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ŻYJEMY
W ZUPIE
– Większość wraca do domu
i ponieważ jest zimno, chce
szybko rozpalić w piecu. Zasypuje więc palenisko węglem,
a to najgorsze, co można zrobić.
Nie ma pełnego dostępu powietrza, nie ma więc pełnego
spalania. Stąd tworzy się czarny
dym. Do tego jeszcze, jak dochodzą papiery i inne śmieci,
mamy w powietrzu przekroczone wszystkie stężenia pyłów
zawieszonych i innych niebezpiecznych substancji.
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R O Z M O WA z PIOTREM POLKIEM,
prezesem MPEC L str. 7
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Bramy Ogrodzenia
Drzwi Okna

NAJLEPSZE

CENY

(ogrodzenia)

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

Wiśniowski wierzy
w odrodzenie
Rożnowskiego

A

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

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

GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67
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Segmentowe Uchylne Roletowe Dwuskrzydłowe

-Bramy: Przemysłowe Ogrodzeniowe
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Węgorzewska
atakuje Reśkę,
Reśko Węgorzewską
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- Ogrodzenia Przemysłowe, Furtki Segmenty Słupki Siatki
- Automatyka do Bram
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- Stolarka Okienna i Drzwiowa: PCV ALU STAL DREWNO
- Rolety Parapety Moskitiery Okna Dachowe
- Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny

Langer proponuje
Czerneckiemu
własną głowę

L str. 6

Fugiel uleczył się sam

L str. 9

Wideł namawia
Kantora na rower
Kraków
Szczęśliwa 2A
604 433 933
602 303 311

Nowy Sącz
Węgierska 145
18 447 08 91
608 707 773

Gorlice
Chopina 45
18 545 00 25
666 320 236

Jasło
Kasprowicza 7
13 445 11 23
502 252 607

L str. 9

Ryżak zachęca
do biegania

Nawiążemy Współpracę, Zapewniamy Doradztwo, Pomiar, Dostawę, Montaż Serwis
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NOWO OTWARTA MYJNIA BEZDOTYKOWA W KRYNICY-ZDROJU
NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE
Adres: ulica Nadbrzeżna
Krynica-Zdrój
(obok składu budowlanego)
Kontakt: Biuro Obsługi Klienta
tel./fax 18 41 444 34
e-mail: olmaoil@olma.com.pl

DODATKOWE
RABATY
przy zakupie
większej ilości
żetonów
do mycia
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Lokomotywy przyjazne środowisku
B I Z E S . Sądecki Newag nie zwalnia
tempa. Na zakończonych w Gdańsku
Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO spółka podpisała umowę
z PKP Intercity na modernizację 20
lokomotyw spalinowych typu SM42.
Zlecenie opiewa na ponad 76 mln zł.
Część środków na realizację inwestycji, przewoźnik pozyska z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko, a prace potrwają 18 miesięcy.
Modernizacja zwiększy moc lokomotyw do 800 – 1000 kW, a maksymalną prędkość do co najmniej
90 km/h. W wyniku modernizacji lokomotywy będą mniej hałasowały oraz emitowały mniej spalin. Lokomotywy będą prowadzić
składy do miejscowości wypoczynkowych, m.in. w relacjach Gdynia – Hel, Kłodzko – Kudowa Zdrój,
Olsztyn – Braniewo, gdzie dziś nie
ma zelektryfikowanych linii.
– Jest to pierwsza umowa
z PKP Intercity na modernizację

FOT. LECH ZAKRZEWSKI

Odkryła karty
i wygrała

A TO C I E K AW E . Renata Dancewicz była w Tęgoborzy jedną z najbardziej wyczekiwanych uczestniczek
brydżowego turnieju UTOPI 2013. Aktorka nie zawiodła miłośników swojego talentu i urody. Okazała się też
świetną brydżystką wygrywając klasyfikację kobiecą w turnieju brydża
sportowego.
W nagrodę Dancewicz odebrała kosz
pełen prezentów ufundowany przez
Leszka Zegzdę – prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Dodajmy, że w klasyfikacji generalnej
zwyciężył arcymistrz Andrzej Kondeja z Warszawy. Najlepszym sądeczaninem przy brydżowym stole okazał się Bogdan Piasecki, który
otrzymał kosz prezentowy od Supermarketu RAFA. W turnieju, który
odbył się w Hotelu Litwiński w Tęgoborzy, wzięło udział 80 brydżystów z całej Polski. W organizacji
imprezy pomogli limanowska firma WOLIMEX i Browar Pilsweiser,
a partnerem tunieju był Małopolski
Urząd Marszałowski.
(PIK)

SMS
Gdzie te kobiety?
W Nowym Sączu nie ma pięknych dziewczyn na wydaniu? Tak można wnioskować
po sobotniej porannej audycji w Programie
III Polskiego Radia. Zasadniczo było o tym,
że dziś prawdziwych biur matrymonialnych już nie ma, bo ludzie kojarzą się w pary
na portalach randkowych i w innych podobnych miejscach, których mnóstwo w internetowej sieci. W trakcie audycji odezwali sią jednak słuchacze, a najaktywniejszy
był pan Michał – a jakże – z Nowego Sącza.
Z maili jakie Michał wysłał podczas audycji do „Trójki” można było odnieść wrażenie, że w Nowym Sączu – a nawet w promieniu 100 km od sądeckiego rynku – nie
ma sensownych dziewczyn w wieku 22–30

lat, z którymi by się można umówić, pogadać, a docelowo stanąć przed ołtarzem.
Smutno się nam jakoś zrobiło, bo do litanii niedobrych wiadomości, o tym, czego w naszym mieście brakuje, teraz doszłedł jeszcze wniosek, że brakuje również
pięknych dziewczyn na wydaniu. Dziwne,
bo od lat mawiało się, że najpiękniesze Polki
to właśnie sądeczanki. Gdzie się zatem podziały? Wszystkie wyszły już za mąż? A może
po prostu wyjechały i teraz sądeccy chłopcy mają problem, bo ani z kim do kina się
umówić, ani na kawę, ani nawet komu się
oświadczyć. I tu kolejny raz kłaniają się słynne już deklarcje śmieciowe, według których z Nowego Sącza wyparowało blisko 50
tys. ludzi (słownie – pięćdziesiąt tysięcy). No
to by jakoś wyjaśniało brak sukcesów matrymonialnych Michała skarżącego się radiowej „Trójce”, na brak fajnych dziewczyn
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w mieście i okolicy. Gdzie one są? Wyparowały, jak większość mieszkańców. Widać
sądeckie tajemnicze morowe powietrze nie
oszczędziło też młodych kobiet.
(ICZ)

W chomącie pod pręgierzem
Stała się rzecz najgorsza, jaka może się
przytrafić w redakcji gazety! W poprzednim
numerze DTS zrobiliśmy błąd ortograficzny w tytule tekstu! Napisaliśmy „pręgierz”
przez ż. Katastrofa! I nie usprawiedliwia nas
nawet fakt, że młodsi Czytelnicy kompletnie
nie wiedzą, co to pręgierz i do czego służy.
Wiedzą za to starsi Czytelnicy (pozdrawiamy interweniujących i dziękujemy), którzy podnieśli życzliwy alarm. Młodszym zatem wyjaśniamy, co to był ów tajemniczy
pręgierz. Otórz w dawnych wiekach przed
sądeckim ratuszem (i na rynkach wielu
miast) stał słup, do którego przywiązywano

lokomotyw spalinowych serii 6D.
Dotychczasowi klienci, a zmodernizowaliśmy już 139 sztuk lokomotyw tej serii, bardzo chwalą sobie
nasze rozwiązania, ceniąc wysoką dostępność, niezawodność i niskie koszty eksploatacji – mówi
Zbigniew Konieczek, prezes NEWAG S.A. – Jestem przekonany,
że po zamknięciu kontraktu, PKP
Intercity wystawi nam najlepsze
referencje – dodaje.
(CIUF)

dziennikarzy za robienie błędów ortograficznych w tytułach, żeby wszyscy mogli się
z nich pośmiać. Oczywiście przywiązywano
też innych złoczyńców, a tym najgorszym
wymierzano baty, więc po kuracji pod pręgierzem mogli się pochwalić pręgami na tyłku. Na swoje usprawiedliwienie pragniemy
jednak dodać, iż w DTS robimy statystycznie
3/4 błędu ortograficznego na rok. Poprzedni przytrafił nam się wiosną 2011 r., kiedy
to „chomąto” napisaliśmy per „homonto”.
Na szczęście tamtego błędu chyba nikt nie
zauważył, z tej prostej przyczyny, iż chomąto to również urządzenie, które praktycznie
wyszło już z użycia, więc mało kto pamięta,
jak się to pisało. Tak więc prawdziwych pręgierzy i chomąt już dziś nie ma. Na szczęście
omylni ludzie robią czasami błędy ortograficzne, dzięki czemu jest okazja przypomnieć sobie o nich.
(KCH)
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Nowy portal poƑwiħcony
osobom Gųuchym

www.glusi24.info

FOT. ARCHIWUM AEROKLUBU PODHALAŃSKIEGO

R

Ochotnicza StraĂ PoĂarna w Wierchomli Wielkiej


Mesto Podolínec ze SÏowacji

ŚWIDERSKI MISTRZEM POLSKI!

ͲͻǤʹͲͳ͵ͳͳǤʹͲͳ͵©¸

„Crossborder cooperation for safety”.

Łukasz Świderski członek Aeroklubu Podhalańskiego zwyciężył w 47. Mistrzostwach Polski w Akrobacji Samolotowej
w klasie advanced. O tytuł mistrza Polski w Toruniu przez trzy dni walczyło jedenastu najlepszych pilotów. „Świder”
prowadził we wszystkich konkurencjach od początku do końca.
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B A R D Z O WA Ż N Y L I S T

Argumenty
trafiające w pustkę*

Projekt wspóÏϐinansowany jest ze ärodków Mi¸dzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Projekt wspóáIinansowany ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoáHcznego

Sądecka Izba Gospodarcza
we wspóápracy z FRDL MaáRpolskim Instytutem
Samorządu Terytorialnego i Administracji

zaprasza pracowników mikro i maáych przedsiĊbiorstw
z Maáopolski na

BEZPàATNE SZKOLENIA I DORADZTWO
DOFINANSOWANIE Z EFS w ramach projektu
„MaáRpolska Akademia Zarządzania II – systemowy cykl szkoleĔ dla
mikro i maáych przedsiĊbiorstw”:

CLIENTING – SKUTECZNA SPRZEDAĩ XXI WIEKU
Nowy Sącz, 14-15.10.2013r.

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

SKUTECZNA REKLAMA

Nowy Sącz, 21-22.10.2013r.

