistością zostawia niesmak, a potem niedomówienia i spekulacje.
Przekonał się o tym na własnej skórze radny Artur Czernecki, na którego donos trafił
niedawno do przewodniczącego Rady Miasta,
a także naszej redakcji. W liście autor domaga się wyjaśnienia, czy radny rzeczywiście
od dłuższego czasu jest na zwolnieniu lekarskim związanym z leczeniem psychiatrycznym, a jeśli tak, to dlaczego pełni funkcję
radnego. Jerzy Wituszyński, który konsultował się w tej sprawie z miejskimi prawnikami, uciął sprawę krótko: – My się tą sprawą
zajmować nie będziemy, bo Rada Miasta nie
jest pracodawcą pana Czerneckiego.
Zastrzegł również, że w oświadczeniu
majątkowym Czerneckiego jest informacja
o długim okresie pobierania świadczeń z ZUS.
Artur Czernecki nie ukrywa irytacji:
– To ja poprosiłem o opinię miejskich prawników, a nie pan Wituszyński. I gdyby autor
tego listu się podpisał, to z miejsca pozwałbym go do sądu.
Radny twierdzi również, że i do niego napływają anonimy z donosami na kolegów
z Rady. Wymienił nawet kilka nazwisk, które
– w ślad za prośbą Wituszyńskiego – przemilczymy. Anonimy przychodzą również na jego
adres domowy. Wituszyński uważa, że radni sami prowokują do podobnych zachowań.
Wielu z nich w czasie obrad przy rzucaniu
wzajemnych oskarżeń, nawet tych, które nijak się mają do ich funkcji publicznej, używa

Radny Tomasz Basta dołączył do tych, którzy
popularność podkręcają wiadrem zimnej wody.
I wcale nie chodzi tu o nabranie trzeźwego
spojrzenia na scenę polityczną Nowego Sącza.
sformułowań: „cała Jagiellońska mówi”, „ulica mówi” albo „w mieście się mówi”.

Zamknij pysk!
W trochę innym tonie próbowano zdyskredytować Grzegorza Szelę, radnego z Krynicy. Przyczynkiem była zorganizowana
przez niego zbiórka pieniędzy na rzecz Świetlicy Środowiskowej „Biały Lotos”. Ktoś
uparcie dążył do zainteresowania sprawą
organów ścigania, bo radny w listach intencyjnych podpisywał się nie jako osoba prywatna, ale jako radny właśnie. Szela

z medialnej nagonki wyszedł z podniesioną
przyłbicą, bo zebrane środki zostały wydane
na wycieczkę dla podopiecznych i skrupulatnie rozliczone. Ten sam radny, w miejscu
publicznym usłyszał od swojego adwersarza
politycznego, że… śmierdzi gównem. Jednak
niechęć świadków do ewentualnego zaangażowania się w wyciągnięcie konsekwencji
sprawiła, że temat przycichł.
Z kolei burmistrz Krynicy Dariusz Reśko
twierdzi, że od czasu, kiedy sprawuje swoją
funkcję, już m.in. nieraz porysowano mu samochód. W wywiadzie dla naszego tygodnika odnosi się do spekulacji związanych z jego
rzekomym udziałem w incydencie, w którym
poszkodowana została matka innego krynickiego działacza Tomasza Studniarza. Ktoś
zniszczył drzwi jej mieszkania, oblewając je
farbą olejną, i napisał „ty śmieciu zamknij
pysk, bo inaczej cię zniszczymy”. W efekcie
Tomasz Studniarz zrezygnował z kandydatury na radnego i skierował sprawę do prokuratury przeciwko działaczom opozycyjnym,
których podejrzewa o sfingowanie sprawy.
W tym na przywołanego wyżej Grzegorza
Szelę. – Zgadzam się z burmistrzem Reśko,
że to hucpa polityczna i że opozycja sama
finguje podobne historie, by zdyskredytować burmistrza. Na taką brutalną walkę
polityczną nie byłem przygotowany. Mimo
że zrezygnowałem z kandydowania, nadal ja i moja rodzina jesteśmy zastraszani
– mówi Studniarz.

Lanie wody
Sądecki radny Tomasz Basta dołączył z kolei do tych, którzy popularność podkręcają wiadrem zimnej wody. I wcale nie chodzi
tu o nabranie trzeźwego spojrzenia na scenę
polityczną Nowego Sącza, tylko o kontrowersyjną akcję Ice Bucet Challenge. Łańcuszek
trafił do Polski. Lanie wody jest w dobrym
tonie. Na opornych patrzy się krzywo. Mimo
to nominowany przez Bastę do dalszego polewania się zimną wodą radny Grzegorz Fecko wyzwania nie przyjął. Zrobił natomiast coś

innego. – Bardzo lubię się kąpać i lubię wiadro bosmana, to dobry środek na orzeźwienie, ale do tego, by pomagać, lania wody nie
potrzebuję. Dlatego wpłaciłem suty datek
na rzecz Sądeckiego Hospicjum, ale odciąłem się od publicznej kąpieli – mówi krótko
Fecko. Co na to Basta? – Trzeba umieć zachować dystans do siebie, ja też zostałem nominowany przez znajomego. Doczytałem,
że jest modyfikacja akcji na Polskę i, podobnie jak Grzegorz Fecko, przekazałem datek na Sądeckie Hospicjum. Wiem, że akcja
wzbudza wiele kontrowersji, ale uważam,
że każde działanie, które prowadzi do tego,
że pomoc trafia tam, gdzie jest potrzebna,
jest słuszne. I gwarantuję, że mój udział nie
jest w żaden sposób związany z wyborami.

Polityka w listach pisana
W księgarniach można kupić książkę autorstwa wiceprezydenta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża pod tytułem „Listy do A.M.
– polityczne wyznania sześćdziesięciolatka”. Autor wydał pozycję na własny koszt.
Co kryje się za tytułem, który wielu kojarzył się ze słynnymi mickiewiczowskimi wyznaniami do Maryli Wereszczakówny? Otóż
Gwiżdż zebrał wszystkie listy, które przez
kilka miesięcy wysyłał do posła Solidarnej
Polski Arkadiusza Mularczyka. – Powiem
szczerze, że jeszcze tej książki nie przeczytałem – przyznaje Mularczyk, który zapewnia jednocześnie, że treść nie jest mu wbrew
zarzutom wiceprezydenta obca. – Pierwsze
listy były bardzo natarczywe w tonie. W kolejnych była już inna nuta, bardziej... nostalgiczna. Dla mnie są wyrazem tęsknoty pana
Gwiżdża za wielką polityką, w której kiedyś sam czynnie brał udział – mówi poseł.
Mularczyk uważa nawet, że w listach można
wyczuć kilka piór, że ktoś pomagał je redagować. Z kolei Gwiżdż zapewniał, że książką
zrobił sobie prezent na okrągłe urodziny. Mularczyk w to nie wierzy (Rozmowa z Jerzym
Gwiżdżem – str. 7)
(TISS)
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