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Żyjemy w mieście, którego stopień zanieczyszczenia powietrza jest jednym
z największych w Europie. W najnowszym raporcie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska Nowy Sącz znalazł się na szóstym miejscu wśród miast, gdzie
oddycha się najgorszej jakości powietrzem. Kraków jest na niechlubnym trzecim miejscu. Liczba dni, w których dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM
10 (50 μg/m3) został przekroczony, u polskiego rekordzisty wynosi 150,5 dni.
W Nowym Sączu – 126. W zestawieniu znalazło się 387 miast Europy.
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NAJLEPSZE

CENY

(ogrodzenia)

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

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

Nowy Sącz w pierwszej 10. Europy

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

Pożegnaliśmy naszego wiernego Czytelnika – zmarł Wojciech Froehlich L str. 2
Na mecie „Biegnij Warszawo” czekały na Tomasza żona i córeczki
L str. 3
Piętrzą się pytania wokół inwestycji galerii Trzy Korony
L str. 3
Weekendowa WSB. Rozmowa z rektorem uczelni
L str. 5
Pomóż Kacperkowi zrobić pierwszy krok
L str. 7
155 tysięcy za BMW Justyny Kowalczyk
SPORT L str. 14
Decyzje zapadły - sądecki Sanepid do likwidacji
więcej na L dts24.pl
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znajdź nas na
Intermarche Nowy Sącz
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

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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WSPOMNIENIE

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Szczególnie ważna dla nas postać

P R Z E C Z Y TA N E

WA Ż N Y KO M U N I K AT

Tramwaje dla Krakowa z Newagu?
O wyprodukowanie 36 długich
tramwajów dla Krakowa walczy
czterech producentów. W stawce nie zabrakło pojazdów firmy
Bombardier, lecz chce je zbudować
w Nowym Sączu tamtejszy Newag.
Oferty w przetargu na nowe maszyny złożyły: bydgoska Pesa, podpoznański Solaris, Stadler oraz Newag, który chce budować wagony
we współpracy z Bombardierem.
Zaoferował on model NGT10 z rodziny niemieckiego producenta (…)
Najważniejsza będzie cena – jej
wysokość ma wpływ na liczbę 55
proc. punktów możliwych do zdobycia. W tym przypadku rozpiętość wartości ofert jest bardzo duża
– od 351 mln zł zaproponowanych
przez Solarisa do 517 mln zł Stadlera. Newag chce za bombardiery ponad 400 mln zł.
Bardzo dużą wagę MPK przywiązuje także do parametrów
technicznych tramwajów; dotyczy to np. wózków jezdnych, silnika trakcyjnego czy niskiej podłogi.
Dokładne wymagania techniczne
w połączeniu z warunkiem zastosowania w zamawianych wagonach
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podzespołów zbieżnych z zamontowanymi w już posiadanych przez
MPK wagonach wywołały spekulacje, że krakowski przewoźnik preferuje maszyny z rodziny bombardiera. "Pesa i Solaris odpadają – żaden
z producentów nie ma tramwajów z wózkami, przekładnią i silnikami, które nie wystają poza ramę
wagonu – musieliby je przerobić"
– przekonuje jeden z uczestników
forum Platforma Komunikacyjna
Krakowa.
(…) Od 2000 roku nowe tramwaje do Krakowa dostarczał wyłącznie Bombardier. Jak zapewnia
MPK, produkowane przez tę firmę
wagony bardzo dobrze sprawdzają
się w mieście. – O małej awaryjności tych tramwajów świadczy bardzo wysoki wskaźnik wykorzystania ich w ruchu. Pierwszy kupiony
przez MPK wagon NGT6 do września tego roku przejechał już 908 tys.
km (…) – przytacza rzecznik MPK.
Pierwsze egzemplarze tramwajów od producenta, który wygra
przetarg, trafią do Krakowa najpóźniej we wrześniu 2015 roku (…)
Źródło: www.gazeta.pl

ZMIANY W SUBSKRYPCJI
ELEKTRONICZNEJ
Szanowni prenumeratorzy elektronicznego wydania DTS. W związku ze zmianą
strony internetowej tygodnika DTS ulegnie również zmianie sposób wysyłki wiadomości, z którymi otrzymywaliście
od nas nowy numer gazety.
Wiadomości w dotychczasowej postaci nie będą już przesyłane do subskrybentów.
Obecnie, aby otrzymywać powiadomienia mailem, należy
zapisać się podając swój adres mailowy na stronie: www.
dts24.pl/zapisz–sie.
Drogi Czytelniku, po potwierdzeniu swojej subskrybcji
otrzymasz wiadomość mailem za każdym razem, kiedy tylko na naszej stronie pojawi się nowy artykuł, gorący
news, albo wydamy kolejny
numer DTS.
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Prof. Wojciech Froehlich był dla naszej
redakcji postacią szczególną. Był, bowiem odszedł zupełnie niespodziewanie. W pierwszym numerze DTS z 30
września 2010 r. zamieściliśmy obszerny wywiad z Panem Profesorem.
Akurat byliśmy świeżo po kolejnej
powodzi stulecia, wszyscy się miotali w niemocy i wygłaszali jakieś mniej
lub bardziej niedorzeczne poglądy,
co należy zrobić, by w przyszłości
powstrzymać wielką wodę, regularnie pustoszącą nasz region. I właśnie
Profesor Wojciech Froehlich był jedyną w tym czasie osobą, która spokojnie, w sposób rzeczowy, posiłkując się wynikami wieloletnich badań,
mówił o tym niepokojącym zjawisku.
A wiedział, o czym mówi, był bowiem
człowiekiem ogromnej wiedzy, fachowcem niezastąpionym w swojej
dziedzinie. Ciekawe, ale wówczas pojawiły się opinie, że objętość wywiadu
z Panem Profesorem jest zbyt obszerna, jak na dzisiejsze czasy, kiedy ludzie
nie chcą czytać zbyt dużych tekstów.
No bo jak to – poświęcić dwie strony w gazecie na jeden wywiad z naukowcem? Wtedy nie podzielałem tej
opinii, a dziś tylko mogę powtórzyć:
sprawy, o których mówił Pan Profesor w tamtej rozmowie były tak ciekawe i ważne, że w zasadzie można Go
było słuchać godzinami. Mądrych ludzi można słuchać bez końca.
Prof. Wojciech Froehlich był dla
nas postacią szczególną. Był pierwszym gościem w powstającej dopiero
redakcji DTS. Na moje zawstydzenie,
iż przyjmujemy Go w tak skromnych
warunkach, w ciągle jeszcze nieumeblowanej redakcji, przy kulawym stoliku i na niewygodnych rozkładanych
drewnianych krzesłach, Pan Profesor
uśmiechnął się tylko z wyrozumiałością: „Proszę nie zwracać na to uwagi,

wszystko wymaga czasu”. Dziś wiemy, że miał rację. I od tego momentu
Profesor Wojciech Froehlich był naszym wiernym Czytelnikiem, mocno
nam kibicował, był wręcz ambasadorem DTS rozsyłającym drogą elektroniczną przez kilka lat kolejne wydania
naszej gazety w różne miejsca w kraju. Możemy być dumni, że człowiek
tak ogromnej wiedzy i kultury osobistej, prawdziwy autorytet jest razem
z nami od pierwszego dnia.
Prof. Wojciech Froehlich pojawiał
się potem jeszcze kilka razy na naszych łamach, opowiadając o ważnych problemach Sądecczyzny. Pozostało jeszcze wiele tematów i pytań,
jakie chcieliśmy zadać Panu Profesorowi. Jak zawsze w takich wypadkach
możemy dzisiaj powiedzieć jedynie
banalne: nie zdążyliśmy dokończyć
naszej rozmowy, Panie Profesorze. Ale
możemy też powiedzieć – dziękujemy, że poświęcił Pan swój cenny czas
nam i naszym Czytelnikom. Będziemy o tym z wdzięcznością pamiętać.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. 33–300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25.
ISSN 2082–209X.
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, tel. 18 544 64 41, tel./fax. 18 544 64 40.
Prezes Zarządu: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl.
Redaktor naczelna: Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl, k.gajdosz@dts24.pl, tel. 785 340 411.
Redaktor senior: Jerzy Wideł.
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko i.legutko@dts24.pl, tel. 785 340 410.
Biuro Reklam i Ogłoszeń: Beata Ziemba b.dts@poczta.fm, tel. 600 681 009.
Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl.
Dyrektor ds. kolportażu: Mateusz Węglowski. tel. 721 066 993 .
Skład: dOtgraf. Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.

3

17 października 2013 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie

KO N R OW E R S J E . Radni klubu Platformy Obywatelskiej: Piotr Lachowicz, Grzegorz Fecko oraz Tomasz
Basta chcą zwołać, nadzwyczajną sesję, która ma wyjaśnić wszelkie okoliczności sprzedaży działki CD Locum – inwestorowi galerii
handlowej Trzy Korony. Wątpliwości przede wszystkim co do finansowania budowy infrastruktury drogowej wokół nowo powstałego obiektu
mają również posłowie Solidarnej
Polski Andrzej Romanek i Arkadiusz
Mularczyk.
Budowa ronda przy galerii kosztowała 3 mln zł, a remont ul. Modrzejewskiej, zniszczonej przy budowie obiektu, to wydatek ok. 400
tys. zł. Radni oraz posłowie, powołując się na informacje upublicznione w 2011 r. na stronie Urzędu Miasta
Nowego Sącza twierdzą, że koszty
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przebudowy ulic znajdujących się
w sąsiedztwie galerii miał ponieść
inwestor. – Jakie zaszły okoliczności pomiędzy podpisaniem umowy
wstępnej, a podpisaniem aktu notarialnego? – kieruje otwarte pytanie do prezydenta miasta radny Fecko. Lachowicz natomiast pyta, czy
właściciele spółki CD Locum finansowali kampanię Ryszarda Nowaka.
„Powszechną praktyką na „wolnym rynku” jest to, że to inwestorzy wielopowierzchniowych galerii
handlowych ponoszą koszty infrastruktury drogowej, która znajduje się w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a która ma zapewnić
dojazd i użytkowanie tych inwestycji” – czytamy z kolei w piśmie kierowanym do prezydenta przez Arkadiusz Mularczyka.
We wtorek po południu, po zakończeniu konferencji prasowej

radnych klubu PO, prezydent miasta wystosował do mediów i zamieścił na oficjalnej stronie urzędu
oświadczenie w tej sprawie. „Wspomniane skrzyżowanie – po przebudowie rondo – a także ulice przylegające do powstającej galerii Trzy
Korony są częścią drogowej infrastruktury miejskiej i ich utrzymanie […] jest powinnością gminy”
– czytamy w pierwszym punkcie
oświadczenia. W kolejnym Ryszard
Nowak zaprzecza, jakoby kiedykolwiek publicznie wypowiadał się,
że „przymusi” inwestora do pokrycia kosztów przebudowy infrastruktury drogowej przy galerii
Trzy Korony. Wystąpienia posłów
odbiera z kolei jako „kampanię wyborczą, przygotowującą ich do walki o fotel prezydenta miasta, czego
zainteresowani nie kryją”.
Więcej na dts.24.pl
(MIK)
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Fugiel złożył
rezygnację
9
zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem
profesjonalnego programu
9
rozliczanie lokali przez internet
9
codzienny nadzór nad nieruchomością
9
przystępne ceny
9
bezpłatne porady dla wspólnot mieszkaniowych
9
dojazd do klienta
Nowy Sącz, Chełmiec,
ul. Biała 42
tel. 691 311 814
www.nieruchomosci-locus.pl