ROZWÓJ UMIEJĉ712ĝCI KIEROWANIA PRACOWNIKAMI
(szkolenie wyjazdowe)
Hotel BANIA**** Biaáka TatrzaĔska, 24-25.10.2013r.
Szczegóáowe informacje i peána oferta szkoleĔ:
www.mistia.org.pl/akademiazarzadzania

Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy6ąF]
tel. 18/449 91 64, 18/449 91 65
email: biuro@sig.org.pl

Sądecka Izba Gospodarcza zgłasza
Państwu niezwykle głębokie zaniepokojenie sytuacją jaką powoduje
brak pozytywnej decyzji o inwestycji budowy nowej drogi z Nowego
Sącza do Brzeska (droga krajowa nr
75). Brak ostatecznego rozwiązania dla powstania nowoczesnej drogi na w/w trasie, która dla miasta
tranzytowego jakim jest Nowy Sącz
w ciągu drogi Kraków–Brzesko–Koszyce–Budapeszt godzi w interes gospodarczy Skarbu Państwa. Ten argument nie może być przez nikogo
lekceważony, ani przemilczany.
To w tym regionie i mieście działają czołowe przedsiębiorstwa Sądecczyzny mające niebagatelny wpływ
na wypracowanie polskiego PKB
tj.: FAKRO, NEWAG, WIŚNIOWSKI, KORAL, KONSPOL, SGL CARBON, PIWNICZANKA, DAKO, NOVITUS, SZUBRYT, PROSPONA, ERBET,
ZET TRANSPORT, BATIM, LITWIŃSKI, NOX–POL, POLMEX, CECHINI
i wielu innych. Łączna ładowność pojazdów poruszających się po tej drodze, a zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim to 19.509.209 ton.
Liczba ta nie obejmuje jednak ładowności pojazdów, które są dodatkowo
rejestrowane przez leasingodawców
w miastach, w których leasingodawcy posiadają siedziby, oraz ogromu
ciągników siodłowych, które drogą
z Brzeska dojeżdżają z dostawą surowców oraz po odbiór towarów wyprodukowanych na Sądecczyźnie.
Brak sprawnego dojazdu do autostrady A4 generuje kolosalne koszty i opóźnienia w realizacji naszych
kontraktów handlowych. Wydaje
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24 h

ul. Tarnowska 180

14

wynikają jedynie z tego, że przedsiębiorcy są zmuszeni do unikania
obecnej trasy Nowy Sącz – Brzesko
poprzez wąskie objazdy okolicznymi wioskami, gdzie na nieprzystosowanych drogach niebezpieczeństwo
wypadków wzrasta niewspółmiernie
do zagrożenia na obecnej drodze nr 75.
My przedsiębiorcy – patrzymy
przez pryzmat interesu i rozwoju gospodarczego Regionu oraz Państwa,
a nie statystyk dotyczących wypadków śmiertelnych na drodze Brzesko–
Nowy Sącz (aczkolwiek wypadków
z pewnością tragicznych, których
można by uniknąć poprzez bezpieczniejszą infrastrukturę).
Inwestycja ta jest konieczna i niezbędna do dalszego funkcjonowania
naszych firm w tym kraju. W związku z powyższym przed podjęciem
przez nas kolejnych kroków oczekujemy jednoznacznego, wyraźnego stanowiska władz państwa polskiego, co do realności budowy nowej
drogi Nowy Sącz – Brzesko, szczególnie w kontekście przygotowywanego Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski na lata 2014–2020.
Łączę wyrazy szacunku,
Paweł Kukla
Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej
List otrzymali: prezydent RP Bronisław
Komorowski, marszałek Sejmu Ewa
Kopacz, premier Donald Tusk, wicepremier, minister gospodarki Janusz
Piechociński, wicepremier, minister
finansów Jacek Rostowski, minister
transportu Sławomir Nowak, minister rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska, wojewoda Jerzy Miller,
marszałek Marek Sowa, starosta Jan
Golonka, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, parlamentarzyści RP.
*Tytuł pochodzi od redakcji.
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Kiełbasa toruńska KMAK 1 kg

DELIKATESY

nam się, że licznie przedstawiane
przez nas i pozostałych przedsiębiorców konkretne argumenty – trafiają
notorycznie w pustkę, lub napotykają na niezrozumiały dla nas opór, dla
nas jako firm kreujących rzeczywiste miejsca pracy, tak istotne szczególnie w obecnych trudnych gospodarczo czasach.
Myślenie władz, iż Nowy Sącz
„i tak sobie poradzi, bo jest miastem
ludzi przedsiębiorczych i milionerów” jest myśleniem błędnym i krótkowzrocznym, dającym jedynie alibi decydentom, aby środki finansowe
przekazywać w inne regiony Polski.
Czas poświęcony na ciągłe konsultacje z władzami, zarówno indywidualne, jak i poprzez reprezentujące nas
organizacje gospodarcze z perspektywy czasu uznajemy za zmarnowany. Wszelkie rozmowy na różnych
szczeblach administracji państwowej, kończą się jedynie na… obietnicach pomocy, interwencji, wsparcia,
zrozumienia etc.
Kontrargumenty przedstawiane
nam przez GDDKiA podległe Ministrowi Transportu, a dotyczące kolejności realizacji inwestycji w naszym kraju, którymi są m.in.: liczba
osób zabitych, liczba rannych oraz
średni dobowy ruch na danym odcinku drogi nie przemawiają do nas
– przedsiębiorców. Przy niezwykle
dynamicznych zmianach w gospodarce odbywających się chociażby
na przestrzeni roku bazowanie na danych statystycznych z 2005 roku przez
GDDKiA dotyczących w/w wskazań
dla modernizacji drogi sprzed 8 lat
(GDDKiA–BGD–WP–mh–070–145–
1/2012 – pismo z dnia 14.09.2012)
jest nieobiektywne, nieodpowiedzialne, a wręcz lekceważące w stosunku do nas. Niskie statystyki ruchu
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Myślimy o Jeziorze Rożnowskim w perspektywie stu lat

R O Z M OWA z WIESŁAWEM PIÓRO,
radnym powiatowym, dyrektorem Obsługi Posprzedażowej w firmie
Wiśniowski.
– Wzbudził Pan sensacją prezentując
podczas debaty nad Paktem Regionalnym plany budowy przez Andrzeja Wiśniowskiego hotelu i zagospodarowania
części brzegów Jeziora Rożnowskiego.
– Nie wiem, czy była to sensacja, na pewno jednak przedstawiłem pewien pomysł, jak próbować
powstrzymać umieranie jednego
z najpiękniejszych zakątków naszego regionu.
– Wierzy Pan, że Jezioro Rożnowskie
jest jeszcze do uratowania? Specjaliści od turystyki twierdzą, że najlepsze lata ma ono za sobą, a wczasowicze wybierają dziś inne miejsca na letni
wypoczynek.
– Wierzę, a przede wszystkim
wierzy w to Andrzej Wiśniowski.
Namacalnym dowodem tej wiary
jest rozpoczęcie budowy hotelu nad
jeziorem. Oczywiście najłatwiej powiedzieć, że tu się nic nie uda zrobić,
machnąć ręką i odwrócić się do problemu plecami. My tak nie chcemy.
– Jezioro Rożnowskie ma ciągle
potencjał?
– Miało i ma potencjał. W swojej
prezentacji pokazałem m.in. archiwalne zdjęcie z 1939 r., na którym
widać letników wypoczywających
w Gródku nad Dunajcem. Jeziora
oczywiście wtedy jeszcze nie było,
ale ludzie już ciągnęli w te strony,
wyczuwając, że to niepowtarzalne
miejsce.
– Ale pokazał Pan również zdjęcia,
na których widać pływający po powierzchni wody kożuch naniesionych
przez Dunajec śmieci.
– Te akurat zdjęcia pochodzą
z 2011 r. Chcieliśmy pokazać również tę mniej atrakcyjną twarz tego
miejsca, żeby uzmysłowić wszystkim jaka praca jest tu do wykonania.
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– Wielogwiazdkowy hotel nad jeziorem
jest potrzebny?
– Nie będę pana przekonywał,
tylko przytoczę garść danych statystycznych. W 2003 r. Gródek posiadał
5 całorocznych obiektów wypoczynkowych, w 2012 już tylko 4. W Małopolsce w tym czasie liczba ta z 750
niemal się podwoiła. W 1995 r. Gródek dysponował 3050 miejscami noclegowymi, a obecnie ta baza
skurczyła się do 500. W Małopolsce tendencja odwrotna – z 72 tys.
miejsc mamy obecnie 84 tysiące. Dla
porównania liczba obcokrajowców
odwiedzającach Małopolskę wzrosła z w ciągu 10 lat z 630 tys. rocznie do miliona. W Gródku tragedia
– z 300 obcokrajowców odpoczywających nad jeziorem, liczba ta skurczyła się do 30 w ubiegłym roku.
– To dla kogo warto wybudować ten hotel i zagospodarować pas jeziora?
– Dla tych, którzy zaczną tu przyjeżdżać. Podczas prezentacji pokazałem również zdjęcie z lotu ptaka.
Gdybyśmy nie wiedzieli, iż przedstawia właśnie fragment jeziora od strony Gródka, bylibyśmy przekonani,
że to jakiś bajkowy zakątek na drugim końcu świata. I teraz rodzi się
pytanie: mając tak wspaniałe warunki, chcemy to miejsce skazać
na dalszą degradacją? Czy może raczej chcemy zrobić pierwszy krok,
żeby uczynić je prawdziwą perełką?
No chyba, że już zawsze chcemy wyjeżdżać wypoczywać gdzieś w świat
i zazdrościć jak inni pięknie potrafili zagospodarować swoje atrakcyjne miejsca.
– Jak będzie wyglądał hotel Wiśniowski
w Siennej?
– Jak wspomniałem, będzie to hotel standardu wielogwiazdkowego,
przeznaczony głównie dla partnerów
naszej firmy, ale będzie też obiektem
ogólniedostępnym. Obok części hotelowej będzie również przestrzeń
publiczna – promenada, mały port

jachtowy. Niedaleko naszego hotelu na ukończeniu jest również Słoneczny Gródek. Te dwie inwestycje
będą przełomem w budowaniu nowej marki np.”ROŻNOWSKIE”. Bez
tego nie ma mowy o rozwoju. Czy
to się uda? Odniosę się tutaj do firmy Wiśniowski. W 1989 r. maleńki
warsztacik, w 2013 firma o zasięgu
światowym.
– Uważa Pan, że sukces przedsiębiorstwa da się w prosty sposób przełożyć na sukces pomysłu
turystyczno–rekreacyjnego?
– Uważam, że przykłady takich
ludzi jak Andrzej Wiśniowski, Ryszard Florek, Kazimierz Pazgan, czy
Roman Kluska pokazują, że nie brakuje tu osób, którzy nie boją się mieć
marzenia na bazie których określają
cel i go po prostu realizują. I tu odzywa się we mnie samorządowiec:
czy przy okazji planowania priorytetów publicznych, mam na myśli
m.in. wspomniany Pakt Regionalny, nie warto skorzystać z doświadczenia tych ludzi. Przecież przy okazji
planowania każdej inwestycji – prywatnej czy publicznej – warto się zastanowić ile powstanie z niej miejsc
pracy.
– Ile w tym przypadku?
– Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale nie można tu myśleć wyłącznie w kategoriach jednego hotelu. Znowu odwołam się do przykładu
firmy Wiśniowski. W samej firmie
zatrudnionych jest 1100 osób, ale
ile w regionie pracuje innych osób
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na rzecz lub dzięki kooperacji z naszą
firmą ? Z hotelem o wysokim standardzie jest podobnie – wokół będą
powstawać kolejne obiekty związane
z branżą turystyczną. Na razie chcemy ruszyć śniegową kulę.
– Dlaczego właśnie Andrzej Wiśniowski i dlaczego właśnie Gródek nad
Dunajcem?
– Dlatego, że ma ogromny sentyment do tego miejsca. Zależy mu
na tym, żeby odmienić to miejsce, pomóc mu w wypracowaniu
nowej marki turystycznej Jeziora
Rożnowskiego.
– Z całym szacunkiem, ale sam Andrzej
Wiśniowski tego zadania nie udźwignie.
– Zgoda, ale właśnie trwają konsultacje projektu mającego na celu
ożywienie naszego regionu. Mam
na myśli środki unijne 2014–2020,
a w podziale tych środków Sądecczyzna może być marginalizowana.
Nie możemy na to pozwolić, broniąc
się dobrymi pomysłami. Oczywiście w tej perspektywie absolutnym
priorytetem jest budowa drogi Brzesko – Nowy Sącz, natomiast w przypadku Gródka, Andrzej Wiśniowski mówi co i w jaki sposób można
zrobić. Ale nie tylko mówi. On już
robi pierwszy krok w tym kierunku. Pytanie, czy inni docenią warość
tego kroku? Niedawno przysłuchiwałem się dyskusji wójtów z otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, którzy
mają świetne pomysły, ale dopiero będą szukać inwestorów, którzy
zechcieliby te pomysły sfinansować.

