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BLIŻEJ SĄDECZAN!
X  Utworzenie stałej komórki komunikacji z mieszkańcami 

na zasadzie „biura obsługi klienta”. Na portalu udostęp-
nimy stałą możliwości komentowania przez Sądeczan 
bieżących informacji. Utworzymy klasyczną możliwości 
na portalu miejskim „Web 2 0” – „ja korzystam, ja tworzę”. 
Mieszkańcy będą mogli sami wpływać na treść materiałów 
i przedmiotów dyskusji, będą mogli również zamieszczać 
swoje projekty. Portal jest własnością mieszkańców a nie 
Urzędu! Uruchomimy dialog w e–przestrzeni, rozwój e–
administracji, utworzenie banku pomysłów i propozycji 
(skrzynka w urzędzie z pomysłami, poczta, internet), 

X  Ważne inwestycje dla miasta będą odbywały się na zasadzie 
ogłaszanych konkursów architektonicznych, gdzie kon-
kretna propozycja będzie publicznie dyskutowana i nad jej 
wyborem w dużej części będą decydowali mieszkańcy,

X  Utworzymy Budżet Obywatelski. Ponadto większa część 
obywatelskich projektów będzie alokowana poprzez Zarzą-
dy Osiedli. Wykonamy analizę stanu zaawansowania rozwo-
ju osiedli. Osiedla otrzymają roczny budżet inwestycyjny. 
O celach inwestycyjnych Osiedla zadecydują sami mieszkań-
cy – to Sądeczanie wiedzą, co dla nas jest najważniejsze! 

Zanim pokonaliśmy 
mistrzów świata…

Andrzej Wiśniowski gratuluje trenerowi Adamowi Nawałce zwycięstwa nad mistrzami 
świata? Jeszcze nie, bo to zdjęcie zostało wykonane dziesięć dni przed meczem z Niem-
cami. Już wówczas sądecki przedsiębiorca był pewien, że przed polską drużyną otwiera 
się okres świetnych wyników i powiedział o tym głośno selekcjonerowi. Nowy Sącz jest 
dziś miastem najbardziej związanym z narodową reprezentacją. Aż dwie firmy: Fakro 
i Wiśniowski są partnerami piłkarskiej kadry Polski. O wzajemnych korzyściach spor-
tu i gospodarski dyskutowano w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez 
naszą redakcję m.in. z trenerem Nawałką. Więcej L str. 3

- Mamo, obiecaj mi, że nie umrzesz… - rozmowa 
z Amazonką     L str. 4-5

- Rosyjscy handlowcy dotrą do naszych jabłek  L str. 7 

- Jest prawo, a gdzie sprawiedliwość ?  POLITYKA L str. 8

- Sprawdź kandydatów do rad – listy wyborcze     L str. 9-12

DZIŚ KOLEJNE WYDANIE – DTS SENIOR  L str. 23-26
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PRZECZYTANE 

Toksyczna 
konkurencja 
„Przed wejściem w życie ustawy 
szacowano, że rocznie ok. 3 mln 
ton śmieci ucieka z systemu. Lądu-
je w lasach i dziurach w ziemi (np. 
w wyrobiskach po żwirowniach). 
Rewolucja śmieciowa miała temu 
zapobiec. Nic się nie udało. Odpa-
dy zamiast trafić do sortowni, a po-
tem do recyklingu, wędrują po kraju 
i są upychane gdzie się da” – czyta-
my w „Polityce”.

„Każdy rodzaj odpadów ma urzę-
dowo nadane kody. To od rodzaju 
kodu zależy wysokość opłaty mar-
szałkowskiej za składowanie śmieci. 
Stawka za tzw. frakcję mineralną jest 
zerowa, za opłaty komunalne zmie-
szane sięga 120 zł za tonę. 

– I okazuje się nagle, że od-
pad toksyczny staje się mine-
rałem – ocenia Józef Mokrzycki, 
prezes giełdowej spółki Mo–bruk 
z Korzennej koło Nowego Sącza, 

zajmującej się m.in. utylizacją od-
padów trudnych.