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

Doktor Andrzej Fugiel zrezygnował z funkcji zastępcy dyrektora
ds. lecznictwa w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu. Dyrektor placówki Artur Puszko przyjął
jego wypowiedzenie. Tym samym
Fugiel przestał pełnić również obowiązki ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Nadal jednak
będzie pracował w poradni nefrologicznej oraz na oddziale chorób
zakaźnych. Dyrektor szpitala szuka teraz kompetentnej osoby, która zajmie się SOR-em.
(G)
R

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
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Na mecie „Biegnij Warszawo”
czekały na Tomasza
żona i córeczki
FOT. ARCH. ŁUKASZA KLIMKOWSKIEGO

Piętrzą się pytania wokół
inwestycji galerii Trzy Korony

W S P O M N I E N I E . Informacja o Jego
śmierci obiegła chyba wszystkie ogólnopolskie media. Tragedia
na mecie „Biegnij Warszawo”, Gdzie
była karetka na mecie „Biegnij Warszawo”, Będzie śledztwo w sprawie śmierci na „Biegnij Warszawo”
– czytamy tytuły kolejnych newsów,
prześcigających się w doniesieniach
o domniemanych winnych zgonu 37–
latka. A w tle gdzieś rozgrywa się dramat najbliższych Tomasza Nawrockiego… którego rodzina pochodziła
z Nowego Sącza, a On sam chodził
do szkoły w Krynicy–Zdroju, a później tu często przyjeżdżał, oddając się
swej największej pasji – narciarstwu.
– 13 października obchodziłby
swoje trzydzieste siódme urodziny. Zabrakło kilku dni. Tymczasem 14 października odbył się Jego
pogrzeb. Ironia losu – mówi Łukasz
Klimkowski, kryniczanin, przyjaciel Tomasza. Znali się jeszcze z czasów, gdy Tomek mieszkał z babcią i siostrą w Krynicy–Zdroju.
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Choć później przeprowadził się
do Warszawy, ich relacje nie zatarły się. Łączyła ich wspólna pasja
– narciarstwo.
– Jeszcze niedawno rozmawialiśmy o naszych planach. Co roku
wyjeżdżamy jako instruktorzy
narciarstwa do Włoch. Mówiłem,
żeby nie zapomniał dołączyć mnie
do stałej ekipy – opowiada Łukasz
Klimkowski.
Gdy zadzwonił do niego kuzyn
Tomka, mówiąc, co się wydarzyło
w niedzielę, 6 października, w Warszawie, nie mógł zrozumieć: dlaczego? – Tomek ostatnio dużo czasu
poświęcał sobie. W bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Biegał, jeździł na rowerze, dbał o swą
formę – mówi Łukasz Klimkowski,
dodając, że sam ukończył Akademię
Wychowania Fizycznego, zna więc
przypadki, kiedy nawet zawodowcy, po przejściu wszelkich badań,
umierali na murawie boiska.
– Serce? Wylew? – zastanawia
się teraz. – Ale najgorsze, że odszedł cholernie pogodny człowiek,
który nie pamiętam, by kiedykolwiek miał zły humor. Swoją otwartością przyciągał do siebie ludzi.
Dla Niego nie było rzeczy niemożliwych. Rzadko się dziś spotyka takie osoby.
Sprawę przyczyn śmierci 37–latka wyjaśni sekcja zwłok, a śledztwo
prokuratorskie wykaże, czy gdyby
pomoc medyczna była odpowiednia
i nadeszła odpowiednio wcześnie,
Tomasz Nawrocki by żył.
Na mecie czekały na Niego żona
i dwie córeczki (11 i 7 l.)…
KATARZYNA GAJDOSZ

G

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Przeciwdziaųanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkaŷców
Gminy Kamionka Wielka”
Gųównym celem projektu jest przeciwdziaųanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkaŷców Gminy Kamionka
Wielka poprzez przekazanie sprzħtu komputerowego
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie
bezpųatnego dostħpu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl

Z gáĊbokim Īalem zawiadamiamy,
Īe w dniu 10 paĨdziernika 2013 r.
zmará w wieku 70 lat

prof. dr hab. WOJCIECH
FROEHLICH
wieloletni pracownik naukowy
Instytutu Geogra¿i Polskiej Akademii Nauk,
czáonek Polskiej Akademii Nauk
oraz czáonek Polskiej Akademii UmiejĊtnoĞci.

Projekt jest realizowany do 30 wrzeƑnia 2015 r.
Projekt jest wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ, ze Ƒrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
OƑ priorytetowa VIII Spoųeczeŷstwo informacyjne
– zwiħkszanie innowacyjnoƑci gospodarki,
Dziaųanie 8.3 Przeciwdziaųanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”

UroczystoĞci pogrzebowe odbyáy siĊ
16 paĨdziernika 2013 r. w Nowym Sączu
na Cmentarzu Komunalnym
przy ul. ĝniadeckich
Rodzina i Przyjaciele
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Jeśli mamy umrzeć z głodu,
to zacznijmy już teraz

A KC J A . Pies szkolony do wykrywania narkotyków będzie obwąchiwał
rzeczy osobiste uczniów. W szkołach
powiatu nowosądeckiego rusza akcja
„Z nami bezpiecznie” organizowana
przez Straż Graniczną.

G O S P O DA R K A . Związkowcy PKP
Cargo Południowy Zakład w Nowym
Sączu grożą strajkiem głodowym, jeśli zarząd nie odstąpi od pomysłu łączenia oddziałów spółki.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zdecydował,
że do programu prewencyjnego i edukacyjnego przystąpią wszystkie szkoły średnie. – Uznaliśmy, że tego typu
akcji nie należy organizować tylko
tam, gdzie mamy sygnały, że źle się
dzieje. Problem istnieje i nie ma co się
oszukiwać. Dorośli czasem nawet nie
zdają sobie sprawy, z czym młodzież
styka się na co dzień – mówi Zbigniew Czepelak, dyrektor Wydziału.
Dodaje, że na szerzenie się patologii
w szkołach mają wpływ również politycy, którzy promują choćby legalizację marihuany.
Zgodę na sprawdzenie rzeczy osobistych uczniów przez
psa służbowego Straży Granicznej do wykrywania narkotyków
muszą wyrazić rodzice. W Liceum

FOT. KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W NOWYM SĄCZU

Labrador sprawdzi, czy w plecakach
uczniów nie ma narkotyków

Ogólnokształcącym w Grybowie
podpisali ją prawie wszyscy. – Ona
może groźnie brzmi. Ale to też musi
zadziałać na uczniów – stwierdza
dr Kazimierz Solarz, dyrektor grybowskiej szkoły.
O pierwszej kontroli uczniowie
będą poinformowani. Kolejne już
nie będą zapowiadane.

Panowie pod krawatami
okradali misje
DT S C Z Y T E L N I KÓW. – To skandal.
Przyjedźcie i zobaczcie, co się dzieje
na placu przed kościołem św. Kazimierza w Nowym Sączu – alarmowała nas
w piątek pani Elżbieta, która tego dnia
wraz z córką złożyła tam niepotrzebny
jej już bądź zużyty sprzęt elektryczny.
Sądeckie parafie włączyły się w akcję Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w potrzebie”. Sądeczanie mogli dostarczyć zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny przy kościołach w wyznaczonym dniu. Idea
jest taka, że przy okazji pozbywania się niepotrzebnych komputerów,
żelazek, drukarek itp. można pomóc
misjom katolickim. Stowarzyszenie
odzyskuje bowiem z zebranych sprzętów, co się da, a następnie sprzedaje.
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Pozyskane w ten sposób pieniądze
przeznacza na misje. – Ludzie przynosili ten sprzęt na konkretny cel,
tymczasem grupa Romów, eleganckich panów pod krawatami przebierała w złożonych na placu przedmiotach, kradnąc, co im się podoba.
A przecież moja sąsiadka przyniosła zupełnie dobre radio, sprawny
komputer. W kilka minut już tego
nie było. Jak ktoś próbował zwrócić złodziejom uwagę, wyzywali, nie
przebierając w słowach – relacjonuje pani Elżbieta. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, sprzętu było niewiele.
– Nie wzywałem policji. Przeniosłem,
co zostało za ogrodzenie kościoła,
bo rzeczywiście w pewnym momencie zrobiło się nieprzyjemnie – przyznaje kościelny.
(PEK)

– Sprawdzanie rzeczy osobistych uczniów przez psa, to tylko jeden z elementów akcji.
Na całość składają się również
spotkania z psychologiem, pogadanki o szkodliwych działaniach narkotyków, itp. – dodaje Czepelak.
(KG)

Łapówka
na Forum?
KO N T R O W E R S J E . Sądecka prokuratura bada czy doszło do próby korupcji podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.
Według relacji wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza, 4 września małopolski przedsiębiorca próbował wręczyć mu
łapówkę w wysokości 6 tys. zł
w jednym z krynickich lokali. Wiceminister i jednocześnie Główny Inspektor Informacji Finansowej nie przyjął pieniędzy i sprawę
zgłosił do ABW oraz CBA. Śledztwo jest na etapie początkowym.
Częściowo zostało przekazane delegaturze krakowskiej Centralnego Biura Śledczego.
(MCH)
Więcej na dts24.pl