W Gródku mamy sytuację odwrotną – jeszcze nie do końca wiemy, jak
chcemy całe jezioro zagospodarować, a już jest inwestor, który zrobił
potężny krok w kierunku tej zmiany.
– Jakie powinny być kolejne kroki?
– Czysta woda, czyli zabezpieczenie jeziora przed napływającymi
śmieciami, czyli instalacja filtra wyłapującego wszelkie nieczystości płynące rzeką. Drugi temat to odmulanie, ale nie akcyjne, tylko jako ciągły
proces. Być można trzeba wybudować 10 km linii kolejowej nad jezioro, żeby ten muł wywozić.
– Śmiały pomysł.
– Pewnie tak wygląda, ale mam
tu na myśli stworzenie przedsiębiorstwa na zasadach biznesowych. Jeśli
ktoś będzie wydobywał muł z jeziora,
uzdatniał go do użycia, to mamy informacje, że Holendrzy byliby chętni do zakupu tego typu surowca.
Jest on im potrzebny do wypełniania miejsc, które wydzierają morzu.
Na słonej glebie nie można chodować roślin.
– Brzmi to jak plan z pogranicza
fantastyki.
– To zadajmy sobie pytanie, czy
myślimy o Jeziorze Rożnowskim i naszym środowisku w perspektywie
roku, dwóch lat, czy raczej perspektywie 50–100 lat? Jeżeli ktoś kiedyś podjął decyzję o budowie zapory
w tym miejscu, to przecież nie myślał
w perspektywie dziesięciu, ale stu lat.
My chcemy myśleć podobnie.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
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PRACA DLA MURARZY
Z DOŚWIADCZENIEM
KONTAKT: 602 705 795

Nowy Sącz ul. Krakowska 66
tel. 18 440 45 45 tel./fax 18 440 06 72
kom. 602 270 666
e-mail: biuro@autopasek.pl
www.autopasek.pl
pon-pt: 8.00-20.00 sob: 8.00-15.00

O szczegóïy pytaj w Fabryce okien Tradycja
Nowy SÈcz, ul. Elektrodowa 47,
tel 18 440-00-13 lub 18 440-00-14,
e-mail: sprzedaz@tradycja.biz
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KO N T R OW E R S J E . Niekompetencja, sabotaż i ignorancja. Takie ostre zarzuty pod
adresem organizatorów krynickiego Festiwalu Kiepurowskiego padły z ust dyrektor artystycznej imprezy Alicji Węgorzewskiej. Śpiewaczka operowa na specjalnie
zwołanej konferencji prasowej w uzdrowisku zarzuciła Krynickiemu Centrum Kultury
działanie na szkodę festiwalu i jej osoby, poprzez m.in. nie podpisywanie umów z artystami czy niewypłacenie im honorariów za
występy.
Artystka na konferencji pojawiła się z liczną korespondencją mailową i pocztową.
Były to głównie skargi od artystów czy
prowadzących, którzy nie doczekali się
od Centrum Kultury podpisania umów
albo były one podpisywane z opóźnieniem. Zdaniem Węgorzewskiej przyczyniło się to w ostatniej chwili do zmian
w formule festiwalu, bo kolejni artyści
wycofywali się z udziału w nim. Wśród
poszkodowanych osób miał być m.in. Jerzy Snakowski, prowadzący cykl spotkań
z artystami pod hasłem Kiepura Si, który
do ostatniej chwili nie mógł doczekać się
przynajmniej szkicu umowy. Jak tłumaczyła Węgorzewska swoją umowę otrzymała dzień przed rozpoczęciem imprezy.
– Moja umowa jako dyrektora artystycznego została podpisana dzień przed
festiwalem i tylko dlatego że spędziłam
trzy godziny w gabinecie burmistrza
i nie chciałam stamtąd wyjść dopóki nie
otrzymam dokumentu do ręki– relacjonuje Alicja Węgorzewska.
Największe zarzuty dotyczyły jednak
niewypłacenia honorariów za występy.
Miedzy innymi mailował w tej sprawie Tadeusz Wojciechowski, dyrektor orkiestry
młodych talentów Simfonia Iuventus oraz
Tomasz Szymuś i jego orkiestra, którzy
wystąpili podczas finałowego koncertu
Festiwalu Kiepurowskiego. Według relacji
Węgorzewskiej nie podpisana została również umowa z TVP wraz z przeniesieniem
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praw autorskich i mimo wielu interwencji pieniądze nie zostały przesłane.
– Sama znalazłam sponsorów
na transmisję telewizyjną i na promocję Krynicy. Tymczasem jako dowód
wdzięczności doczekałam się jedynie
sabotażu od dyrektora Centrum Kultury
Jacka Sokołowskiego. Wezwał on policję,
aby aresztować producenta TVP Adama
Łukaszka za narażenie życia lub zdrowia,
bo dwie hostessy urządziły tzw. szopkę, że podczas transmisji „Bitwy Tenorów na Róże” było im za zimno na scenie.
Jak dalej relacjonowała śpiewaczka
również artysta Rafał Olbiński odpowiedzialny za oprawę graficzną festiwalu
wysłał 22 sierpnia maila do Alicji Węgorzewskiej prosząc o wyjaśnienie, bo nie
otrzymał kopii podpisanej umowy oraz
wynagrodzenia, mimo, że praca została wykonana ponad dwa miesiące temu.
– W jakim świetle stawiają mnie
te maile? Do dzisiaj, wszyscy myślą, że ja
nie zapłaciłam i nie podpisałam umów
z artystami – pytała retorycznie na konferencji Alicja Węgorzewska.
Dyrektor Centrum Kultury Jacek Sokołowski do 2 października przebywał
na urlopie. Burmistrz Dariusz Reśko zapowiedział zwołanie własnej konferencji
prasowej, która ma odnieść się szczegółowo do postawionych zarzutów. Wcześniej jednak zgodził się udzielić komentarza na ten temat dla „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”:
– Zarzuty przedstawione przez panią
Węgorzewską są absurdalnie przejaskrawione i nieuzasadnione. Zwołanie konferencji prasowej bez możliwości udziału
Jacka Sokołowskiego i mojej osoby uważam za praktyki poniżej pasa. Dyrektor CK
ma prawo przebywać na urlopie po wyczerpującym okresie pracy. Ja natomiast
zostałem poinformowany o niej za późno, aby w niej uczestniczyć ze względu
na inne moje obowiązki. Do mnie nie dotarła żadna informacja, że jakieś umowy

nie zostały podpisane. Być może dotyczy
to kilku drobnych umów. Były one podpisywane później, bo musieliśmy znosić
różne nowe pomysły artystów, o czym
poinformujemy na konferencji prasowej. Jeśli chodzi o pieniądze, to dla mnie
sprawa jest żenująca, bowiem wiadomo,
że część budżetu festiwalowego pokrywana jest z dotacji Ministerstwa Kultury
i Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli te pieniądze jeszcze nie wpłynęły, a my nie
mamy na to wpływu, to nie mamy na razie z oczywistych względów z czego wypłacić. Opóźnienia nie są na tyle duże, jeśli
chodzi o wypłatę wynagrodzeń, aby robić z tego aferę. Samorządowi nie wolno
nie płacić, to jest oczywiste, że to uregulujemy kiedy tylko spłyną do nas pieniądze. Tym, którzy się wywiązali z umów
na pewno zostaną wypłacone honoraria. Jeśli chodzi o pana Rafała Olbińskiego
wyjaśni to dyrektor Sokołowski na konferencji, ale jak mi wiadomo problemem
jest tu przekazanie praw autorskich odnośnie szaty graficznej do kolejnych edycji
festiwalu. Moim zdaniem robienie pseudo spędu przez panią Węgorzewską na terenie Krynicy to element hucpy politycznej. Jeśli Węgorzewska chce uczestniczyć
w kampanii wyborczej jakichś frustratów, którzy chcą mi zaszkodzić, to ja jej
serdecznie gratuluje. Bardzo żałuje, że coś
takiego miało miejsce. Festiwal był bardzo
udany. Pojawiły się jednak sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, jak między
innymi opóźnienie przez Węgorzewską
koncertu finałowego. Nadszarpując wizerunek imprezy nie sprawdziła się tym
samym jako dyrektor artystyczny. Jeszcze ostatecznej decyzji nie podjąłem, ale
prawdopodobnie już nie będzie pełnić
tego stanowiska w przyszłym roku. Liczę, że publiczność festiwalowa nie będzie
brać pod uwagę tego typu pseudo zarzutów. Jest to flagowa impreza Krynicy i nie
pozwolę naruszać jej marki.
MONIKA CHROBAK
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Flagowa impreza Krynicy

Niepełnosprawni
ZAZnają pracy

I N I C J AT Y WA . W sobotę oficjalnie zainaugurowano
działalność Zakładu Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej, powstałego w ramach projektu „ZAZnaj pracy”, realizowanego przez Fundację Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.
ZAZ zatrudnia 25 osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym i umiarkowanym, a większość z nich wywodzi się z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach,
Siołkowej czy Gorlic. Pracują w czterech pracowniach:
hodowlanej (7 osób), marketingowej (7), ogrodniczej
(6) i pralni (5). W każdej dodatkowo zatrudniony jest
trener–nauczyciel oraz opiekun. Uczestnicy pracowni
marketingowej uczą się zasad marketingu, nawiązują kontakty z firmami, wysyłają zapytania ofertowe.
Pracownia hodowlana działa przy ośrodku hipoterapii.
Zatrudnieni pomagają w prowadzeniu stadniny. Zajmują się między innymi opieką nad końmi, sprzątaniem boksów. Ponadto dbają również o higienę psów
husky przeznaczonych do dogoterapii. Pracownicy
pracowni ogrodniczej utworzonej na 30 arach będą
zajmować się pielęgnacją drzewek i krzewów ozdobnych oraz porządkowaniem terenów zielonych wokół obiektu. Aktualnie kończą przygotowywać teren
pod uprawę roślin. Zbudowany został również tunel
do pielęgnacji delikatniejszych drzewek i krzewów.
Czwartą pracownią jest pralnia, w której świadczone
są usługi prania wodnego, krochmalenia, maglowania
i prasowania dla potrzeb własnych fundacji, w szczególności dla hospicjum i ośrodka rehabilitacji.
Uroczystości otwarcia ZAZ towarzyszyła jesienna integracyjna spartakiada sportowa, zorganizowana przez
WTZ działające przy FPON w Stróżach. Impreza zgromadziła blisko 400 podopiecznych WTZ z Małopolski
i województwa podkarpackiego.
Oprac. BP