Firma poczyniła inwestycje za 
wiele milionów złotych. Ma osiem 
zakładów w całej Polsce. Jest dzisiaj 
jedną z nowocześniejszych w bran-
ży, ale przegrywa konkurencję z fir-
mami krzakami, które mogły ofero-
wać usługi za bezcen.

Ostatnio startowała w przetargu 
na odbiór i utylizację odpadów tok-
sycznych z huty na zachodzie Pol-
ski. Dała realną cenę – 149 zł za tonę. 
Wygrała firma z ceną 65 zł. Za takie 
pieniądze toksyczne odpady nie zo-
staną zutylizowane, po prostu trafią 
na składowisko i będą zatruwać śro-
dowisko. – Weszliśmy na giełdę, aby 
działać transparentnie, ale konku-
renci jawnością się nie przejmu-
ją. Muszę ratować firmę importem 
odpadów, bo w kraju przegrywam 
z cwaniakami omijającymi prze-
pisy – zauważa prezes Mokrzycki”. 

Piotr Pytlakowski, „Żerowanie 
w śmieciach” w: Polityka nr 39 

(2977) 24.09.–30.09.2014

5983…
…skrzynki ułożyli w wieżach 
uczestnicy trwającego przez dwa 
dni weekendowe Charytatywnego 
Festynu Wspinaczkowego w hali 
MOSiR w Nowym Sączu. Rekord 
Polski w budowaniu wieży (38 
skrzynek) ustanowił Jacek Jur-
kowski, lider Klubu Wysokogór-
skiego w Nowym Sączu, który był 
pomysłodawcą i realizatorem im-
prezy. Jej sponsor – firma Ne-
wag – za każdą ułożoną skrzyn-
kę zapłacił 1 zł. Podwójnie płacił, 
gdy w budowę były zaangażowane 

dzieci do lat 7. Dzięki temu uda-
ło się zebrać 6811 zł. Dodatko-
wo natomiast dochód z festynu 
zasiliła także sprzedaż produk-
tów podarowanych przez lokal-
nych przedsiębiorców (429 zł) 
oraz zbiórka wśród gości impre-
zy – 903 zł i 9 groszy. Cała kwota 
– łącznie 8143,09 zł – przeznaczo-
na zostanie na rehabilitację Artu-
ra Kamieńskiego – podopieczne-
go Stowarzyszenia Sursum Corda, 
który od dwóch lat, po nieszczę-
śliwym upadku, walczy o powrót 
do sprawności. 

Więcej na ten temat czytaj 
na dts24.pl 

LICZBA TYGODNIA

Rekordzista Polski Jacek Jurkowski
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W Muszynie 
wyrośnie 
las miłości?
Marta i Szczepan Majochowie, 
nowożeńcy z Piwnicznej Zdroju, 
zasadzili pierwsze drzewko miło-
ści na terenie ogrodów zmysłów 
w Muszynie. Od teraz każda mło-
da para może mieć swoje własne. 
Zasadzić drzewko w muszyńskim 
ogrodzie mogą również małżeń-
stwa, na przykład w okrągłą 

rocznicę ślubów bądź przy oka-
zji odnowienia przysięgi małżeń-
skiej. – To wydarzenie rozpoczy-
na nową tradycję muszyńskich 
ogrodów zmysłów – mówi Ar-
kadiusz Cycoń z UMiGU w Mu-
szynie, po szczegóły sadzenia 
drzewek odsyłając do regulami-
nu, który można znaleźć na stro-
nie internetowej uzdrowiska. Je-
den z ostatnich jego punktów, 
napisany pro forma, informu-
je, że: „W przypadku rozwodu 
lub separacji nie przewiduje się 
usuwania drzewek. Na pisemny 
wniosek zainteresowanej strony 
zostanie usunięta pamiątkowa 
kłódka z grawerunkiem”.

Więcej na dts24.pl FO
T.