Według planów restrukturyzacji
spółki z istniejących dziesięciu zakładów w kraju miałoby zostać docelowo sześć, co może wiązać się
ze znacznym zmniejszeniem zatrudnienia. Południowy Zakład
miałby zostać połączony ze Śląsko–
Dąbrowskim. W oddziale PKP Cargo Południe, zdaniem Leszka Pajdy,
przewodniczącego „Solidarności”,
grozi nawet ponad 400 osób.
– Jeśli zarząd nie odstąpi od tych planów, pracownicy są zdeterminowani i w każdej chwili są gotowi podjąć akcję
– poinformował Pajda na piątkowej konferencji prasowej w biurze
senatora Stanisława Koguta (PiS).
– Jeśli mamy umrzeć z głodu za
dwa miesiące, kiedy nas zwolnią,
to możemy zacząć już teraz głodować. Przeprowadzaliśmy podobną akcję sześć lat temu. Teraz też
damy radę. Do skutku będziemy
walczyć w obronie miejsc pracy.
Strajk głodowy ma być przeprowadzony w Nowym Sączu i w Tarnowie, gdzie planowana jest likwidacja punktu naprawy wagonów
towarowych. Pracę może tam stracić nawet sto osób.
– Do dzisiaj nie wiemy, co stanie się z ludźmi. Rzucono nam
tylko hasło: „likwidacja” – mówi
Adam Naleźny, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy
Małopolski. –Jeśli nie dojdziemy
do porozumienia z zarządem, pracownicy chcą uczestniczyć w akcji
głodowej, bo wiedzą, że jak stracą
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pracę, gdzie indziej nie będą mogli jej znaleźć.
O utratę swojego stanowiska
obawia się między innymi Tadeusz
Tobiasz, zajmujący się od ponad 30
lat naprawą lokomotyw w PKP Cargo Południe: – Rozumiem, że reorganizacja zakładów jest niekiedy potrzebna, ale powinna być
przeprowadzona na odpowiednich
warunkach. Tak, żeby pracownik nie był poszkodowany. Mam
trzech synów na utrzymaniu. Jeszcze się uczą. Wielu pracowników
ma jeszcze gorszą sytuację życiową ode mnie.
Zdaniem senatora Stanisława Koguta likwidacja zakładu
PKP Cargo Południe to decyzja
głównie polityczna. Przypomina, że podobnie było w przypadku Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej czy sądeckiego sanepidu. Jak stwierdza, niszczy się Sądecczyznę, bo jest zbyt prawicowa.
Tymczasem za żadną z likwidacji
nie szły uzasadnienia ekonomiczne ani merytoryczne.
– Jeśli posłowie Platformy Obywatelskiej z naszego regionu nie
obudzą się, Nowy Sącz będzie niedługo całkowicie zaorany – mówił podczas konferencji prasowej.
– Apeluję do rządzących i prezesa
PKP Cargo: Nie narażajcie na utratę zdrowia kolejarzy. Przeszedłem
szesnastodniowy strajk głodowy
w 2003 roku i wiem, jakie to ma
konsekwencje zdrowotne.
Zarząd spółki natomiast cały czas
utrzymuje, że łączenie zakładów
jest nieuchronne. Spadek liczby
przewożonych towarów spowodował, że utrzymanie wszystkich
miejsc pracy jest nierentowne.
MONIKA CHROBAK
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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

Hala Handlowa
Gorzków
zaprasza na zakupy
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Weekendowa Wyższa Szkoła Biznesu
R O Z M OWA z dr. WIKTOREM PATENĄ, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu
– Za tydzień inauguracja roku akademickiego w WSB–NLU. Z jakimi refleksjami rozpoczyna Pan kolejny rok
uczelni?
– Cieszę się, że po raz kolejny odwiedzi nas profesor Leszek Balcerowicz i wygłosi wykład inauguracyjny „Odkrywając wolność. Przeciw
zniewoleniu umysłów”. To dla
uczelni duże święto, podobnie jak
graduacja, która odbyła się w sobotę. Nie ukrywam jednak, że towarzyszą mi dwojakie uczucia. Mamy
kolejny trudny rok. Studia dzienne uruchomiliśmy tylko na części kierunków – na tzw. ścieżce
angielskiej (program na kierunku
zarządzanie). Ogólnie rekrutacja
zbliża się do poziomu z ubiegłego
roku, kiedy przyjęliśmy w sumie
607 studentów.
– Mówimy o ogólnej liczbie studentów,
w tym zaocznych?
– Tak.
– Prawdą jest, że na studia dzienne nie
było chętnych?
– To kompletna bzdura. Zgłoszenia były, jednak kilkunastoosobowe grupy, jakie się zrekrutowały, nie zapewniają wystarczającej
rentowności, więc nie uruchamialiśmy tych kierunków. Zdecydowaliśmy się tylko na zarządzanie
prowadzone w języku angielskim,
bo tu uzbierały się dwie grupy.
– To znaczy, że uczelnia będzie świecić
pustkami od poniedziałku do piątku,
a tętnić życiem tylko w weekendy?
– Trend w strukturze studentów na korzyść studentów niestacjonarnych obserwujemy od trzech
lat. Mam jednak nadzieję, że niebawem on się odwróci, szczególnie w odniesieniu do kierunku
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informatyka, a także programów
w języku rosyjskim.
– Prognozy na to nie wskazują. Według szacunków Konfederacji Lewiatan – jak podaje „Gazeta Wyborcza”
– w ciągu najbliższych kilku lat zniknie nawet 200 niepublicznych uczelni w Polsce.
– Dlatego, by tego uniknąć, konsolidujemy się z innymi szkołami.
Przejęliśmy uczelnię GWSP w Gliwicach, WSMiP w Chrzanowie.

Działamy w ramach konsorcjum
Futurus. Ponadto szukamy nowych
możliwości rekrutacji zagranicznej.
– Coraz więcej naszych studentów
przecież ucieka na studia za granicę,
jak w takiej sytuacji przekonać młodych z zewnątrz, że u nas warto się
uczyć?
– Nasza uczelnia jest atrakcyjna szczególnie dla studentów
ze Wschodu. Teraz tylko szukamy formuły, żeby móc po nich sięgnąć. To jest kwestia kontaktów.
Musimy wybrać model, sposób,
w jaki te osoby będziemy rekrutować. Nad tym właśnie pracujemy. Na razie mamy bliskie kontakty
z jedną z dużych uczelni w Kazachstanie. Spodziewamy się stamtąd
prawie 100 studentów.
– Nie bez znaczenia dla tegorocznej rekrutacji pozostały zapewne zawirowania wokół Miasteczka Multimedialnego. Policja na uczelni, sprawa
w prokuraturze, konflikt pomiędzy
właścicielami…
– Na pewno konflikt wpłynął
niekorzystnie na wizerunek uczelni. Na szczęście ostatnie decyzje
świadczą, że wszystko idzie po naszej myśli. Postępowanie w sprawie
nieprawidłowości w pracy zarządu zostało umorzone. Prokuratura
uznała, że nie ma żadnych przesłanek, aby je kontynuować. Prawdopodobnie popełniono jakiś błąd
w sztuce.
– To jednak nie zamyka sprawy konfliktu miedzy właścicielami?
– O to proszę pytać właściciela.
Natomiast co do zarządzania obiema
spółkami, Sąd podtrzymał decyzję, że tylko rektor WSB–NLU może
mianować zarząd, co też uczyniłem

i swoją decyzję podtrzymuję. Zarząd więc sprawnie działa, a budowa postępuje. Zakończy się w listopadzie. W marcu 2014 roku
budynek będzie już w pełni wyposażony i gotowy na przyjęcie firm.
– Miasteczko Multimedialne uratuje uczelnię?
– Wiążemy z tym projektem
wiele nadziei. To szansa na ściślejszy związek pomiędzy biznesem
a nauką. Powoli zaczyna się ruch,
na który z prezydentem Krzysztofem Pawłowskim długo czekaliśmy. Absolwenci WSB–NLU, którzy już dojrzeli, mają swoje duże
firmy, wracają do Nowego Sącza.
Jeden z nich, prezes spółki giełdowej Infoscope S.A., zadeklarował
już, że w Miasteczku otworzy oddział swojej spółki. Rozpoczynamy
dla nich rekrutację 30–50 informatyków. Ta sama spółka zleciła naszej szkole kilka projektów informatycznych. Zaczynamy prowadzić
wspólnie działalność badawczo–
rozwojową. Za chwilę takich działań będzie dużo więcej. Dla WSB–
NLU to także szansa na ożywienie
rekrutacji, zwłaszcza jeśli chodzi o informatykę oraz działalność
badawczo–rozwojową.
– Strategia Rozwoju Nowego Sącza
na lata 2004–2013 zakładała „budowę konkurencyjnej, specjalistycznej i nowoczesnej oferty edukacyjnej
dla studentów, stwarzającej warunki do rozwoju prężnego ośrodka akademickiego”, Nowy Sącz miał stać
się miastem akademickim. Obecna
strategia już nie zawiera podobnych
zapisów…
– O to, dlaczego tak jest, proszę
pytać władze miasta.