A

3790 PLN*

cena brutto: 4661,7 zł z 23% VAT

2890 PLN*

cena brutto: 3554,7 zł z 23% VAT

2790 PLN*

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

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

1990 PLN*

cena brutto: 2447,7 zł z 23% VAT
2149,2 zł z 8% VAT
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Człowiek bez emocji to żaden człowiek
R O Z M OWA z LESZKIEM LANGEREM
– Mam kłopot, jak Pana przedstawić, bo nie mamy tu zbyt dużo
miejsca. Spróbuję jednak: członek Zarządu Miejskiego Prawa
i Sprawiedliwości.
– Zgadza się.
– Członek Rady Politycznej PiS.
– Bardzo mi miło.
– Pełnomocnik prezydenta miasta ds.
osób niepełnosprawnych.
– Witam serdecznie.
– Dyrektor biura senatora Stanisława Koguta.
– Oj, były już dyrektor.
– Były? A jeszcze wczoraj rozsyłał Pan
sms–y z zaproszeniem na konferencję senatora.
– A byłem tam podpisany jako
dyrektor biura?
– Tego nie pamiętam. Jak Pana jeszcze
przedstawić?
– Mieszkaniec miasta Nowego
Sącza.
– Chciałem Pana jeszcze przedstawić jako człowieka drugiego planu. Był
Pan wiele razy w Regionalnej Telewizji
Kablowej, ale nigdy jeszcze jako gość
w studio.
– Bez przesady, pierwszy raz
jestem pańskim gościem, ale
przed kamerami występowałem
wiele razy i myślę, że państwo
to pamiętają.
– A podoba się Panu to określenie
„człowiek drugiego planu”?
– To chyba dobre określenie,
bo drugi plan jest zawsze trochę
szerszy, daje możliwość przyglądania się temu, co się dzieje
na pierwszym planie i słuchania
ludzi, którzy na tym pierwszym
planie występują. Pewnie faktycznie częściej występowałem na drugim planie, ale mam nadzieję, że się
to zmieni.
– Wychodzi Pan z cienia?
– Czyjego?
– Z cienia politycznego. Np. senatora
Koguta, albo prezydenta Nowaka?
– Mam wrażenie, że w obszarze swoich działań nigdy nie byłem
w cieniu. Tym co robiłem chyba dobrze służyłem mieszkańcom Nowego Sącza i regionu, więc nie uważam, bym stał w cieniu.
– Które określenie Pan woli – kiedy
mówią Leszek Langer to „człowiek Koguta”, czy może „człowiek Nowaka”?
– Zdecydowanie wolę kiedy mówią, że Leszek Langer to mieszkaniec Nowego Sącza, który chce coś
dla tego miasta zrobić.
– Coś nie bardzo chce Pan pociągnąć
wątek senatora Koguta albo prezydenta Nowaka.
– Mógłbym, ale musiałbym mówić bardzo długo, bo z obydwoma
panami jestem związany od wielu lat, przede wszystkim poglądami, zasadami i wartościami. Trudno byłoby mi się odnieść, czy jestem
człowiekiem senatora albo prezydenta, ale na pewno jest dla mnie
zaszczytem, że dla obydwu mogę
pracować.
– A po czyjej stronie bardziej ma Pan
serce?
– Serce mam w Nowym Sączu.

– Jest Pan człowiekiem, który budzi
emocje?
– Nie wydaje mi się.
– A ja mam wiele przykładów, że Pan
budzi emocje.
–
Więc
mam
nadzieję, że są to emocje pozytywne i bardzo chętnie wsłucham się
w te przykłady.
– Nie wiem, czy to się dzieje przypadkiem, czy Pan celowo podgrzewa
emocje wokół swojej osoby?
– Ja nie podsycam żadnych
emocji. Jestem człowiekiem pogodnym, lubię się śmiać, lubię dobre żarty, ale tam gdzie się rozmawia poważnie jestem poważny. Czy
to budzi emocje? Jeśli tak, to dobrze, bo – jak powiedział podczas
niedawnego spotkania z marszałkiem wiceprezydent Nowego Sącza – człowiek bez emocji to żaden człowiek.
– No więc sporo emocji wywołała informacja, że Leszek Langer, członek Rady Politycznej PiS współpracuje
z posłem Platformy Obywatelskiej Marianem Cyconiem.
– To jest bardzo daleko idąca insynuacja, ponieważ nie współpracuję. To jest pierwsza sprawa.
– To może Pan współpracował?
– Współpracowałem z posłem
niezależnym. Od tego należy wyjść,
a współpracowaliśmy w sprawach
ważnych dla miasta i regionu.
Współpracowaliśmy nad założeniami strategicznymi dla miasta i warto tu dodać, że współpracowaliśmy
w tej sprawie również z prezydentem Nowakiem. Polegało to na lobbowaniu przy pozyskiwaniu środków unijnych, które mogą okazać
sią niezwykle ważne dla Nowego
Sącza w najbliższej perspektywie
i to jest działalność samorządowa.
– Jednak sprawa wzbudziła emocje
i komentarze, bo z jednej strony przygotowuje Pan wystąpienia sejmowe
posłowi PO, a z drugiej pracuje dla senatora PiS.
– To jest kłamstwo. Nie przygotowuję żadnych wystąpień dla pana
posła Cyconia. Przygotowywaliśmy
dokumenty dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych urzędów państwowych.

– A jak prezes Kaczyński skomentował
tę sytuację?
– O ile mi wiadomo, w ogóle nie
chciał komentować, bo to nie jest
sprawa wymagająca komantarza
pana prezesa (…)
– A senator i prezydent jak zareagowali na fakt Pańskiej współpracy, czy
raczej byłej już współpracy, z posłem
Cyconiem?
– I senator, i prezydent wiedzieli
o wszystkich tych działaniach, poza
tym miały one miejsce – co niezwykle istotne – zanim wszedłem
do Rady Politycznej PiS.
– A wejście do Rady Politycznej
to ważny dla Pana awans w strukturaych partyjnych?
– To pewne wyzwanie i odpowiedzialność, jaką sią bierze za
kraj i lokalną społeczność. Traktuję to jako kolejne moje obowiązki i w tych kategoriach
na to patrzę. Nie jestem chory
na władzę – dzisiaj jestem w radzie, jutro może mnie tam nie
być. Jestem dumny, że zostałem
do niej wybrany (…)
– A jest Pan dumny, że zajął Pan tam
miejsce radnego Artura Czerneckiego?
– Jest to dla mnie bez znaczenia.
Każdy w radzie kto zajmuje czyjeś
zwalniane miejsce, to jest naturalny
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proces, jedni przychodzą, inni odchodzą (…)
– Twierdzi Pan, że nie jest osobą wywołującą emocje, a wywołał
je Pan niedawno właśnie u radnego
Artura Czerneckiego, który wypalił
z grubej rury domagając sią odwołania Pana z funkcji pełnomocnika
prezydenta ds. osób niepełnosprawnych. Trudno odmówić temu emocji.
– Jak wyczytałem w jednej z gazet, radny Czernecki domaga się
mojej głowy. Mocno mnie to rozbawiło, bo wyobraziłem sobie radnego Czerneckiego z moją głową…
– Pod pachą?
– Raczej w miejscu jego głowy. Jest to jednak taka abstrakcja,
że mam nadzieję, iż nigdy do tego
nie dojdzie.
– A chciałby się Pan z Arturem Czerneckim zamienić na głowy?
– Nie chciałbym, ale gdyby pan
Czernecki przyjął moją głowę,
to nie wypowiadałby tylu bredni, kłamstw, mówiłby poprawniej,
a na pewno odmłodniałby.
– Ale dlaczego ciągle tak iskrzy na linii
Langer – Czernecki?
– Zastanawiam się nad tym,
tym bardziej, że z panem Czerneckim nie miałem nigdy zbyt wielu
płaszczyzn współpracy. To dziwne, bo jak wspomnieliśmy, jestem
pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych, a pan Czernecki
reprezentuje m.in. takie środowisko, co często podkreśla. Co zaskakujące, jako bodaj jedyny radny, nie podjął na piśmie do mojego
wydziału, ani jednej sprawy dotyczącej niepełnosprawnych.
– Panowie byli do niedawna kolegami
partyjnymi.
– Kolegami? To pojęcie bardzo
szerokie. Działaliśmy w ramach
jednej struktury, ale czy to jest koleżeństwo? Ja jestem nadal w PiS,
a pan Czernecki jest dziś w zupełnie innym miejscu.
– Jeśli dobrze zrozumiałem, to radny działający na rzecz niepełnosprawnych nigdy nie zapukał do drzwi partyjnego kolegi

zajmującego się zawodowo niepełnosprawnymi z prośbą: „słuchaj Leszek potrzebowabym…”?
– Nigdy się tak nie zdarzyło (…)
Ale ja nie chcę oceniać pracy radnego na tym obszarze, to oceniają
niepełnosprawni (…) Nie chcę się
tu wdawać w emocjonalne oceny.
– Ale one już się dokonały, bo skoro radny domaga się odwołania pełnomocnika prezydenta, to kaliber jest
mocny.
– Radny Czernecki domagał się
już odwoływania bardzo różnych
osób z różnych funkcji. Wydaje
mi się, że to jest wpisane w jego
charakter. Próba włączania niepełnosprawnych w rodzaj polityki jaką uprawia, jest dla mnie bardzo przykra.
– Nie zbagatelizował Pan problemu
mieszkańców ul. Długoszowskiego,
co zarzuca Panu Artur Czernecki?
– Nie zbagatelizowałem. Rację
miał prezydent uważając, iż to zdumiewające, że radny wychodzi
z tym na forum rady przed kamery, choć wystarczyło zadzwonić
na policję.
– Podobno ludzie dzwonią, radiowóz
przyjeżdża, potem odjeżdża, a problem
powraca.
– To pewnie trzeba rozmawiać
z komendantami – policji, straży miejskiej, to są ludzie otwarci,
mają doświadczenie i problem jest
do rozwiązania (…)
– Mam tu jeszcze całkiem świeżutki cytat prasowy z Leszka Langera, który mówi w DTS: „To kolejne
kłamstwo radnego Czerneckiego. Będę chciał tę sprawę niebawem szerzej omówić”. Co Pan miał
na myśli?
– (…) Tych kłamstw w ostatnim
czasie namnożyło się dosyć sporo,
ale mam wrażenie, że więcej dzisiaj
rozmawiamy o panu Arturze Czerneckim niż o mnie (…)

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
(Wykorzystano fragmenty
wywiadu dla Regionalnej
Telewizji Kablowej).

A

Firma archeologiczna ArcheoBud
kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
Katarzyna Jeleń-Motarska
mgr archeologii

ul. Wałowa 7/2
30-704 Kraków

ul. Żywiecka 21/22
33-300 Nowy Sącz

k.jelen.motarska@gmail.com
www.archeobud.pl
+48 603 774 826

ZWIĘKSZ SWOJĄ
EMERYTURĘ!
Dla osób, które:

9
zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem
profesjonalnego programu
9
rozliczanie lokali przez internet
9
codzienny nadzór nad nieruchomością
9
przystępne ceny

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

• chcą godnie żyć na emeryturze
• mają pytania i wątpliwości dotyczące
www.biurotwojeﬁnanse.pl
obecnych zmian w systemie emerytalnym,
• chcą dokonać bezpłatnej analizy posiadanych już rozwiązań emerytalnych (III Filar) i nie
tylko, pod kątem obniżenia kosztów, zmniejszenia bieżącej składki lub jej zawieszenia,
• zgromadzić pieniądze na wykształcenie dzieci lub wnuków.