 U
M

IG
U

 W
 M

U
SZ

YN
IE

 A TO CIEKAWE



316 października 2014   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

REKLAMA

„Reprezentujemy Polskę – kibicuje-
my razem. Synergia sportu i gospo-
darki” – pod takim hasłem partnerzy 
polskiej reprezentacji piłkarskiej za-
prosili na konferencję do warszaw-
skiego hotelu Polonia Palace dzienni-
karzy i ludzi sportu. 

Najczęściej powtarzającym się 
motywem spotkania, była… prze-
powiadana wygrana z Niemca-
mi na dziesięć dni przed meczem. 
I jak tu nie wierzyć w moc do-
brych życzeń? Głównym bohaterem 
konferencji był selekcjoner Adam 
Nawałka, który – choć przed naj-
ważniejszym tegorocznym meczem 
nie udzielał żadnych wypowiedzi 
do mediów – przyjął zaproszenie 
sądeckich partnerów reprezenta-
cji oraz redakcji DTS.

 Od kilku miesięcy Nowy Sącz 
jest miastem najbardziej związanym 
z naszą narodową drużyną. Aż dwie 
firmy – Fakro i Wiśniowski są part-
nerami piłkarskiej kadry Polski! Ni-
gdzie w kraju nie znajdziemy podob-
nych przykładów. Co ważniejsze, 
obydwie firmy postawiły na narodo-
wą reprezentację, kiedy nawet naj-
odważniejsi kibice w najśmielszych 
snach nie marzyli jeszcze o wygranej 
z mistrzami świata. Mówiąc dosad-
niej, sądeckie przedsiębiorstwa były 
z naszą reprezentacją w momencie, 
kiedy ta była głównie obiektem kry-
tyki ze wszystkich stron. Szczegól-
nie Fakro zapisało w tej współpracy 
długą kartę.

– Jesteśmy partnerem piłkar-
skiej reprezentacji od dziewięciu 
lat i nigdy nie uzależnialiśmy tego 
od aktualnych wyników czy chwi-
lowych wahań kibicowskich na-
strojów – podkreśla Janusz Ko-
murkiewicz, dyrektor marketingu 
firmy Fakro. – Wszyscy reprezen-
tujemy Polskę, choć każdy w in-
nej dziedzinie. Dlatego jesteśmy 
z narodową reprezentacją, jako jej 
partnerzy i sponsorzy. My konku-
rujemy w gospodarczych mistrzo-
stwach Europy, reprezentujemy 
polską gospodarkę na arenie mię-
dzynarodowej, dlatego potrafimy 
docenić wysiłek, jaki nasi piłkarze 
wkładają w sportową rywalizację.

Spore wrażenie wywołało poja-
wienie się na konferencji Andrzeja 

Wiśniowskiego. W kuluarach ko-
mentowano, że skoro najlep-
szy polski przedsiębiorca 2013 r. 
w plebiscycie Ernst and Young zo-
stał partnerem naszej reprezentacji, 
to niechybna zapowiedź jej nadcho-
dzących sukcesów, bowiem Wi-
śniowski wie, w jakie branże inwe-
stować, a biznesowa intuicja rzadko 
go zawodzi.

 – Sponsorując polską drużynę, 
nie traktujemy tego, jako formy 
wsparcia dla naszych zawodników 
– przekonywał Andrzej Wiśniow-
ski. – Godne reprezentowanie Pol-
ski na świecie to nasz wspólny cel 
i obowiązek, dlatego zdecydowali-
śmy się iść razem na dobre i na złe. 
Sukcesy Polaków to również nasze 
sukcesy, których nie da się przeli-
czyć na żadne pieniądze.

Katarzyna Świderska, dyrek-
tor marketingu firmy Wiśniowski, 
zaraz po podpisaniu partnerskiej 
umowy z PZPN mówiła:

– Droga i zmagania polskiej re-
prezentacji na arenie międzyna-
rodowej nie należą do łatwych. 
To oczywista cecha nie tylko spor-
towej rywalizacji, a znaczenie tego 
słowa my akurat wyjątkowo do-
brze znamy i rozumiemy. Dlatego 

wsparcie dla polskiej drużyny jest 
dla nas sprawą oczywistą. Po-
winniśmy i chcemy być z naszy-
mi piłkarzami, nie tylko kibicując 
im przed telewizorami. Wierzymy 
w sukces naszej reprezentacyjnej 
drużyny i chcemy wspierać pol-
skich piłkarzy.