– Jednak przedstawiciele WSB–NLU
biorą udział w konsultacjach przy planowaniu strategii.
– Mamy plan udać się w tej
sprawie do prezydenta miasta.
Chcielibyśmy, żeby Nowy Sącz
postawił na akademickość. WSB–
NLU jest znaną marką. W tym
roku otrzymaliśmy drugą kategorię naukową KBN – jesteśmy więc
w grupie 30 najlepszych uczelni w Polsce. Z kolei Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa stawia
na powszechność kształcenia. Razem oferujemy spójną, atrakcyjną
ofertę dla całego subregionu.
– Od wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża
dowiedziałam się, że po co wpisywać
coś, co już się dokonało. Skoro w ponad 80–tysięcznym mieście 10 procent stanowią studenci, to już mamy
do czynienia z miastem akademickim.
Nowy Sącz jest Pana zdaniem miastem
akademickim?
– To pewnie kwestia definicji. Pytanie, czy stawiamy na akademickość, rozwój badawczo–naukowy,
czy tylko na tanie miejsca pracy,
proponowane w galeriach handlowych i firmach produkcyjnych. Wolałbym, żeby to było miasto akademickie, w rozumieniu postawienia
np. na tak kluczowy projekt jak Miasteczko Multimedialne. To tu będzie kreowane prawdziwe know–
how, działalność badawcza. Ludze
tu wykształceni będą mogli realizować skomplikowane projekty informatyczne. To miejsce ma szansę przyciągnąć nowych obywateli
do wyludniającego się Nowego Sącza. To może być istotny wyznacznik rozwoju miasta.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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Prześladowania
w sieci mogą
prowadzić
do samobójstw
E D U K AC J A . Cyberstalking to jeden
z tematów akcji „Bezpieczny Junior”,
którą zorganizowano w Nowym Sączu w Środowiskowym Hufcu Pracy. Młodzież z Ukrainy, Rosji, Czech
i Polski uczy się nawzajem od siebie, jak reagować na prześladowania
w internecie.
Temat zainicjowała Ewelina Sikora,
wychowawczyni w Oświęcimskim
Hufcu Pracy. Jak twierdzi, w epoce
portali społecznościowych problem
ten jest coraz bardziej poważny.
– Młodzi ludzie są dręczeni poprzez e–maile, czy zamieszczanie
zdjęć i filmów, które ich ośmieszają
– wylicza. – Nie wolno tego lekceważyć. Takie działania mogą nawet doprowadzić osobę prześladowaną do samobójstwa.
Więcej na dts24.pl
MONIKA CHROBAK

SMS
Misie kanalizacyjne
Całe miasto już się śmieje z przetargu, jaki ogłosiły Sądeckie Wodociągi. Sprawę wyszperał czujny recenzent życia społecznego
w Nowym Sączu Adam Orzechowski i opowiedział w Regionalnej Telewizji Kablowej. Można powiedzieć, że Orzechowski
poruszył lawinę, ale w tym przypadku chyba lepiej powiedzieć,
że uruchomił prawdziwą powódź komentarzy i złośliwości.
Zasłużonych? O tym rozstrzygnąć muszą już sami sądeczanie.
Na pewno jednak Sądeckie Wodociągi chcą zamówić oryginalne gadżety w dużej ilości. Co takiego? M.in. 100 pluszowych
misiów, tyleż samo skórzanych
portfelu, 100 walizkowych zestawów do grilla itp. No i zaczęło się grillowanie, a na wolnym
ogniu stu walizkowych zestawów przypiekać zaczęto prezesa Wodociągów Janusza Adamka, który próbował tłumaczyć,
że te gadżety promować będą
duży unijny projekt realizowany przez jego firmę. Sądeczanie
byli skłonni wybaczyć Wodociągom zamówienie 300 zasilanych
wodą zegarów biurowych, ale
już nijak nikt nie może zrozumieć potrzeby promowania inwestycji wodno–kanalizacyjnej
przez 100 kompletów podróżnych do butów. O kubkach, długopisach, zegarach ściennych,
pendriveach i torbach na zakupy już nie wspominając. Ci, którzy próbowali bronić dziwnego
zamówienia prezesa podkreślali,
że przecież to wszystko za unijne pieniądze z grantu. Za unijne,
czyli niczyje? Nie, za unijne, czyli nasze pieniądze.
(KCH)
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Chcąc ugrać swoje, trzeba narobić rabanu
R O Z M OWA z ZOFIĄ PIECZKOWSKĄ, byłą wiceprezydent Nowego Sącza i wieloletnią radną miasta
– Konwenty burmistrzów i wójtów, spotkania samorządowców zwoływane
na przemian przez starostę nowosądeckiego Jana Golonkę i radnego Sejmiku
Małopolski Zygmunta Berdychowskiego, tak zwany Pakt dla Sądecczyzny
– wszystko po to, by nakłonić marszałka województwa do zauważenia
potrzeb naszego subregionu w tzw.
kontrakcie Małopolski z rządem, który będzie decydował, na co wydamy
unijne pieniądze w przyszłej perspektywie. Co to tak naprawdę da? Wiadomo
przecież, czego Sądecczyzna potrzebuje.
– Jeśli nie będziemy robić nic
– w sensie upominania się i krzyków
– nikt nie będzie o nas pamiętał. Ćwiczymy to już przez sześć ostatnich lat
i musimy to robić nadal, bo nic nam
z nieba nie spadnie. Pakt dla Sądecczyzny jest w tym sensie pożyteczny,
że zwraca uwagę na nasze potrzeby.
Jest tam wiele propozycji inwestycji,
które są potrzebne. Jest też kilka, bez
których się obejdziemy. Ale wszyscy
zgadzają się, że kluczowa jest modernizacja, czy nawet budowa nowej drogi krajowej nr 75 i linii Podłęże
– Piekiełko. To będzie koło zamachowe dla naszego regionu. Wszystkie inne pomysły są uzupełnieniem.
– Modernizacji drogi nr 75 nie ma na razie w żadnych planach rządowych, a linia Podłęże – Piekiełko jest bardzo daleko na liście…
– Stąd potrzeba robienia rabanu, bo nie ma innej drogi rozwoju
– na samym początku musi być komunikacja! Pamiętam jeszcze początek lat 90., kiedy w Łukowicy
Czesława Rzadkosz starała się przyciągnąć inwestora. Zainteresowanie
było, bo był ciekawy teren, ale bez
dobrego dojazdu. I sprawa upadła.
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NOWY SĄCZ

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

Przez 20 lat tutaj się nic nie zmieniło. Jest szybka i sprawna komunikacja – są inwestycje.
– Czegoś Pani brakuje na liście kluczowych inwestycji dla regionu?
– Pomysły są przeróżne. Z kilku,
jak wspomniałam, można bez szkody zrezygnować. Nie łudźmy się,
że na wszystko dostaniemy pieniądze. Zresztą samorządowcy to wiedzą. Z satysfakcją zauważyłam,
że w ramach wspomnianego Paktu dla Sądecczyzny Zygmunt Berdychowski wymieniał obwodnicę południową Nowego Sącza, czyli
ostatnie ogniwo zamykające Nowy

OGŁOSZENIA DROBNE
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?!
WEJDŹ: www.daiglob.pl;
Zakładka daiglob a–count.
BRYKIET DRZEWNY – producent,
c.o., kominki. Tel. 503–313–788.
ZATRUDNIĘ kucharkę, pomoc
kuchenną, pokojówkę
w pensjonacie, zakwaterowanie.
Tel. 601 462 099.
PROJEKTOWANIE STRON
INTERNETOWYCH,
tel. 791 234 520

55 zł

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

Sącz pierścieniem obwodnic. Biegłaby od skrzyżowania alei Piłsudskiego
z ulicą Nawojowską i łączyła się z ulicą Węgierską. Koncepcja jest.
– Wszyscy jednym głosem mówią
o potrzebie budowy nowej drogi nr
75. Jasne, że trzeba z Nowego Sącza wywieźć okna, wodę mineralną,
czy bramy. Ale do nas też przyjeżdżają turyści. Może gdyby odwrócić sytuację i stworzyć na Sądecczyźnie jakiś duży magnes w rodzaju
proponowanego przez burmistrza Muszyny Jana Golby krytego stoku narciarskiego. Może wtedy taką drogę udałoby się wybudować w partnerstwie
publiczno–prywatnym?
– Nikt nie podejmie się takiej inwestycji bez dokładnej analizy,
a tu kluczowa jest dostępność komunikacyjna. Nikt nie będzie chciał
stać w korkach w drodze na stok narciarski, nawet kryty.
– Nie lepiej przekonywać marszałka o naszych racjach osobiście, najlepiej
w jego gabinecie?
– To nie jest takie łatwe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi podjąć decyzję w sprawie DK 75. Marszałek musi przekonać
rząd, że to inwestycja dla nas absolutnie kluczowa. My marszałka już
przekonaliśmy. Jest jeszcze kwestia
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lotnisk. W Łososinie trzeba by pościnać pagórki, by to lotnisko przyjęło jakiś większy sensowny samolot, a nie tylko rekreacyjny. Stary
Sącz ma najlepszą lokalizację. Pomijając bardzo dobre warunki terenowe, lotnisko otworzyłoby dostęp
do uzdrowisk. Ale to inwestycja stosunkowo droga. Nie dostaniemy pieniędzy na wszystko. Tak czy inaczej
kraj się rozwija tam, gdzie jest dobrze zorganizowany transport, musimy o tym mówić ciurkiem i skwapliwie przypominać. Transport jest
bezwzględnie kołem zamachowym.
– Dlaczego Sądecczyźnie ciężko walczyć
o swoje racje i potrzeba aż takiego pospolitego ruszenia?
– Kłania się tu w ogóle przyjęty
swego czasu model rozwoju Polski,
który zakłada, że łożymy na metropolie, które siłą swego oddziaływania pozwolą rozwinąć się również
obszarom przyległym. To dla mnie
klęska. Rozwijający się Kraków rozwinie mimochodem Nowy Sącz? Nie
widzę związku. Rozwój powinien iść
równolegle, czego dobrym przykładem były Niemcy. Tak więc krzyczmy głośno, chciejmy dużo, a może
któryś z naszych pomysłów doczeka się realizacji.
Rozmawiał (BOG)

7

17 października 2013 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie

Pomóż Kacperkowi zrobić pierwszy krok
Monika została poinformowana, by
przygotować się na najgorsze.
– Syn był trzy razy owinięty pępowiną wokół szyi. Przy każdym
skurczu dusił się – wyjaśnia pani
Monika.
Państwo Nosalowie złożyli
w prokuraturze sprawę przeciwko szpitalowi, ale nie byli w stanie udowodnić konkretnym osobom błędu.