9
bezpłatne porady dla wspólnot mieszkaniowych
9
dojazd do klienta
Nowy Sącz, Chełmiec,
ul. Biała 42
tel. 691 311 814
www.nieruchomosci-locus.pl
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– W tym roku sezon grzewczy w Nowym
Sączu rozpoczął się wcześniej.
– Nie ma norm, które określałyby,
kiedy włączyć ogrzewanie. To sprawa
umowna z klientem. Tydzień temu
w poniedziałek otrzymaliśmy prośby od kilku spółdzielni, by dostarczyć mieszkańcom ciepło. Jeśli więcej niż 50 procent użytkowników jest
za, to decydujemy o rozpoczęciu sezonu grzewczego. W 80 procentach
budynki podłączone do naszej sieci
są już ogrzewane.
– Jaki jest zasięg MPEC?
– Obsługujemy wszystkie większe
spółdzielnie w mieście oraz wspólnoty mieszkaniowe. Generalnie zurbanizowaną część Nowego Sącza, poza
starówką, obrzeżami miasta i osiedlem przy ulicy 29. Listopada, które
mają swoje własne kotłownie.
– Latem sądeczanie mieli okazję widzieć
przygotowania MPEC do sezonu. Wymieniono komin. Jakie płyną z tego korzyści?
– Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że komin był już
mocno zużyty. Zaczęły pojawiać
się nieszczelności. Wymiana komina to była skomplikowana operacja.
Nowy człon kominowy został ocieplony, dzięki czemu może odprowadzać spaliny o mniejszej temperaturze. Zapobiega to skraplaniu spalin,
co jest zwykle przyczyną niszczenia komina.
– Pamiętam list do redakcji jednego
z Czytelników. Ubiegłej zimy skarżył się,
że biegając wieczorem w okolicach Wojska Polskiego, MPEC, wraca do domu,
mając na sobie pełno czarnego pyłu.
Dzięki nowemu kominowy tych spalin
będzie mniej?
– Nie, bo komin nie oczyszcza
spalin. Mamy dwustopniowy system oczyszczania spalin i oczyszczamy je ze sprawnością ponad 90
procent. W ciągu najbliższych lat
będziemy inwestować w jeszcze
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Żyjemy w zupie

FOT. (KG)

R O Z M OWA z PIOTREM POLKIEM, dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu

W naszej strategii nie planujemy rozszerzenie sieci do starówki. Tam
pozostaje kwestia zamiany kotłów na gazowe – mówi Piotr Polek
większą skuteczność, bo tego wymagają przepisy unijne. Tak naprawdę to, co wychodzi z naszego komina to przede wszystkim para wodna.
Brud za to widać, jak wydostaje się
z przydomowych kotłowni, które
otaczają osiedla. Wszystkie pobliskie domu mają kotłownie węglowe,
bez żadnego systemu oczyszczania.
To z nich wydostaje się czarny dym.
– MPEC szkodliwych substancji do powietrze nie wyprowadza?
– Trzeba szczerze powiedzieć,
że nie jesteśmy obojętni dla środowiska. Nie chcę też uprawiać demagogii, ale z drugiej strony jesteśmy dużym źródłem, które jest stale
pod kontrolą wszelkich instytucji
ochrony środowiska. Nas obowiązują pewne obostrzenia, wysokie normy. Przydomowe paleniska już takim nie podlegają. Stąd bierze się
niska emisja.
– Temat, czym palimy w piecach i jakie
niesie to za sobą skutki powraca, jak tylko rozpoczyna się sezon grzewczy.
– Nawet nie chodzi o śmieci, które
ludzie palą. Właściwie nawet węglem
dobrze nie potrafią palić.
– To znaczy?

A

– Większość wraca do domu
po pracy i ponieważ jest zimno, chce
szybko rozpalić w piecu. Co więc
robi? Zasypuje szybko palenisko węglem. A to najgorsze, co można zrobić w tej chwili. Nie ma pełnego dostępu powietrza, nie ma więc pełnego
spalania. Stąd tworzy się czarny dym.
Do tego jeszcze, jak dochodzą papiery i inne śmieci, mamy w powietrzu
przekroczone wszystkie stężenia pyłów zawieszonych i innych niebezpiecznych substancji. Efekt możemy
zobaczyć na każdej górce z widokiem
na Nowy Sącz. Jeden wielki smog.
Żyjemy w zupie. A ukształtowanie
geograficzne terenu jeszcze nie pomaga, a szkodzi.
– Na ukształtowanie terenu nie mamy
wpływu, ale na to czym i jak palimy tak.
– Czeka nas wieloletnie zadanie,
zorientowane na walkę ze smogiem.
Należy zacząć od przekonania ludzi
do zmiany sposobu ogrzewania.
– Który jest najkorzystniejszy dla
środowiska?
– Gaz. Albo ciepło sieciowe. Strategia województwa zakłada dwa najkorzystniejsze warianty: likwidacja starych kotłów węglowych i przyłączenie

budynków do sieci ciepłowniczej,
która ma kontrolowaną emisję, a tam,
gdzie nie ma sieci – ogrzewanie gazowe. Zostają oczywiście oleje i ogrzewanie elektryczne, ale ze względu
na cenę trudno brać je pod uwagę.
Mieszkańców na to nie stać.
– Proponowane warianty będą tańsze?
– Od węgla nie. Cena za ciepło sieciowe jest porównywalna z ceną gazu.
Jeśli jednak ktoś dalej chce palić węglem, ważne jest, aby na przykład
zmienił stary piec na nowoczesny podajnik na ekogroszek. To już ograniczy
emisję szkodliwych substancji. Konstrukcja tego pieca powoduje, że nie
wrzucimy tam innych śmieci. Będziemy się bać, że plastikowa butelka
uszkodzi nam podajnik. Palenie czym
popadnie przestanie się opłacać.
– W Nowym Sączu walkę ze smogiem
należałoby chyba zacząć od starówki.
– Istotnie.
– Jest możliwe, by dochodziło tam ciepło MPEC?
– Nie mamy takich średnic rur, by
wejść w śródmieście. W naszej strategii nie planujemy rozszerzenia sieci do starówki. Tam pozostaje kwestia zamiany kotłów na gazowe. Ale
oczywiście…
– …to się wiąże z kosztami.
– No tak. Niemniej kiedyś to musi
nastąpić.
– O tym dyskutowano w czwartek w sądeckim ratuszu z przedstawicielami
WIOŚ? Jakie wnioski?
– Każdy z powiatów ma przemyśleć sprawę i podać propozycję rozwiązań. Ważne są kwestie prawne.
Nikogo nie możemy zmusić do zmiany kotła, ale trzeba się zastanowić,
jak obostrzyć warunki spalania węglem. Mówi się o uchwałach sejmiku
małopolskiego odnośnie zakazu palenia węglem w śródmieściu Krakowa.
Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to się

skończy i czy ta ścieżka, jaką obrał
Kraków, zostanie przetarta z sukcesem. Trzecia sprawa to mechanizmy,
które służą edukacji społeczeństwa.
Wiadomo, że smog, pyły nie są bez
wpływu na nasze zdrowie. Mogą nawet być jedną z przyczyn chorób
nowotworowych. Problem trzeba
nagłaśniać przez cały rok, a nie powracać do niego, gdy tylko rozpoczyna się sezon grzewczy.
– Sam Pan zauważył, że na siłę nikogo
nie zmusi się do zmiany pieca.
– Ale można wyjaśnić takiemu
człowiekowi, że, zastępując kociołek
węglowy – który pracuje ze sprawnością 60 – 70 procent – na przykład
sprawniejszym nowoczesnym piecem węglowym, zyska. Bo co prawda paliwo jest droższe, ale sprawność tego kociołka wynosi 80 i więcej
procent. De facto ogrzewanie może
kosztować mniej. Teraz pewnie trzeba opracować mechanizm finansowania, który przekona mieszkańców do zmian. Dobrym przykładem
są solary. Niby drogie, nie wszyscy są przekonani, że to się opłaca,
a jednak ludzie je instalują. Zadziałało dofinansowanie. Daje to nadzieję,
że wykorzystując podobne mechanizmy, można to samo zrobić z piecami węglowymi.
– W tym sezonie tego nie uda się zrealizować, w przyszłym również,
w kolejnym…
– To perspektywa na kilka lat.
Po czwartkowym spotkaniu ustalono, że prace należy rozpocząć od inwentaryzacji źródeł ciepła. Sprawdzić, ile budynków jest podłączonych
do sieci, ile ma kotłownie gazowe,
a następnie zlokalizować te budynki,
które nie mają gazu ani nie są w sieci,
więc muszą być ogrzewane paliwem
stałym. Powstanie mapka, nad którą można siąść i zastanowić się, jakie
budynki można podłączyć do sieci,
co do gazu, a co można zaproponować mieszkańcom, którzy nie mają
dostępu do tych źródeł energii.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

OGŁOSZENIA DROBNE

POŻYCZKI 30’tki

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

668 930 302
www.daiglob.pl

SZKOŁA matematyki i fizyki
MAT–LAB, korepetycje
indywidualne i grupowe.
Tel. 504 699 482, 533 866 566.
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY
– produkcja, montaż.
Tel. 696–027–993.
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?!
WEJDŹ: www.daiglob.pl;
Zakładka daiglob a–count.

www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

BRYKIET DRZEWNY – producent,
c.o., kominki. Tel. 503–313–788.
KUPIĘ stary kierat konny i pompę
strażacką – sikawkę.
Tel. 604 694 137.
KUPIĘ stary motocykl,
stan obojętny. Tel. 507 187 349.
ZATRUDNIĘ kucharkę, pomoc
kuchenną, pokojówkę
w pensjonacie, zakwaterowanie.
Tel. 601 462 099.
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33-300 Nowy SĈcz
ul.Witosa 10
tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl
3 PAŹDZIERNIKA, G. 18,
MCK SOKÓŁ Wieczory Małopolskie.
WIECZÓR 110. – koncert PTASIE
PLOTKI, CZYLI RZECZ O MUZYCE
5 PAŹDZIERNIKA, G.10–16, BIAŁOWODZKA GÓRA ROZDZIELE, uroczystości upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych”; g. 17 i 20, MOK
Nowy Sącz, XVII Jesienny Festiwal Teatralny, “KASTA LA VISTA”
Sèbastiena Thièry – Teatr ATENEUM
w Warszawie, występują: Krzysztof
Tyniec, Artur Barciś, Marzena Trybała, Maria Ciunelis i Elżbieta Kępińska; g. 20, MCK Sokół Wieczory
Małopolskie. WIECZÓR 111. – koncert jazzowy MICHAŁ URBANIAK
&URBANATOR

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
Obiady Àrmowe

Zupa + II danie

= 12 zã

Restauracja wyróİniona w konkursie

„Mój sposób na biznes”

6 PAŹDZIERNIKA, G. 17, MCK SOKÓŁ,
Stowarzyszenie Miłośników Opery
Krakowskiej ARIA zaprasza na koncert VERDI i MUZYKA MEKSYKAŃSKA. Wstęp na podstawie telefonicznej rezerwacji pod numerem 18
448 26 30; godz. 18.00, MOK Nowy
Sącz, XVII Jesienny Festiwal Teatralny, „JA, FEUERBACH” Tankreda
Dorsta – Teatr ATENEUM w Warszawie, reż. Piotr FRONCZEWSKI, występują: Piotr FRONCZEWSKI, Grzegorz DAMIĘCKI i Maria CIUNELIS.