A podczas warszawskiej konfe-
rencji naszych piłkarzy wspierali 
przedstawiciele różnych dyscyplin 

sportu. Legenda polskiego ko-
larstwa Czesław Lang pojawił się 
w hotelu Polonia niemal prosto 
z hiszpańskiej Ponferrady, z jesz-
cze ciepłym złotym medalem Mi-
chała Kwiatkowskiego:

– W latach 70. ubiegłego wieku 
największe sukcesy i medale pol-
skich kolarzy szły w parze z suk-
cesami naszych piłkarzy. Adam, 
głęboko wierzę, że teraz będzie 

podobnie i za sukcesami kolarzy 
pójdą szybko dobre wyniki repre-
zentacji piłkarskiej. Z całego ser-
ca ci tego życzę!

 Trener Adam Nawałka nie krył 
zaskoczenia, jak wiele osób dobrze 
życzy polskiej piłce nożnej. Do bu-
dowania dobrej atmosfery wokół 
piłkarskiej reprezentacji i przeka-
zywania pozytywnej energii jej tre-
nerowi dołączył również Tomasz 
Redwan, kierownik zespołu marke-
tingu Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej, który tydzień przed Langiem 
także wrócił z mistrzostw świata 
ze złotym medalem.

– To fantastyczna sprawa, 
że polscy przedsiębiorcy docenia-
ją wysiłek polskich sportowców 
i chcą być z piłkarzami w dobrych 
i złych momentach – mówił pod-
czas naszej konferencji Adam Na-
wałka. – To ważne, bo daje nam 
komfort pracy i możemy się skon-
centrować tylko na sportowym 
wyniku. Wiem, co mówię, bo pa-
miętam całkiem niedawne czasy, 
kiedy w klubowej szatni brakowa-
ło ciepłej wody pod prysznicem.

Najbardziej wzruszony i zasko-
czony sytuacją był chyba dyrektor 
reprezentacji Tomasz Iwan, które-
mu przypomnieliśmy archiwalnym 
zdjęciem czasy, kiedy jako zawod-
nik kadry niemal z połową zespołu 
spędzał sylwestry w Nowym Sączu 
u Piotra Świerczewskiego.

– Jako dyrektor odpowiedzial-
ny za budżet narodowego zespołu 
powiem, jak kapitalne znaczenie 
ma fakt, iż polscy przedsiębior-
cy chcą wspomagać tę drużynę 
– mówił Iwan. – Prywatnie, jako 
Tomasz Iwan, nazywany czasami 
bratem Piotrka Świerczewskie-
go, dodam, jak zaskakujące może 
być życie. Spędzając kiedyś wol-
ny czas w Nowym Sączu, nie mo-
głem nawet przypuszczać, że zo-
stanę w przyszłości dyrektorem 
kadry, że poznany w tamtych la-
tach Andrzej Wiśniowski będzie 
jej sponsorem, a pracujący kie-
dyś w Sandecji Adam Nawałka zo-
stanie selekcjonerem. Można więc 
chyba powiedzieć, że wszystkie 
drogi do piłkarskiej reprezentacji 
prowadzą przez Nowy Sącz.

(MOL)

Wszystkie drogi do reprezentacji prowadzą przez Sącz

Goście konferencji: Tomasz Iwan, Adam Nawałka i Janusz Basałaj

– W latach 70. ubiegłego wieku największe sukcesy i medale polskich 
kolarzy szły w parze z sukcesami naszych piłkarzy. Wierzę, że teraz będzie 
podobnie – mówił Czesław Lang
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KULTURA.  – Daje mi to wolność 
wewnętrzną i ucieczkę od krat – tak 
mówi o swoim udziale w grupie te-
atralnej skazany Sebastian Wojnar 
z Zakładu Karnego w Nowym Sączu. 
Swój talent i umiejętności miał oka-
zję zaprezentować podczas spektaklu 
„Emigranci” Sławomira Mrożka w ra-
mach trwającego właśnie XVIII Je-
siennego Festiwalu Teatralnego. 