W piątek i sobotę w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu dla Kacperka
zagrali m.in. Lachersi, zespół Atrament, Schaderian. Charytatywny
koncert przyniósł kolejne złotówki
na leczenie i rehabilitację chłopca.
– Zbieramy konkretnie na zabieg
fibrotomii. To nowoczesna metoda, opracowana w Rosji, uwalniania przykurczów poprzez wykonanie nacięć w wybranych punktach
na ciele – wyjaśnia pani Monika.
– Koszt zabiegu to ponad 11 tysięcy złotych. Podczas koncertu udało
się zebrać ponad 5 tysięcy. Po rozliczeniu się z różnymi instytucjami, powinno zostać około 3 tysięcy złotych.
Pani Monika przyznaje, że frekwencja na imprezie nie była oszałamiająca, ale teraz jest bogatsza
o nowe doświadczenie. Sama bowiem podjęła się organizacji koncertu. – Kto nigdy tego nie robił,
nawet nie zdaje sobie sprawy, ile
czeka go biurokratycznej pracy.
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L U D Z K I E H I S TO R I E . – Podobno
doświadczani są ludzie silni, którzy
sobie z problemem poradzą – mówi
Monika Nosal z Nawojowej, mama
3,5–letniego Kacperka. Gdy była
z nim w ciąży, nikt nie spodziewał się,
że poród przyniesie tyle komplikacji.
Teraz każdy jej dzień to walka, by syn
stanął o własnych siłach na nogach.

– Niedawno Kacperek zaczął przewracać się z pleców na brzuch, co w jego
stanie jest krokiem milowym. To wstęp do nauki chodzenia – cieszy się
mama 3,5–rocznego chłopca
Uzupełniania ton papierów, by
uzyskać stosowne zgody. Ale teraz
jestem bogatsza w doświadczenie
i nowe znajomości. Ludzie są chętni
do pomocy, potrzebują tylko inspiracji – mówi Monika Nosal i już planuje kolejną akcję dla swojego syna.

***
Kacperek w łonie matki rozwijał się prawidłowo, lekarze podczas USG nie informowali o żadnych
możliwych wadach czy zaburzeniach. Dramat Nosalów rozpoczął się przy porodzie. – Pierwsze

godziny upływały w miarę spokojnie – wspomina mama. – Później jednak czułam, że mój organizm nie pracuje prawidłowo.
Odeszły mi wody w kolorze zielonym. To już powinno zaniepokoić
personel, niestety zainteresowanie
moją osobą było znikome. W końcu
podano tlen. Zaczęły się bóle parte, a ja słyszę: „Nie przyj, bo ci się
dziecko udusi. Dzwońcie po intensywną terapię”. Lekarz dosłownie
wypchnął mi dziecko z brzucha.
Kacper był w stanie krytycznym. W mało delikatny sposób pani

A

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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***
Po kilku dniach walki o jego życie usłyszeli diagnozę: dziecięce porażenie mózgowe – MPD. Po pół
roku lekarze stwierdzili jeszcze padaczkę. Dziś chłopiec ma 3,5 roku.
Nie potrafi mówić, chodzić, nawet
nie siedzi, nie raczkuje. – Niedawno Kacperek zaczął przewracać
się z pleców na brzuch, co w jego
stanie jest krokiem milowym,
to wstęp do nauki chodzenia – cieszy się pani Monika.
Jej największym marzeniem jest,
by syn stanął na nogach o własnych
siłach. To marzenie zdeterminowało jej całe życie. Zrezygnował z pracy, aby opiekować się synem. Za
820 zł i 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, jakie otrzymuje od państwa,
ma zapewnić dziecku środki pielęgnacyjne, dojazd do ośrodków,
konsultacje lekarskie i opłacić rehabilitację. Niedawno rozpoczęto

też leczenie aminokwasami, których koszt to nawet 1500 zł miesięcznie. Chłopiec przygotowany
jest ponadto do wspomnianego już
zabiegu fibrotomii – a to kolejny
niemały wydatek.
– Dlatego szukam różnych form
zdobycia pieniędzy na leczenie
syna. Pracuje tylko mąż. Sami nie
jesteśmy w stanie zapewnić Kacprowi pełnego leczenia, które, widzę, przynosi efekty – mówi pani
Monika.
Kacper Nosal jest podopiecznym
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Osoby, które chcą wesprzeć
jego leczenie i rehabilitację mogą
dokonać dowolnej wpłaty na konto:

Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5
01–685 Warszawa
Numer konta: 61 1060 0076
0000 3310 0018 2660
Tytułem:
13512 – Nosal Kacper Antoni
– darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia.

Więcej informacji o tym,
jak można pomóc Kacprowi,
na stronie internetowej:
www.pomocdlakacperka.pl (KG)

TWÓJ SAMOCHÓD PRZED ZIMĄ

Dobrze dobrane opony to gwarancja bezpieczeństwa
R O Z M OWA . Firmę Handlowo–
Usługową Old–Car w Nowym Sączu, zajmującą się serwisem
samochodowym, prowadzi małżeństwo Marek i Ewa Wąsowiczowie. Kiedy chcemy porozmawiać
o tym, jak przygotować samochód
na zimę, pani Ewa odsyła do męża.
– W sprawach technicznych Marek
będzie wiarygodniejszy – śmieje
się. Choć wszyscy pracownicy firmy, jak i jej stali klienci, wiedzą,
że pani Ewa zna się na samochodach lepiej niż niejeden zawodowy
mechanik, to jednak ma świadomość, że widok kobiety w warsztacie nadal wzbudza niepokój
u mężczyzn.
– Dopóki nie zobaczą efektów
pracy żony – mówi pan Marek.
– Na początku jest zdziwienie,
czasem padną niemiłe słowa, ale
ostatecznie mamy bardzo dużo
klientów – w tym chyba najwięcej kobiet. Panowie bowiem nie
obawiają się wysłać do naszego
serwisu żon, kiedy sami, zapracowani, nie mają czasu zająć się
choćby kwestią wymiany opon
na zimę w ich samochodach. Panie za to rewelacyjnie rozumieją
R

E

K

L

A

M

YChoć wszyscy pracownicy firmy, jak i jej stali klienci, wiedzą, że pani

Ewa zna się na samochodach lepiej niż niejeden zawodowy mechanik,
to jednak ma świadomość, że widok kobiety w warsztacie nadal wzbudza
niepokój u mężczyzn…

się z żoną jeśli chodzi o wybór
na przykład obręczy kół, gdzie
w grę wchodzi już kolor, design.
W pracy jednak mamy raczej
sztywny podział obowiązków. Ja

A

AUTO SERWIS
Elektomechanika samochodowa
Klimatyzacje - naprawy - serwis

tel. 18 441 56 72
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 42
kluczyki - piloty - naprawa
CB radio, anteny
JBL głośniki

nawigacje GARMIN
monitoring GPS
autoryzowany serwic, koncesja 1995

Chcesz mieć szybki i wygodny dostęp do

„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”?
Ściągnij gazetę z naszej strony internetowej
lub zarejestruj się, by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl

zajmuję się w większości kwestiami technicznymi, a żona ma sporo
papierkowej roboty.
– Zatem porozmawiajmy o tych technicznych sprawach. Jak przygotować
nasz samochód przed zimą, by jazda
w sezonie była bezpieczna, a zniszczenia spowodowane przez mróz, sól jak
najmniejsze?
– Pierwsze, o czym należy pamiętać
to wymiana opon na zimowe.
– Z reguły pamiętamy o tym, ale
tłumacząc się brakiem czasu, czekamy do pierwszych prognoz, które oznajmią: Jutro będzie sypać
śnieg! I serwisy samochodowe pękają w szwach.
– Dlatego, wychodząc naprzeciw
zapracowanym klientom, prowadzimy zapisy. Można umówić się
na wymianę opon na konkretny
dzień i konkretną godzinę. Jeśli
zrobimy to odpowiednio wcześnie, unikniemy czasem nawet
trzygodzinnych kolejek. Nasi stali klienci wiedzą o tym i wielu
z nich już ma samochód przygotowany na mrozy. Tych, którzy
jeszcze o tym nie wiedzą, zachęcam do umówienia się na usługę. Warto też wiedzieć, że prowadzimy również przechowalnię

DOBRY

Twój samochód przed zimą

TYGODNIK SĄDECKI
opon. Osoby, które nie mają miejsca w domu, mieszkaniu, na trzymanie kół, mogą je zostawić u nas.
Umyjemy, zakonserwujemy i będą
czekały do wiosny.
– Jak długo możemy użytkować
opony?
– Żywotność opony – ale taka, która, rozumiem, kończy się jej śmiercią techniczną – wynosi około 10
lat. Żeby mieć gwarancję bezpieczeństwa, do użytku nadaje się
maksymalnie trzy lata.
– Na co więc należy zwrócić uwagę,
wymieniając opony na zimowe?
– Przede wszystkim, czy nie są stare
i jakie mają normy zużycia. Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż pięć milimetrów. Sprawdzić
należy także felgi, zawory powietrza. Takich oględzin należy dokonać w sprawdzonym warsztacie.
Nie polecam sezonowych zakładów,
które otwierają się tylko na zimę.
– One zrobią nam usługę taniej?
– Zapłacimy mniej i będziemy zadowoleni. Później jednak okaże
się, że opony zostały źle dobrane,
bo niezgodnie z zaleceniem producenta, albo będziemy chcieli
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WW Old-Car można umówić się

na wymianę opon na konkretny
dzień i konkretną godzinę.
Jeśli zrobimy to odpowiednio
wcześnie, unikniemy
kilkugodzinnych kolejek.

zareklamować usługę, a warsztat
już zamknięty za siedem spustów.
Ostatecznie i tak musimy udać się
do polecanego serwisu. Zapłacimy więc półtora razy więcej. Taniej? Chyba raczej ryzykowniej.
Szczególnie to ważna informacja dla posiadaczy nowych pojazdów, na gwarancji. Gdzie właściwie dobrane opony są podstawą
w razie wypadku do jej uwzględnienia przez producenta. Osoby, które z kolei uważają, że drogie znaczy najlepsze, też muszą
uważać na pewne pułapki. Opony wybieramy nie tylko ze względu na markę, ale też teren, po którym jeździmy: inne założymy, gdy

jeździmy raczej po płaskim, inne,
gdy po górzystym. Mechanicy polecanych serwisów takie rzeczy
doskonale wiedzą i potrafią właściwie doradzić klientowi.
– Wymieniliśmy opony. Na co jeszcze
powinniśmy zwrócić uwagę, by samochód „przeżył” zimę bez szwanku.
– Warto zadbać o karoserię. Nałożyć twardy wosk, który zabezpieczy lakier przede wszystkim przed korozją, szkodliwym
działaniem wody i soli. Ponadto wymienić płyny, na te, które nie zamarzają. Tu jednak również byłbym ostrożny i kupował
na przykład płyn do spryskiwaczy w sprawdzonych miejscach.
Nie kierował ceną. Ostatnio głośno
było o płynach – sprzedawanych
w sieciówkach – które na etykiecie opakowania miały napisane,
że zamarzają powyżej –20 stopni,
a zamarzały już przy –10. Koniecznie też przed zimą sprawdźmy elementy optyczne samochodu.
– Pana samochód już jest gotowy
na zimę?
– Ze mną trochę jak z szewcem.
Najpierw muszę zadbać o swoich