Regulamin dostępny w punkcie info oraz na stronie
www.empik.com/regulaminy-epiku

od 1995 roku
HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA „GORZKÓW”
Ó
33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1
tel. (018) 442 74 53, fax (018) 442 74 26
e-mail: gorzkow@hpsp.com.pl
www.hpspgorzkow.pl

7 PAŹDZIERNIKA – G. 18 I 20, MOK
NOWY SĄCZ, XVII Jesienny Festiwal
Teatralny, „POJEDYNEK – ZABAWA
W DETEKTYWA” Anthony’ego Shaffera – Agencja C.D.N. w Krakowie
reż. Błażej PESZEK,
występują: Jan PESZEK i Błażej
PESZEK.

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

8 PAŹDZIERNIKA – G. 17 I 20, MOK
NOWY SĄCZ, XVII Jesienny Festiwal Teatralny, „enVOGUE” na podstawie sztuki „Vogue” Katarzyny
Ostrowskiej – Agencja CDN w Krakowie, reż. Piotr GRABOWSKI
9 PAŹDZIERNIKA G. 10 I 18, MOK
NOWY SĄCZ, XVII Jesienny Festiwal Teatralny, „MORALNOŚĆ PANI
DULSKIEJ” Gabrieli Zapolskiej – Teatr CO SIĘ STAŁO?! w Limanowej,
reż. Janusz MICHALIK, występują:
Kinga PETERSZAJN, Janusz MICHALIK, Marcin KRÓL, Karolina KULIG/
Agnieszka LEŚNIAK, Joanna MRÓZEK/ Kamila WILCZEK, Beata CHLIPAŁA, Zuzanna MAJERAN i Elżbieta
OLEKSY/ Karolina ORZEŁ.
10 PAŹDZIERNIKA – G. 10 I 12, MOK
NOWY SĄCZ, XVII Jesienny Festiwal
Teatralny, „SMOK WAWELSKI. INNA
HISTORIA” Fryderyka Maja i Zofii
Miłko – Teatr NSA w Nowym Sączu,
reż. Maciej KUJAWSKI, występują: Janusz MICHALIK, Barbara KLIMCZAK, Łukasz KOWALCZYK, Karolina
GWÓŹDŹ, Sławomir BODZIONY, Weronika SZYMBARA, Mieczysław FILIPCZYK i Sara ZIEMBORAK.
10 PAŹDZIERNIKA G. 19, MOK NOWY
SĄCZ, „SOYKA ŚPIEWA NIEMENA”
– koncert promujący płytę „W Hołdzie Mistrzowi – Live”.

Hala Handlowa
Gorzków
zaprasza na zakupy

(obok Technikum Samochodowego)

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

JadÏodajnia
Pod Wierzb¦
ul. Paderewskiego 49,
tel. 18 441 04 43

Restauracja McDonald’s
ul. Piłsudskiego 6, Nowy Sącz
®

Zapraszamy
od 7.00 do 24.00, linia McDrive 24 h
®

© 2013 McDonald’s Corporation.

55 zł
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Pacjencie, spróbuj
sobie sam wyciąć
ślepą kiszkę

2.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.

Jak się można domyślać
stosunki międzyludzkie w Nowym Sączu znajdują się w stanie daleko posuniętego rozkładu. Świadczyć o tym mogą
ludzkie zwłoki znalezione w centrum miasta. Dodajmy – zwłoki
w stanie daleko posuniętego rozkładu. Jak informuje policja, na razie
jeszcze (czyli kiedy piszę te słowa)
nie wiadomo nawet, czy znaleziono szczątki kobiety czy też mężczyzny. Oczywiście ciała w daleko posuniętym rozkładzie nie znaleziono
na sądeckim rynku pod ratuszem,
a jedynie w szałasie w zaroślach
nad Kamienicą. Problem w tym,
że przez ostatnie tygodnie i miesiące to właśnie brzegi Kamienicy
były tymczasowym centrum miasta. Nie bardzo mieści się w mojej
głowie, jak to możliwe, że w miejscu, gdzie dziesiątki, a pewnie i setki osób, opala się, kąpie,
pije piwo, wyprowadza psa, biega i na kijach chadza, kamufluje się
przed światem jakieś ludzkie nieszczęście, które niebawem nazywać będziemy „szczątkami w stanie daleko posuniętego rozkładu”.
Nikt wcześniej jednak nie zauważył prowizorycznego szałasu, gdzie
wegetował jakiś człowiek, zanim
stał się szczątkami w daleko posuniętym rozkładzie. I nie interesują mnie tu wyniki laboratoryjnych
analiz DNA denata/denatki, ani nawet przyczyny zejścia z tego świata. I nie jest istotne w tym miejscu,
czy zgon nastąpił – jak mawia policja – z udziałem, czy też bez udziału
osób trzecich. Interesują mnie raczej wyniki badań relacji międzyludzkich, które pozwalają rozłożyć
się drugiemu człowiekowi na czynniki pierwsze niemal na naszych
oczach. I nikogo nie zaintrygowało,
co dzieje się w szałasie nad rzeką?
Trudno uwierzyć, że tak mało wiemy o sąsiadach, nawet tych, którzy
nie mają stałego adresu zameldowania, bo los akurat rzucił ich do szałasu nad rzeką. Naprawdę nikogo nie
zainteresowało, że w rejonie rekreacyjnej aktywności najlepszej części obywateli naszego miasta dzieje
się coś niepokojącego. Przecież szałas w zaroślach nie może ujść uwagi wszystkich ludzi w dużym mieście. Ale uszedł. Kiedy słuchałem tej
wiadomości w serwisie Radia Kraków, w pierwszej chwili myślałem,
że ciało w takim stanie znaleziono
gdzieś w górskich ostępach i chodzi np. o dawno zaginionego turystę. Pudło! To się stało niemal na naszych oczach, czy raczej pod naszym
nosem. Nieczułym nosem.

Dużo więcej szczęścia miał dyrektor ds.
leczniczych sądeckiego szpitala, Andrzej Fugiel. Doktor
przeżył, choć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością
możemy przyjąć, iż był on pierwszym w historii szpitala medykiem,
który na tyle źle się poczuł w pracy, że sam się zbadał, sam się zdiagnozował, sam dotarł na Szpitalny
Oddział Ratunkowy gdzie wcześniej dyżurował, a zaraz potem sam
się przyjął na oddział kardiologiczny. Andrzej Fugiel prawdopodobnie pobił również nieoficjalny rekord powiatu sądeckiego w długości
lekarskiego dyżuru, na finał którego stał się swoim własnym pacjentem. Dzięki kilkudziesięciu godzinom pracy non stop mógłby nawet
trafić do Księgi Rekordów Guinnessa, a cała historia mogłaby być opowiadana w długie jesienne wieczory
jako anegdota. I nawet jeśli się ktoś
teraz uśmiechnął, to nie znaczy,
że mamy tu do czynienia z komedią. Przecież to klasyczny dramat.
Oczywiście główny bohater w finałowej scenie zostaje cudowanie
ocalony, ale tylko dlatego, że trafia
pod dobrą opiekę lekarską. Dobrą,
bo własną. Inni pacjenci – w przeciwieństwie do dyrektora szpitala
– mogliby mieć trochę mniej szczęścia, bo przecież sami nie potrafią się
ani przebadać, ani sami się przyjąć
na specjalistyczny oddział. A dlaczego doktor Fugiel tak długo pracował
bez przerwy? Z powodu oszczędności, które wygoniły innych lekarzy na przymusowe wolne. Cóż
zatem się stanie, jeśli fatalna kondycja finanasowa sądeckiego szpitala
zmusi wszystkich lekarzy do wzięcia wolnego i odciążenia dziurawego budżetu. Może tak się zdarzyć,
że pacjenci zmuszeni będą do samoobsługi. Sami się zarejestrują, sami
zrobią sobie EKG, tomografię, albo
nawet prosty zabieg chirurgiczny, np. sami wytną sobie ślepą kiszkę. Ten wariant jest oczywiście dużo
tańszy niż zatrudnianie lekarzy–
specjalistów, a doktor Fugiel pokazał na własnym przykładzie, że taka
szpitalna samoobsługa jest możliwa.
Nie wiem co prawda jaki morał płynie z tej historii, wiem natomiast,
że trzeba się teraz gorąco modlić,
żeby o sprawie nie dowiedział się
minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jeśli przypadek z Nowego Sącza dotrze do ministerialnego ucha,
gotów on wprowadzić podobny system we wszystkich szpitalach. Dzięki samobadniu się i samozabiegom
pacjentów, NFZ nie będzie musiał
płacić szpitalom za tzw. nadwykonania, ani nawet za niewykonania.
Tym cudownym sposobem budżet
Ministerstwa Zdrowia zostanie cudowanie uzdrowiony, a nowy system lecznictwa przejdzie do historii
pod nazwą Zespołu Fugiela. I to będzie największy wkład polskiej myśli medycznej w rozwój nauki. Absolutna innowacja!
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Józef Kantor na rower
Jerzy Wideł
Z kapelusza

C

zy ktoś widział w sądeckiej dolinie pedałującego na rowerze prezydenta
Nowego Sącza Ryszarda Nowaka? A jego zastępcę Jerzego
Gwiżdża? Więc sądecki narodzie nie
dziw się, że w mieście ścieżek nowerowych jest jak na lekarstwo. Widział
ktoś, by radośnie pedałował Józef
Kantor, dyrektor Wydziału Sportu,
Kultury, Promocji Urzędu Miasta stanowiąc tym samym wzorzec postępowania dla pospólstwa? O radnych
miejskich nie wspominam, gdyż
na palcach jednej ręki możnaby wymienić w tym gronie cyklistów (Antoni Rączkowski, Józef Hojnor), Jerzy
Wituszyński woli tyczki nosić. Wśród
magistrackich urzędników chlubnym
wyjątkiem cyklistycznym jest Grzegorz Mirek, dyrektor Zarządu Miejskiego Dróg. Przy takiej postawie
władz miasta nie dziwi, że w sądeckim grajdołku jest dotąd aż 7 (słownie
siedem!) km ścieżkek rowerowych.

Dlatego wielkie słowa uznania należą się członkom grupy Gold Bike
na czele z Grzegorzem Wojtarowiczem,
ktorzy w ubiegły piątek urządzili manifestacyjny przejazd rowerami po mieście. Są wytrwali, gdyż zapowiadają
swoją akcję co tydzień aż do pierwszych
śniegów. Nadrzędnym celem manifestacji – protestu cyklistów spod znaku Gold Bike jest wymuszenie na władzach miasta budowy kolejnych ścieżek
rowerowych. Ostatnia, wspomniana akcja miała ogólnopolski zasięg pod
nazwą masa krytyczna. Ta masa przynajmniej w Nowym Sączu już dawno
została przekroczona. Rzeczywistość
jest bowiem dramatyczna.
Jeśli życie komuś niemiłe niech
nie szuka sznurka, niech wsiądzie
na rower i spróbuje przejechać przez
miasto. Kalectwo lub śmierć zapisane są z góry w tym pomyśle. Rowerzysta jest wciąż traktowany
w naszym pięknym kraju, jak zawalidroga, wręcz strup na dupie półmózgich kierowców samochodów.
Co najciekawsze w tym wszystkim,
w tej nieprzychylnej dla cyklistów atmosferze w mieście to fakt, że są gotowe projekty na ułatwienie życia rowerzystom. Ma je od lat w głowie
i na planach nie kto inny, jak wspomniany dyrektor Mirek. Niestety, zna

on również możliwości finansowe
budżetu miasta i się ze swoją teoretyczną wiedzą nie wychyla. A szkoda.
Jednakże lojalność urzędnicza bierze
w tym przypadku górę.
Nie ma sensu w tym miejscu podpowiadać planistom miejskim, gdzie
poprowadzić ścieżki rowerowe. Być
może akcje tego typu jak zorganizowana przez Gold Bike rozjaśnią im
w głowach, którędy należy ścieżki poprowadzić. Złośliwie można powiedzieć, że jeśli są słabi w tej materii
niech pojadą do różnych miast w Polsce, gdzie długość tras rowerowych
liczy się, jeśli nie w dziesiątkach
to w setkach kilometrów. Wniosek
nasuwa się jeden – skoro gdzie indziej można, to dlaczego nie w sądeckiej dolinie?
Miałem sen... Nowy Sącz ma już
50 km tras rowerowych powiązanych z ościennymi gminami. Jeździ
się nimi bezpiecznie całymi rodzinami. Na uroczystości otwarcia kolejnej ścieżki 51 kilometrowej spod ruin
zamku do Starego Sącza przybyli
na rowerach prezydent Nowak, wice
Gwiżdż i na polskim rometowskim
skladaku Józef Kantor... No może nie
na składaku, ale wzorem znanego cyklisty redaktora Wojciecha Molendowicza na wyczynowej kolarzówce...