9

klientów. Jeszcze w trosce o ich
bezpieczeństwo zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden problem. Często przyjeżdżają do mnie panowie
i chcą wymienić opony na zimowe, których stan jednak pozostawia wiele do życzenia. Gdy
zwracam im na to uwagę, mówią,
że to samochód żony, że ona jeździ nim tylko po dzieci do szkoły
i z powrotem: „Samochód kosztował grosze, a pan chce mi wcisnąć
opony droższe od jego wartości?”
– słyszę często. Nie chciałbym
moralizować, ale właśnie dobre
i dobrze dobrane opony dadzą nam
i naszym bliskim poczucie bezpieczeństwa. Tu nie o pieniądze chodzi, a zdrowy rozsądek.
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www.jkszyby.pl
OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
AUTOSERWIS
PRZYCZEPY
I LAWETY

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

• wymiana
• naprawa
• przyciemnianie
• polerowanie
Ul. Emilii Plater 7a, Nowy Sącz tel. 18 443 68 40

SERWIS OGUMIENIA

ul. Piramowicza 1A
tel. 18 442-03-48
ul. Ogrodowa 12A
tel. 18 443-40-06

OPONY - FELGI - AKUMLATORY - BAGAŻNIKI - OLEJE

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW KN/007
Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 2 (Baza PKS)
- wykonuje wszystkie rodzaje przeglądów rejestracyjnych pojazdów
Czynne: pon.-piątek g. 7.00 - 22.00, sobota g. 7.00 - 15.00, Tel. 18 548 22 22

Twój samochód przed zimą

10
R

E

K

L

A

M

A

DOBRY

TYGODNIK SĄDECKI

DOBRY

TYGODNIK SĄDECKI

Twój samochód przed zimą
R

E

K

11
L

A

M

A

DOBRY

12

TYGODNIK SĄDECKI

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y G M I N Y P O D E G R O D Z I E

Uhonorowano trud nauczycielski

wyróżniającym się dyrektorom placówek oświatowych i nauczycielom nagrody finansowe. Otrzymali
je – Jadwiga Szajewska, dyrektorka Przedszkola w Brzeznej, Barbara Bodziony, dyrektorka Przedszkola w Podegrodziu, Władysław
Kozik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Magdalena Górczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Brzeznej–Litaczu, Katarzyna Plata, dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Długołęce–Świerkli, Ewa Szabla,
dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Gostwicy, Balbina Olszak, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi, Michał Bulzak, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Olszanie,
Rozalia Ścianek, dyrektorka Szkoły

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w Gminnym Ośrodku Kultury
w Podegrodziu pracownicy i kierujący placówkami oświatowymi spotkali się na miłej uroczystości z okazji nauczycielskiego święta. Przy tej
specjalnej okazji nie zapomniano
o licznym gronie zasłużonych nauczycieli, którzy są już na emeryturze, bądź przeszli na renty.
Przed tym zacnym gronem gości uczniowie klas drugich i trzecich
z Gimnazjum im. św. Kingi w Brzeznej zaprezentowali program artystyczny. Spotkał się on z gorącym
przyjęciem zebranych w sali głównej GOK.
Z okazji nauczycielskiego święta
wójt Małgorzata Gromala wręczyła

Bliżej do świata dzięki internetowi
Firma z Tarnowa, która wygrała przetarg,
zainstalowała w 150 gospodarstwach domowych w gminie kompletne zestawy komputerowe, udostępniła sieć internetową. Wieści
z gminy, powiatu, kraju i ze świata, wiedzę
może zdobywać zatem kilkaset osób. Młodzież, dorośli.
To był I etap projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Podegrodzie”. Był on w całości sfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. oś priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.
– Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu
– eInclusion. Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość. Jak wspomnieliśmy I etap projektu sfinansowanego przez
fundusz unijny kosztował 1344550,00 PLN.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem naszych mieszkańców udało się
nam pozyskać pieniądze z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie i ruszamy z II etapem cyfryzacji gminy – mówi wójt Małgorzata
Gromala. – W tym etapie projektem obejmujemy 100 gospodarstw domowych i trzy jednostki oświatowe, czyli szkoły w Podegrodziu,
Brzeznej i Gostwicy. W sumie do końca 2015
roku zainstalowanych zostanie 130 zestawów
komputerowych. Koszt tego przedsięwzięcia
wyniesie ponad 1.1 mln złotych.

Projekt przewiduje dostarczenie instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu,
opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania, dostarczenie bezpłatnej usługi dostępu do internetu.
Jak nam powiedział Grzegorz Popardowski, asystent koordynator projektu gminy.
Rodziny, które chcą skorzystać z tego etapu
projektu, podobnie jak z poprzedniego etapu, muszą spełnić pewne, konkretne warunki. Pod uwagę brane jest kryterium dochodów przypadających na członka rodziny.
A ponadto w takich przypadkach rodzinnych
dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej pobiera
stypendia socjalne. W projekcie preferowane
są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym.
Chodzi tutaj także o osoby nieletnie legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności reprezentowane przez swoich prawnych
opiekunów. Brane są pod uwagę też rodziny
zastępcze, które przedstawią postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w biurze projektu u Grzegorza Popardowskiego w Urządzie Gminy w Podegrodziu w godzinach pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00.
oraz pod numerem telefonu 537 049 270.
(KAN)

Podstawowej w Olszance, Stanisław
Krzyżak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach, Elżbieta Kosińska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Stadłach, Stanisław Mazur,
dyrektor Gimnazjum w Brzeznej,
Krystyna Dąbrowska, dyrektorka
Zespołu Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych w Podegrodziu, Danuta
Sułkowska, nauczycielka w Gimnazjum w Brzeznej, Dorota Łatka–
Gorlach, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Gostwicy, Grzegorz
Krawczyk, nauczyciel Zespołu Szkół
Podstawowo–Gimnazjalnych w Podegrodziu i Jacek Kula, nauczyciel
w Zespole Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych w Podegrodziu.
(KAN)

Ziemia bogata w historyczne zabytki

Ziemia Podegrodzka z swoją długą, bogatą
w wydarzenia historię wciąż ukrywa przed
historykami, archeologami materialne świadectwa sprzed wieków. Chodzi tutaj o zabytki nie tyle stojące na powierzchni ziemi, ile
o zabytki w niej dosłownie ukryte. Odsłaniają się one przed zbieraczami głównie podczas
wiosennych prac polowych, bądź też jesienią
kiedy deszcze wypłukują je z gleby.
– Bardzo często w tych porach roku znajdujemy cenne przedmioty bądź ich fragmenty wykonane z ceramiki – mówi Bartłomiej Urbański z Muzeum Lachów Sądeckich
w Podegrodziu filii Muzeum Okręgowego

w Nowym Sączu. – Niejako na porządku
dziennym można trafić też na narzędzia
rolnicze, myśliwskie z krzemienia. Podczas
ostatnich takich terenowych poszukiwań
(badań) archeolog Urbański znalazł zupełnie przypdkowo na polu ornym w Podegrodziu mosiężną pieczęć sołectwa Juraszowa
pochodzącą z przełomu XVII–XVIII wieku. Pieczęć służyła do asygnaty dokumentów. Zachowała się część odciskowa pieczęci. Niestety bez rączki.
– Bardzo wiele zabytków arecheologicznych z okolic Podegrodzia znajduje się
w Krakowskiej Polskiej Akademii Nauk
w oddziale w Igołomii – wyjaśnia Bartłomiej Urbański. – To plon badań naszej gminy
dokonany przez dr. Krzysztofa Tunię, pracownika PAN.
W przyszłym roku w Podegrodziu odbędą się uroczystości związane z obchodami 1000–lecia Podegrodzia. Z tej okazji wydane zostanie monumentalne dzieło „Dzieje
Podegrodzia” przygotwane przez historyków z Krakowa i Nowego Sącza. Z pewnością otwarta też będzie wystawa archeologiczna świadcząca o interesującej historii nie
tylko samego Podegrodzia, ale całej gminy.
W każdym bądź razie Bartłomiej Urbański
w przyszłym roku zamierza prowadzić archeologiczne badania sondażowe na tzw. zamczysku. Twierdzi on, że przynieść powinny ciekawe znaleziska.
(KAN)
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Równo rok temu, 18 października, Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie ostatecznie utrzymał
w mocy decyzję ministra zdrowia o unieważnieniu nacjonalizacji majątku przedwojennej spółki Żegiestów–Zdrój. Mimo takiego
werdyktu NSA Nowy Dom Zdrojowy nadal jest w zarządzie państwowej spółki akcyjnej Uzdrowisko Krynica–Żegiestów.
Warto przypomnieć, że Ministerstwo Zdrowia już w 2005 r. i 2011 r.
i w 2012 r. a więc kilkakrotnie podejmowało, bądź utrzymywało w mocy
swoją decyzję, jednak przekazania
majątku administrowanego przez
Uzdrowisko Krynica–Żegiestów
spadkobiercom przedwojennych
właścicieli spółki Żegiestów–Zdrój
nie znajdowało i wciąż nie znajduje
właściwego finału. Dlaczego państwo
oddało po latach starania uzdrowisko Szczawnica dawnym właścicielom, a w Żegiestowie–Zdroju idzie
to tak opornie?
– Gdyby to starostwo powiatowe miało w zasobach trwałych majątek spadkobierców dawnej spółki,
to nie czekałbym ani chwili i zwróciłbym im własność ich rodziców,
dziadków – mówi Jan Golonka, starosta nowosądecki. – Tak, jak to było
w przypadku pałacu Stadnickich
w Nawojowej. Pałac od lat ulegał degradacji i nie można było dopuścić
do jego ruiny. W przypadku Żegiestowa sytuacja jest podobna. Są decyzje Ministerstwa Zdrowia, Naczelnego Sądu Administracyjnego,
a Nowy Dom Zdrojowy już jest w katastrofalnym stanie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje.

Bez Nowego Domu
Zdrojowego
nie będzie uzdrowiska

Żegiestów to obecnie wielki plac budowy o imponującym rozmachu. Przebudowane są stare obiekty pensjonatów,
domów wypoczynkowych. Powstają nowe…

Zachwyt krajobrazem, klimatem sprawił, że pięknie położony Żegiestów –Zdrój, miał w Polsce międzywojennej coraz więcej
wielbicieli. Co prawda uzdrowisko
powstało w 1846 r., kiedy to Jakub
Ignacy Medwecki wykupił od miejscowych chłopów tereny bardzo
bogate w źródła wód mineralnych
i pobudował pensjonaty i sanatoria. Jednakże prawdziwy rozkwit
uzdrowiska nastąpił w latach międzywojennych za sprawą wspomnianej Spółki Żegiestów–Zdrój, która
została zarejestrowana w Krakowie
w grudniu 1920 r. Na jej czele stanął Jędrzej Krukierek, który był burmistrzem Krosna. Członkami Spółki byli urzędnicy, lekarze, prawnicy
m.in. z Krosna, Krakowa, Poznania.
po swoim ojcu spółką zarządzał jego
syn i wtedy uzdrowisko miało autentyczną sławę w kraju. Coraz więcej chętnych, majętnych ludzi budowało tutaj na gruntach odkupionych
od spółki wspaniałe pensjonaty, wille. Wtedy też w 1936 r. Naftowy Koncern „Małopolska” oddał do użytku
najbardziej luksusowe na ówczesne
czasy sanatorium „Wiktor”. Wcześniej, bo w 1933 r., Spółka Żegiestów–Zdrój wybudowała Nowy Dom
Zdrojowy wg projektu Adolfa Szyszko–Bohusza. Wszelkie dalsze plany rozwojowe spółki, która oprócz
prowadzenia sanatoriów miała własny zakład zdrojowy produkujący
wodę mineralną, zniweczyła II wojna światowa. Prezes Kazimierz Krukierek starał się po wojnie odbudować spółkę, ale nic z tego nie wyszło,
bo dekretem ministra zdrowia z dnia

ZDJĘCIA JERZY WIDEŁ

Spółka Żegiestów–Zdrój

…tylko Nowy Dom Zdrojowy niczym wyrzut sumienia polityki państwa wobec ogólnonarodowego majątku stoi,
strasząc swoim wyglądem.
18 marca 1948 r. państwo przejęło przedsiębiorstwa uzdrowiskowe
w Żegiestowie Zdroju, Rabce Zdroju i Szczawnicy.
Jak wykazali po latach spadkobiercy dawnych właścicieli spółki,
a potwierdziło to Ministerstwo Zdrowia, nacjonalizacja majątku spółki odbyła się z naruszeniem prawa,
gdyż m.in. przedsiębiorstwo uzdrowiskowe nie było wcale na liście firm
ważnych dla gospodarki narodowej,
a tylko takie podlegały upaństwowieniu. Ale, któż w tamtych czasach budowy komunizmu zwracał na takie
drobiazgi uwagę.
W 1953 r. uzdrowisko żegiestowskie na lata przejęło Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe Krynica–Żegiestów
przekształcone w 1996 r. w spółkę akcyjną Skarbu Państwa Uzdrowisko Krynica–Żegiestów. Ten stan
posiadania majątku przedwojennej
spółki trwa do dzisiaj z ogromną,

tragiczną wręcz szkodą dla sanatorium Nowy Dom Zdrojowy. Dość powiedzieć, że od 10 lat sanatorium jest
wyłączone z eksploatacji, rozgrabione, rozkradzione, a koszty ochrony
tego obiektu przez te minione lata idą
w grube setki tysięcy złotych.

Co dalej z Żegiestowem?
Polityka kolejnych zarządów
Uzdrowiska Krynica–Żegiestów,
firmy podkreślmy to wyraźnie,
państwowej, doprowadziła wręcz
do totalnego zniszczenia Uzdrowiska Żegiestów. Spadkobiercy przedwojennej spółki reaktywowali ją
w 2001 r. i już tyle lat czynią starania
o zwrot swoich majątków.
– To, co się z nami wyprawia, zakrawa nie tylko na kpinę, ale wręcz
sabotaż – mówi Anna Uzarowicz–
Chmielewska, wnuczka przedwojennego prezesa spółki Jędrzeja Krukierka. – Władze komunistyczne

zabrały nam bezprawnie majątek.
Władze nowej Polski nie czynią lepiej, doprowadzając do kompletnej
ruiny Nowy Dom Zdrojowy. Żal,
straszny żal na to patrzeć.
Mimo decyzji Ministerstwa
Zdrowia z 2005 r. i dalszych, kolejni prezesi zarządów UKŻ z uporem
odwoływali się od ministerialnych
decyzji. Na zasadzie postępowania
psa ogrodnika, który sam nie zje
i drugiemu nie da.
W minionych latach prezesi nie
oddawali Nowego Domu Zdrojowego gdyż, albo podważali prawne istnienie reaktywowanej spółki,
albo obawiali się posądzeń korupcyjnych, zasłaniając się brakiem wpisu
do Ksiąg Wieczystych nowych właścicieli, czyli spółki Żegiestów–Zdrój.
Ten stan trwa do dzisiaj.
– W Sądzie Rejonowym w Muszynie trwa postępowanie w sprawie wpisu do Ksiąg Wieczystych,

jako właścicieli Nowego Domu
Zdrojowego reaktywowanej Spółki – wyjaśnia jej pełnomocnik znany sądecki adwokat Stanisław Cabała. – Mam nadzieję, że do końca roku
sprawa ta zostanie uregulowana
i nowemu zarządowi Spółki Akcyjnej Krynica–Żegiestów nic nie pozostanie do zrobienia, jak przekazanie
majątku zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Stan Żegiestowa–Zdroju nie jest
obojętny władzom Gminy Uzdrowiskowej Myszyny. Jej burmistrz
Jan Golba oprócz tego, że od lat
jest zwolennikiem zwrotu majątku
spadkobiercom dawnej spółki Żegiestów–Zdrój, to w dodatku ma
ręce związane realizacją planów zagospodarowania Uzdrowiska. A jego
projekty wobec niego są imponujące i przewidują zmianę oblicza
Żegiestowa. Wszystko jednak zależy od uregulowania spraw związanych ze zrujnowanym Nowym
Domem Zdrojowym, bo trudno sobie wyobrazić piękny deptak z walącym się budynkiem dawnego sanatorium w tle.
Od kilku miesięcy nowym prezesem Zarządu Krynicy–Żegiestów
SA jest Jarosław Wilk. Zapoznał się
już z decyzjami Ministerstwa Zdrowia i werdyktem NSA. Z natury jest
człowiekiem pragmatycznym i konkretnym. Zwrócił się też do adwokata Stanisława Cabały o potwierdzenie
praw Spółki Żegiestów–Zdrój do majątku przedwojennych właścicieli.
– Od 1948 roku w Księgach Wieczystych w Muszynie jako właściciel nieruchomości nie figuruje ani
dawne PPU Krynica–Żegiestów, ani
tym bardziej obecna nasza Spółka – mówi prezes Jarosław Wilk.
– W Księgach Wieczystych jest cały
czas Skarb Państwa. Jeśli Spółka
spadkobierców Żegiestów–Zdrój
przedstawi nam Księgi Wieczyste,
w których figurować będzie jako
właściciel, niezwłocznie wydamy
im majątek, w tym oczywiście Nowy
Dom Zdrojowy. Nie zrobimy wcześniej żadnego innego ruchu, bo tak
nam nakazuje prawo. Nie wiem, ile
to może potrwać, bo to nie od nas
zależy.
Od kilku lat Cechini Żegiestów–
Zdrój Główny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi
w uzdrowisku jego rewitalizację. Żegiestów to obecnie wielki plac budowy o imponującym rozmachu.
Przebudowane są stare obiekty pensjonatów, domów wypoczynkowych. Powstają nowe. Tylko Nowy
Dom Zdrojowy niczym wyrzut sumienia polityki państwa wobec ogólnonarodowego majątku stoi, strasząc
swoim wyglądem.
– Dopingujemy poczynaniom firmy Cechinich, którzy chcą przywrócić blask naszemu uzdrowisku
– mówi Krzysztof Płowiec, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa. – Mam wielką nadzieję, że za 5–10 lat Żegiestów
stanie się atrakcyjnym miejscem
do wypoczynku, leczenia i powrócą do niego kuracjusze. Wierzę,
że w przyszłości Żegiestów będzie
tętnić życiem i znajdą w nim pracę okoliczni mieszkańcy, że Nowy
Dom Zdrojowy będzie prawdziwym
centrum naszego pięknego kiedyś
uzdrowiska.
JERZY WIDEŁ
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11. sezon z rzędu w ekstraklasie
Rewolucja wymuszona budżetem
ma wyjść zespołowi na dobre. Drużyna Bogdana Serwińskiego zaczęła nowy sezon zupełnie odmieniona,
ale zabrakło w niej wielkich nazwisk,
do czego Muszynianka (która nazywa
się teraz oficjalnie Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank PBS) zdążyła
nas już przyzwyczaić.
W zespole, który – przypomnijmy – zdobył Puchar CEV, pozostały tylko dwie zawodniczki:
Aleksandra Jagieło i Paulina Maj.
Do Muszyny przyjechało natomiast dziewięć innych siatkarek.
Ivana Plchotova i Magdalena Piątek w Muszynie już grały. Natomiast Natalia Kurnikowska, Gabriela Jasińska, Sylwia Wojcieska,
Karolina Różycka, Magdalena Mazurek, Emilia Mucha oraz Justyna Sosnowska to twarze w uzdrowisku zupełnie nowe. Ten zespół
– mieszanka doświadczenia i młodości – ma być żądny sukcesów
i grać bez kompleksów.
– Nie ma najmniejszego powodu, by z teoretycznie niżej na rynku notowanymi zawodniczkami
nie mieliśmy grać o najwyższe cele
w tym sezonie. Tak będzie – zapewnia Bogdan Serwiński.
Trudno mu nie wierzyć, bo zawsze w drużynie były spore rotacje,
a zespół od wielu lat jest w czołówce polskiej siatkówki.