Pan Bóg nas zaskoczył
Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

Po

latach zastoju, liczba kandydatów na księży znowu rośnie. Przyjęto ich do seminariów w całej Polsce
około setki więcej niż rok wcześniej.
Dotąd przybywało ich zaledwie kilku czy kilkunastu rocznie, a teraz, jak
policzył ktoś podczas wrześniowego spotkania rektorów, to pięcioprocentowy wzrost.
Do Wyższego Seminarium Redemptorystów w Tuchowie powołań
jest nawet ponad dwukrotnie więcej niż ubiegłych latach. – W pewnym sensie Pan Bóg nas tym zaskoczył, gdyż w ostatnich latach
przychodziło do Zgromadzenia około
ośmiu kandydatów rocznie. A w tym
roku do zostało przyjętych 16–tu!
– mówi o. Witold Baran CSsR, dyrektor Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów.
W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie naukę rozpocznie 38 mężczyzn. Też dużo.
Diecezja tarnowska jest w końcu najbardziej religijną w Polsce.
To tu – wedle Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego – najwięcej wiernych uczęszcza na mszę św. (około 70
procent) i regularnie przyjmuje komunię świętą (ok. 24 proc.). Tu jest
ponad półtora tysięcy księży i najwięcej wybierających stan kapłański.
– Zawsze o tej diecezji mówili, że to jest „zagłębie powołaniowe” – nieco żartem tłumaczy boom

powołań ks. Jacek Prusak SJ, teolog,
psychoterapeuta, publicysta i doktor nauk humanistycznych w zakresie
psychologii. Na poważnie powodów
widzi wiele. Zna tę diecezję, bo jeszcze rok temu mieszkał w Nowym Sączu. – „Gruszka się rodzi na gruszy”,
jak mówił jeden ksiądz, a w tym regionie jest silna wiara, dużo księży
i parafii. Jest też więc zapewne więcej wzorców bycia dobrym księdzem, więc młodzi chcą ich naśladować – wylicza jezuita. – A poza tym
status księdza jest tu ciągle wyższy,
niż w innych regionach Polski. I nadal są to często rodziny wielodzietne,
w których jest jeszcze duży szacunek
do księży – dodaje.
W pewnym sensie kapłanów jest
w diecezji wręcz za dużo, biorąc pod
uwagę liczbę parafii, w których mogą
być proboszczami. Droga do probostwa jest przez to wydłużona,
bo kandydatów jest za dużo, a miejsc
do obsadzenia – za mało. – Tu nie
ma też przerw pokoleniowych, więc
każdy musi czekać w kolejce na swoją promocję. Ale to młodych księży
nie zniechęca. I dobrze, bo inaczej by
oznaczało, że myślą tylko o karierze,
a nie o posłudze – dodaje ks. Prusak.
Niektórzy upatrują większego zainteresowania posługą kapłańską
w nowym biskupie: jego poprzednik
Wiktor Skworc wrócił na swój spracowany Śląsk, a Andrzej Jeż pochodzi
z tej diecezji, z Limanowej, i studiował w Tarnowie. Był zawsze szanowany przez księży i wiernych, którzy pamiętają go z wizyt w parafiach.
Jest uważany za człowieka ciepłego, kontaktowego, rozumiejącego ludzi. A to – jak przypomina ks. Prusak – ważne dla decydujących się
na seminarium, bo na ogół biskupa

zwierzchnika mają jednego przez
prawie całe życie.
Ale nie tylko to. Kandydaci do redemptorystów pochodzą nie tylko
z okolic Tarnowa. Dziesięciu jest z Małopolski i Podkarpacia, sześciu z mniej
religijnych miejsc. To dobry dla katolików prognostyk w roku wielkich afer
pedofilskich w Kościele, które dotknęły nawet byłego już nuncjusza apostolskiego na Dominikanie, pochodzącego
z Czorsztyna abp. Józefa Wesołowskiego. Papież Franciszek zapowiedział, że będzie w takich sytuacjach
bezwzględny. Media się zastanawiają,
czy to nie nowy Ojciec Święty zachęca
swym przykładem do wyboru sutanny. – Trochę się przypomina boom powołaniowy z czasów, gdy Karol Wojtyła został papieżem – przyznaje ks.
Jacek Prusak. Franciszek co prawda
nie jest Polakiem, ale dzięki swojemu
stylowi życia jest osobą dobrą do naśladowania. Wprowadził ciepły wizerunek papieża i księdza. Młodzi ludzie
się z nim identyfikują.
Za Jana Pawła II mówiło się o pokoleniu księży JPII. Wybierali bowiem kapłaństwo inspirowani charyzmatyczną osobowością papieża.
– Podobnie jest z Franciszkiem.
Oczywiście Jan Paweł II był papieżem 25 lat, a Franciszek dopiero pół
roku, ale też jest takim pozytywnym
punktem odniesienia. Wzorem dobrze przeżywanego i realizowanego
powołania – uważa jezuita.
27 kwietnia Franciszek kanonizuje papieża Polaka. Może przyjedzie do Małopolski zobaczyć, kim
są ludzie, z których święty pochodził, którzy go tak pokochali i co roku
palą znicze pamięci także przy starosądeckim ołtarzu i drodze do ronda
Jana Pawła II.
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Matki w obronie szkoły specjalnej
Jestem zbulwersowana wypowiedziami Pani Sylwii Głębowskiej
w artykule „Pieniędzy publicznych nie rozdziela się sercem”
z dnia 19 września 2013 roku . Pani
Sylwia atakuje tam w sposób bardzo nieprawdziwy i niesprawiedliwy Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Nowym
Sączu, a w szczególności klasę dla
dzieci autystycznych, do której
uczęszczał jej syn Mateusz. Otóż
sama jestem mamą chłopca, który
od trzech lat jest uczniem właśnie
tej szkoły i klasy, do której także
uczęszczał Mateusz. Zgadzam się
ze słowami Pani Sylwii dotyczącymi tego, iż Wydziała Edukacji
w Nowym Sączu robił wszystko
żeby nasze dzieci uczęszczały właśnie do tej szkoły. Jednak słowa,
które padły w artykule, iż „[…]
Dziecko wraz z innymi chorymi przebywało w czterech ścianach, przez kilka godzin nigdzie
nawet nie wychodząc...”, są karygodnym kłamstwem i pomówieniem. Nie rozumiem też, jak
można porównać szkołę do przechowalni bagażu? To szkoła, nie
dworzec kolejowy! Tak jak wyżej
wspomniałam, mój syn również
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z orzeczonym autyzmem uczęszcza do klasy dla dzieci autystycznych. Nie byłam zachwycona, kiedy Wydział Edukacji w Nowym
Sączu w ostatnich dniach sierpnia
oznajmił mi, iż klasa autystyczna w innej szkole, do której zapisałam syna, nie będzie kontynuowała naboru uczniów. Owszem,
jako alternatywę zaproponował
nam również klasę dla dzieci autystycznych właśnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym na ulicy Broniewskiego.
Mój syn uczęszcza do tej klasy
już trzeci rok. Przez ten czas ani
raz nie żałowałam swojej decyzji o posłaniu syna właśnie do tej
placówki edukacyjnej. Dzieci mają
profesjonalną, całodzienną opiekę nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale również w czasie kiedy
przebywają w świetlicy szkolnej,
do której ze względu na dużą odległość szkoły od miejsca zamieszkania również uczęszcza moje
dziecko. Nauczyciele są bardzo
dobrze przygotowani w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych,
mają z naszymi dziećmi doskonały kontakt. Atmosfera w szkole jest
przyjazna i serdeczna. Dzieci uczą

się samoakceptacji i funkcjonowania w grupie, jak również mają
bardzo zróżnicowane zajęcia terapeutyczne w zależności od rodzaju schorzenia. Nie jest to żadna
„przechowalnia”, w której zostawiamy swoje dzieci. Jest to profesjonalna placówka, dzięki której
nasze dzieci rozwijają się w sposób bardzo pozytywny.
Rozumiem rozgoryczenie Pani
Sylwii dotyczące jej problemów
z dowozem dziecka we własnym
zakresie, sama borykam się z podobnymi problemami ze swoją
gminą. Jednak problemy te w żaden sposób nie usprawiedliwiają jej niesprawiedliwego ataku w kierunku szkoły. Szkoła nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za jej problemy i nie powinna być niesłusznie oskarżana. Ja
jako matka dziecka uczęszczającego do Specjalnego Ośrodka
Szkolno–Wychowawczego poczułam się osobiście bardzo dotknięta
niesprawiedliwymi słowami Pani
Sylwii padającymi w kierunku
szkoły. Mogę też z czystym sumieniem stwierdzić, że nie wypisałabym dziecka i nie przepisała do żadnej innej placówki tego

typu, gdyż uważam, że to co przez
trzy lata zostało w moim dziecku
wypracowane właśnie przez zajęcia w klasie autystycznej inna

szkoła i inni pedagodzy nie byliby
w stanie osiągnąć.
Z poważaniem.
Anna Wójtowicz

W obronie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego stanęła także
inna mama, pani Alicja Mleczko, której dziecko uczyło się w klasie wraz
z synem bohaterki naszego artykułu. W jej liście do redakcji czytamy m.in.:
„[…] Przebywanie mojego dziecka w pierwszej klasie przez kilka godzin
dziennie, uważam za rzecz normalną, gdyż posłałam go tam z zamiarem
wdrożenia zasad i norm współżycia społecznego. Jedną z tych zasad jest
umiejętność funkcjonowania w grupie, nawiązywania relacji, rozwiązywania problemów w określonym miejscu i czasie. Chciałabym przypomnieć tym, którzy mają krótką pamięć, że nasze dzieci w pierwszej klasie regularnie chodziły do miejskiej biblioteki na zajęcia, były trzykrotnie
na wycieczce poza Nowym Sączem, a swoją naukę rozpoczęły od zwiedzania całości obiektu szkolnego. Życzę każdemu dziecku autystycznemu
tak mądrze zorganizowanej nauki, w takich warunkach, jak w tej szkole”.
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NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego
14a/3
ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

•Drewniane schody,
•Podłogi
•Balustrady
•Podbitki
•Tarcica sucha, mokra
WIKPOL ul.Wyczółkowskiego 4A
(boczna Bolesława Prusa)

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130
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Pobiegnij pod górę dla Bartka
A KC J A . Serdecznie zapraszamy Was na sportową imprezę, dzięki której
jesienią zagości w Waszych serduchach błogie
ciepełko – apeluje stowarzyszenie Sursum Corda.
Z dumą i ogromną radością informujemy, że tegoroczny XI Bieg Bejorów
– niezwykle sympatyczne wydarzenie, na które czekają przez cały rok
mieszkańcy Rytra i miłośnicy biegania z całej Polski, będzie dedykowane
naszemu podopiecznemu, sześcioletniemu Bartkowi Świderskiemu. Tak
postanowili organizatorzy, czyli dobrzy ludzie
z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ryter” .
Bieg odbywa się pod hasłem „ostań dawcą
serca”. Aby podarować Bartusiowi szansę
na ratującą życie operację, wystarczy wystartować w biegu. UKS „Ryter” zobowiązuje się do przekazania na ratowanie życia
Bartka po złotówce z opłaty startowej każdego zawodnika. Zatem im więcej uczestników, tym więcej pieniędzy zbierzemy.
Trema przed biegiem jest zupełnie niepotrzebna! Kto zna Bieg Bejorów wie, że to impreza zupełnie inna niż jakikolwiek bieg

w Polsce. Bez sędziów,
bez elektronicznego pomiaru czasu, bez stresu współzawodnictwa.
Na Biegu Bejorów tradycyjnie najważniejszy jest
klimat. A wygrywa każdy, kto dotrze do mety,
każdy otrzyma więc
medal.
Nasze
zaproszenie kierujemy nie tylko do "biegających". Zapraszamy także tych,
którzy chcą podarować
serce jako sponsorzy,
czyli Dawcy Serc. Każdy
"Dawca" zobowiązuje się
uczynić to samo, co organizator – wpłacić na Bartusiowe konto
tyle złotówek, ilu będzie startujących.
XI bieg Bejorów odbędzie się 27 października. Start w Rytrze – Małej Roztoce. Meta
na Kramarce. Zapisy i regulamin na stronie
www.biegbejorow.pl
W sprawach "sercowych" można kontaktować się z dyrektorem Biegu Bejorów:
Karolem Kuligiem (e–mail: kulig.karol@
gmail.com, tel. 609 471 980) lub koordynatorem akcji „Zostań dawcą serca” z ramienia Sursum Corda – Marcinem Kałużnym (e–mail: naratunek@sc.org.pl, tel. 18
540 40 40).

D L AC Z E G O B I E G N I E M Y D L A B A R T U S I A ?
Po raz pierwszy ratowano Bartusiowe życie, gdy miał 1,5 roku. Chirurdzy musieli "załatać" dziurę w serduszku, z którą przyszedł
na świat. W fachowej – medycznej terminologii wada serca, z którą się urodził nazywa się
Zespołem Fallota. W przegrodzie między komorami serca dziecka, u którego padnie taka
diagnoza jest dziura. Tętnica płucna jest zwężona. Przez płuca płynie mniej krwi, a w krwi
jest mniej tlenu. Życiodajnego pierwiastka
jest zbyt mało, aby dziecko mogło aktywnie
żyć. Czasem tlenu jest zbyt mało, aby w ogóle mogło żyć. Bartkowe serduszko naprawiono, jednak jak się niedawno okazało – życie
chłopca wciąż jest zagrożone, bo połączenie
serca z płucami nie działa tak, jak powinno.
W Polsce lekarze nie odważyli się podjąć
wyzwania kolejnej operacji Bartka. Zrozpaczona mama – pani Basia, usłyszała od chirurgów z Katowic, że wada jest nieoperacyjna. Nie pogodziła się z wyrokiem jaki
wydano na jej synka i znalazła ratunek. Nadzieję na piłkę, taniec i na spokojny sen

mamy, która drży o życie Bartka, dał profesor Edward Malec. Znakomity polski kardiochirurg operuje w Munster. Profesor potraktował złe wieści jak wyzwanie. Chce zrobić
co w jego mocy, aby ratować życie sześciolatka spod Starego Sącza.
1 sierpnia z Munster przyszła pierwsza
dobra wieść: "Bartek Świderski został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego (...)
Operacja jest planowana na II połowę 2013
roku" – informował oficjalnie profesor Malec. Jest jednak trudny do spełnienia warunek skorzystania z niemieckiej nadziei: koszty leczenia Bartka wyceniono na 29 tysięcy
euro i taką kwotę trzeba wpłacić na konto
tamtejszej kliniki uniwersyteckiej.
Dobra wiadomość jest taka, że mamy już
11.277,19 zł – to wrześniowy stan rachunku. Zbieramy dalej! Biegniemy pod górę! Biegnijcie z nami, opowiedzcie o akcji innym,
napiszcie o niej, zaproście przyjaciół. W ten
sposób też zostaniecie DAWCAMI SERC!
(MAR)
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Kenijczycy pytają o Sądecką Dychę
R O Z M OWA z MARIANEM
RYŻAKIEM, organizatorem
biegu „Sądecka Dycha,
pracownikiem Newagu
i maratończykiem
– Zapowiada się frekwencyjny rekord?
– Mam nadzieję. Do pierwszego biegu zgłosiło się niespełna 200
osób. Z roku na rok było nas coraz
więcej, a w tym roku w naszym
biegu wziąć udział może 400–500
osób. To byłby oczywiście rekord.
Imprez biegowych jest jednak coraz więcej i trudno znaleźć w kalendarzu weekend bez ważnych
biegów. Tegoroczna Sądecka Dycha zbiega się z maratonem w Koszycach, najstarszym w Europie
i Biegiem Trzech Kopców w Krakowie, czyli międzynarodowymi
6 października 2013 V bieg uliczny Sądecka Dycha
mistrzostwami Krakowa w biegach
o Puchar NEWAGU. Trasa: Stary Sącz – Nowy Sącz
górskich. Dlatego frekwencja mo13:00 Start – Rynek Stary Sącz;
głaby być jeszcze większa, ale część
13:30 Pierwsi zawodnicy spodziewani na mecie
zawodników również z naszego re– Rynek Nowy Sącz;
gionu wybierze właśnie te biegi.
14:30 Dekoracja zawodników;
Sam miałem ochotę na maraton
10:00–16:00 gra zespół MR.POLLACK
w Koszycach.
– Rynek w Nowym Sączu.
Wśród kibicujących rozlosowane zostaną
– Jak to się zaczęło?
nagrody–niespodzianki.
– Pomysł padł ze strony prezesa Newagu Zbigniewa Konieczka. Podszedł do mnie swego czasu
i powiedział. – Jeździsz biegać po całe Pol– Bo to najtańsza forma aktywnego spęsce i Europie, może byśmy coś zorganizowa- dzania wolnego czasu. Wystarczą buty i jakaś
li tutaj. Tak narodził się pomysł Sądeckiej Dy- koszulka. To co się dzieje w Polsce, w regiochy o Puchar Newagu. Pomysł chwycił, ludzie nie jeśli chodzi o bieganie jest fantastyczto docenili.
ne. Maraton krakowski ma 11 lat. Pamiętam
że podczas pierwszej edycji stanęło na starcie
– Prezes Konieczek też weźmie udział?
– Prezes nie biega, ale jest wielkim kibi- 700 osób. Dzisiaj biegnie już 8 tys. maratońcem biegania. Newag pozostaje sponsorem czyków. Zresztą kiedy 13 lat temu zacząłem
strategicznym tego biegu od samego począt- przygodę z bieganiem ludzie w Rytrze patrzyli
ku. Zresztą prezes bardzo mi pomagał i poma- na mnie trochę jak na gościa z kosmosu, a tega w startach. Dzięki niemu mogłem pobiec raz co drugi biega. A jak nie biega to przynajmniej gra w piłkę.
choćby w maratonie nowojorskim.
– W regulaminie biegu napisano, że Sądecka Dy– Udało się zaprosić na bieg Henryka Szota, czy
cha powstała, by upowszechniać bieganie jako
inne biegowe sławy?
– Rozmawiałem z Heniem, ale ma zgruprostą formę uprawiania sportu i spędzania wolpowanie kadry, jeśli mu się uda wyrwać,
nego czasu.
– Taka jest idea, wystartować może każ- to przyjedzie. W Bydgoszczy trenuje mocna
dy, do czego gorąco zachęcam. Może Sądecka grupa Kenijczyków. Stamtąd też już dzwoniDycha będzie dla kogoś początkiem wielkiej li i pytali o Sądecką Dychę. To jasne, ze podprzygody z bieganiem? Oczywiście w bie- nosi to prestiż naszego biegu. Wspomniałem
gu biorą udział również zawodowcy, ale limit już o kalendarzu biegowym. Popularność
czasowy jest ustalony na 1,5 godziny. Więc biegania stale rośnie. Mam nadzieję, że Sątak naprawdę trasę można pokonać niemal decka Dycha, która już się w ten kalendarz
żwawym marszem. To bez wątpienia bieg dla mocno wpisała, będzie nadal imprezą cykliczną i przyciągającą biegaczy z całej Polkażdego.
ski i zagranicy
– Skąd się bierze fenomen bieganie? Chętnych
(KW)
z roku na rok przybywa…

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Już za tydzień w strefie VIP oddamy bezpłatnie czytelnikom DTS nasz nowy produkt – oprogramowanie SPECTRO Market Faktura Micro

Zgodnie z zapowiedziami, już za tydzień 10
października, w naszym tygodniku w strefach
VIP, przekażemy naszym czytelnikom dodatek. Będzie to bezpłatny program SPECTRO
Market Faktura Micro, którego wydawcą jest
firma Proteuss z Nowego Sącza.
Program SM Faktura Micro jest łatwym
w obsłudze systemem, który pozwala planować i prowadzić sprzedaż w firmach nieposiadających magazynu. Umożliwia tworzenie
kartotek kontrahentów oraz towarów i usług.
Daje użytkownikowi do dyspozycji całą paletę
zestawień, umożliwiających analizę wyników

ospoprowadzonej działalności gospoiądarczej. Jest zgodny z obowiązującymi przepisami i aktualizowany przy wejściu
w życie nowych. Rozwija się wraz z firmą, przez
łatwą migrację do systemów SM Faktura i Kasa
oraz do SM Handel X3
– zyskując nową funkcjonalność (obsługę magazynów, drukarek fiskalnych, kasy, etc.).
Każdy z użytkowników programu SM Faktura Micro może
wziąć udział w konkursie. Wystarczy wymienić pięć zalet i pięć wad tego programu oraz krótko uzasadnić swoją opinię. Warunkiem uczestnictwa w konkursie

jes ukończone 18 lat, instalajest
c
cja,
prawidłowa rejestracja
programu oraz przesłanie,
poza wymienionymi zaletami i wadami – danych
(adres, telefon, nazwę
firmy, imię i nazwisko).
„Zgłoszenia konkursowe
należy wysyłać na adres
biuro@proteuss.com.pl
do 30.11.2013.”
Nagrodą w konkursie
je tablet, którego zwycięzjest
p
ca przygotuje
najlepsze, konkursowe opracowanie.

PROTEUSS Sp. z o.o.
ul. Zielona 49, 33–300 Nowy Sącz
tel.: 18 442 04 05
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Innowacyjność jest motorem rozwoju firmy FAKRO. Nowe produkty stają się standardem
na rynku okien dachowych zmieniając przyszłość w rzeczywistość.
Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect posiada dwie oddzielone od siebie funkcje
otwierania skrzydła. Funkcja uchylna umożliwia podejście do otwartego okna
oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa
przeznaczona jest do mycia zewnętrznej strony szyby.
Opatentowany system okuć gwarantuje realizację
tylko wybranego sposobu otwierania oraz stabilność
zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej.
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