***
Przedsezonowe sparingi wlały
w serca kibiców w Muszynie sporo otuchy. Zwycięstwa nad Galatasaray Stambuł, Schweriner S.C.,
wysokie zwycięstwo nad Aluprofem Bielsko Biała udowodniły, że nowa drużyna może sprawić
w tym sezonie sporą niespodziankę. Wszak w zespole jest reprezentantka Polski, Karolina Różycka,
doświadczona Aleksandra Jagieło i Sylwia Wojcieska, która reprezentowała Budowlanych Łódź
i rumuńskie Dinamo Bukareszt.
Ostatni sezon w Atomie Trefl Sopot, z którym co prawda zdobyła
mistrzostwo Polski, miała pechowy, bo leczyła kontuzję i nie wyszła
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T YC H Y 3:1, ale z Krynicy wyjechali Mikołaj Łopuski i Krzysztof Zapała. Powód?
Klub nie wywiązuje się z zapisów kontraktu. Łopuski wraca do Tych, a Zapała do Sanoka. Reszta zawodników czeka
na uregulowanie finansów
do końca października.

E

K

L

A

M

nawet na parkiet, ale Muszynianka to dla niej okazja do powrotu
do wielkiej formy.
Bogdan Serwiński nie byłby
sobą, gdyby nie próbował sprowadzić do Muszyny siatkarek, które przyciągają na trybuny kibiców
i są gwarantem najwyższego poziomu. Jednak Juliann Faucette wybrała grę w Chinach, zaś atakującą
Małgorzata Kożuch skusiły azerskie dolary pachnące ropą naftową. I bez nich „mineralne” zaczęły
11. sezon z rzędu w siatkarskiej ekstraklasie od zwycięstwa. Jak mawia jeden z ekspertów siatkarskich
– Bogdan Serwiński zawsze spada
na cztery łapy.
(RAF)

W S O B OT Ę , 19 PA Ź D Z I E R N I K A ,
O G O D Z . 16 , w hali sportowej
przy ul. Na Rurach, odbędzie
się mecz I ligi piłkarek ręcznych UKS Dwójka Profil. Przeciwniczkami będą zawodniczki
KKS Polonia Kępno

155…

… tys. zł – tyle za BMW X1Drive, które Justyna Kowalczyk przekazała
na rzecz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, zaoferowała firma Express z Krakowa, wypożyczająca samochody. Dodatkowo
10 proc. zysku wypracowanego w przyszłości przez ten właśnie samochód także zostanie przekazane na pomoc chorym dzieciom.
Cena wywoławcza auta wynosiła 133 tys. zł. Czarne BMW X1 to nagroda dla Kowalczyk za wygranie klasyfikacji BMW X Drive Trophy
2012/13 – klasyfikacji najaktywniejszych na narciarskich trasach. – Pomysł oddania auta dla „mukoludków” zrodził się szybko, chyba 10 minut po tym, jak się dowiedziałam, że je wygrałam. Nie wiedziałam tylko,
w jakiej formie to się stanie. Potrzebne było trochę czasu, bo najpierw
musiałam wybrać jego specyfikację, kolor i ostatecznie otrzymałam
go dopiero w lipcu – mówiła PAP Kowalczyk w dniu ogłoszenia licytacji. Narciarka z Kasiny Wielkiej chorych na mukowiscydozę wspiera
od 2011 r. Jeżeli ktoś również chce pomóc chorym dzieciom, to trwają inne aukcje PTWM, z których dochód zostanie przeznaczony na remont izolatki i łazienki w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego U.M im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wśród licytowanych
przedmiotów jest m.in. koszulka startowa Justyny Kowalczyk. (RAF)
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•Drewniane schody,
•Podłogi
•Balustrady
•Podbitki
•Tarcica sucha, mokra
WIKPOL ul.Wyczółkowskiego 4A
(boczna Bolesława Prusa)

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130

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

 
 )ဘ

668 930 302
www.daiglob.pl

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

B E N I A M I N E K I L I G I KO B I E C E G O S Z C Z Y P I O R N I A K A zespół
Dwójki Profilu Nowy Sącz odniósł drugie zwycięstwo w lidze. Wygrana ze Słupią Słupsk
dała piłkarkom 6. miejsce
w tabeli.
OGÓLNOPOLSKIE SEMINAR I U M K U M I T E I K ATA W J Ó Z E F OW I E przygotowujące do Mistrzostw Europy Juniorów
przyniosło powołania dla Mateusza Pucha, Patrycji Kogutowicz oraz Oskara Kumora
– zawodników Limanowskiego Klubu Kyokushin Karate. Był to ostatni sprawdzian
przed mistrzostwami, które odbędą się w Katowicach 26
października.

L I C Z B A T YG O D N I A

JadÏodajnia
Pod Wierzb¦
ul. Paderewskiego 49,
tel. 18 441 04 43
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Olimpia – najcenniejsze złotko Kasi
R A B K A . Rok 1980. Tragedia podczas
prac rolniczych. Trzyletnia Kasia traci obie rączki. Rodzice w rozpaczy.
A jednak to dzielni górale i mądrzy
ludzie. Wiedzą, że rozpacz prowadzi donikąd. Przecież Kasia – ich mały
skarb... żyje. To najważniejsze! Trzeba
zrobić wszystko, aby potrafiła wziąć
się z życiem za bary. Nauczyli ją. Stanęła na podium.
Każdy z nas, często niejeden raz,
musi mierzyć się z rozpaczą. Każdy
ma moc, która pozwala zwyciężyć,
ale nie wszyscy wierzą, że starczy
im sił. Nie wszyscy chcą się mierzyć
i poddają się. Szkoda...
– Brak rąk to tylko coś, co mnie
wyróżnia z tłumu. Każdy czymś
się różni od innych. Ważne, aby
na początek sam w sobie dostrzegł wartościowego człowieka.
To pierwszy krok do tego, aby inni
dostrzegli to samo – mówi Kasia
Rogowiec (rocznik 1977), szczęśliwa
mama, żona, mistrzyni olimpijska,
absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pilot wycieczek,
w latach 2001 do 2010 r. pracownica ds. kadr i płac Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, potem Uniwersytetu Ekonomicznego, obecnie na urlopie
macierzyńskim.
Jej córeczka, mała Olimpia przyszła na świat tego lata.
– Chcieliśmy mieć dziecko, więc
nie byłam zaskoczona faktem bycia w ciąży. Moja głowa była pełna
obaw, że nie podołam, że nie mam
instynktu macierzyńskiego. Jeszcze pierwsze dwa– trzy tygodnie
po porodzie powątpiewałam czy
pojawi się uczucie swego rodzaju
bycia „kwoką”. Pojawiło się i mnie
rozpromienia, choć bez seplenienia
nad Olimpią i „tiutiania” – uśmiecha się mama Olimpii.
Z właściwym sobie poczuciem humoru opowiada również
o tym, że w jej wykonaniu przewijanie maleństwa trwa 20 minut,
a w wykonaniu taty, albo opiekunki – przyjaciółki rodziny – Natalii,
czterokrotnie krócej. I cóż z tego.
Spróbujcie ścigać się z nią na nartach albo na rolkach. Zdecydowana większość z Was nie ma szans.
Właściwie niemal każdy z Was nie
ma szans. Każdy jest w czymś najlepszy. Jeden w przewijaniu, inny
w bieganiu...
Kasia to piękna, silna, radosna,
spełniona kobieta. Samodzielna.
Dzięki mądrości swoich bliskich.
– Samodzielność zawdzięczam w dużej mierze moim rodzicom, rodzinie – cioci Marysi,
siostrze taty, która zawsze była blisko. To ich mądrość życiowa w powiązaniu z trudami prowadzenia małego gospodarstwa i moim
uporem, powodowały, że kształtowałam się do bycia samowystarczalną i do proszenia o pomoc,
kiedy było to konieczne. Traktowano mnie bez taryfy ulgowej, jak
każdego innego członka rodziny.
Uczestniczyłam w prawie wszystkich pracach, od mycia podłóg

rękoma po zbieranie ziemniaków
podczas wykopków. Nie mogłam
liczyć na to, że ktoś będzie obchodził się ze mną w szczególny sposób dlatego, że nie mam dłoni. Sama
też tak siebie nie widziałam, a może
tak było właśnie dlatego, że w domu
nie dano mi tego odczuć. Z temperamentem się rodzi, charakter się
kształtuje, a człowieka się wychowuje i moi rodzice zrobili to dobrze.
Wypracowali we mnie siłę charakteru, wykształcili mnie, rehabilitowali, czuwali nad mym rozwojem
jednocześnie nie będąc nadopiekuńczymi – opowiada Katarzyna.
W samodzielności pomagają jej
„patenty” – bransoletka pomocna
przy pisaniu, ściereczka ułatwiająca
smarowanie masłem kromki chleba, haczyk do zapinania zamków.
– Zrobić coś inaczej, czasem
wolniej, ale zrobić samemu to bardzo ważne – mówi.
Przyznaje, że pewność siebie,
akceptację swojej inności trzeba było trenować jak bieganie
na nartach...
– Narzucona na ramiona koszula maskująca brak rąk towarzyszyła mi do trzeciego roku
studiów. Pomogli ludzie, którzy

uświadamiali mi swymi zachowaniami i słowami, że nie myślą
o mnie jako o odmieńcu. I okoliczności. Przecież chcąc być kierowcą, kupić bilet w autobusie, zapłacić rachunek, musiałam zdjąć
tę koszulę – wspomina.
Sport stał się na dobre pasją Kasi
na 5. roku studiów i tak już zostało. W 2003r. z Mistrzostw Świata w Baiersbronn wróciła z trzema
srebrnymi medalami, dwa lata później z Fort Kent – z dwoma brązowymi, z jednym srebrnym i jednym
złotym. W 2006r. z igrzysk w Turynie przywiozła do Polski dwa złote, w 2010 z Vancouver – brąz. 2011
przyniósł sukcesy na Mistrzostwach
Świata w Khanty Mansiysk w Rosji: brąz, czterokrotne srebro i złoto... Na przełomie 2011/2012 Kasia
wybiegała na nartach Kryształową Kulę.
Jak mówi – stało się to wszystko
także dzięki ludziom, z którymi los
skrzyżował jej drogę.
– Lubię żyć w „stadzie” i najprawdopodobniej w znacznej
mierze to właśnie ono tak zwanie: „nakręca” mnie do działania
– wyznaje.
IWONA KAMIEŃSKA
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