To wydarzenie bezprecedensowe. 
Sądeccy więźniowie po raz pierwszy 
wystąpili na Festiwalu w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, 
który co roku prezentuje przegląd 
najlepszych polskich premier teatral-
nych. Skazani pod okiem dyrektora 
artystycznego imprezy Janusza Mi-
chalika pracowali nad spektaklem 
wiele miesięcy. 

– To efekt ciężkiej pracy. Jak 
w prawdziwym teatrze, z praw-
dziwymi aktorami. Nie było żad-
nej taryfy ulgowej – mówi Ja-
nusz Michalik. – Zaskoczyło mnie, 
że są to niezwykle wrażliwi i zdolni 
ludzie. Bardzo szybko osiągnęliśmy 
nić porozumienia na polu dzia-
łalności teatralnej i dlatego pod-
jęliśmy się tego dramatu. To było 
wyzwanie i doskonale sobie z tym 
poradzili. Razem z dyrekcją Za-
kładu Karnego doszliśmy wspólnie 
do wniosku, że to już odpowiedni 
moment, aby wypłynąć na szer-
sze wody.

W spektaklu rolę intelektualisty 
na emigracji, który tęskni za swo-
im krajem, gra Sebastian Wojnar. 

Jak mówi, zaangażowanie w teatrze 
przynosi wiele radości i satysfakcji.

– Ten spektakl ma szczególną wy-
mowę. Bohater, którego gram, wy-
głasza monolog o wolności. Nie bez 
znaczenia jest, że wypowiadam go ja, 
w takim miejscu – podkreśla skazany. 
– Udział w teatrze daje mi wolność 
wewnętrzną. Ucieczkę od krat. Czu-
ję się wyzwolony. Nie jestem wtedy 
więźniem tylko aktorem. Mam na-
dzieję, że to, co robię tutaj, przyniesie 
w przyszłości jakiś pozytywny efekt. 

Działalność grupy teatralnej w Są-
deckiem Zakładzie Karnym odbywa 
się w ramach szerszego programu 
readaptacji społecznej, do którego 
zalicza się kilka modułów, m.in.: 
rękodzielnictwa, muzyczny czy 
akwarystyczny. Każdy może brać 
udział w zajęciach. Wystarczy tylko 
odrobina chęci. Ma to służyć przede 
wszystkim resocjalizacji więźniów. 

– Udział skazanych w Festiwalu 
to dla nas nobilitacja i rodzaj próby. 
Zależy nam na efekcie artystycz-
nym, ale też mamy inne cele. Chce-
my zmieniać ludzi i przygotować ich 
do powrotu na wolność – tłumaczy 
wychowawca działu penitencjarnego 
kapitan Dariusz Janik. – Teatr zmu-
sza ludzi do refleksji. Pozwala się re-
alizować, ale też uczy pozytywnego 
nastawienia do świata i ludzi. 

Janusz Michalik pracuje z Teatrem 
za Kratami już od trzech lat. To kolej-
ny spektakl Mrożka, który wyreży-
serował w Zakładzie Karnym. Dwa 
lata temu została wystawiona sztu-
ka "Na pełnym morzu".  (MCH)

Ucieczka od krat

– Ten spektakl ma szczególną wymowę. Bohater, którego gram, wygłasza 
monolog o wolności. Nie bez znaczenia jest, że wypowiadam go ja, w takim 
miejscu – mówi Sebastian Wojnar. 

GOSPODARKA.  Program, który ma 
promować politykę czystego powie-
trza w Nowym Sączu, doczekał się 
potwierdzenia dotacji na papierze. 
Ponad 6 mln 300 zł trafi na dofinan-
sowanie ekologicznych źródeł ogrze-
wania w domach sądeczan z Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Resztę kosztów programu 
pokryje miasto i sami sądeczanie, 
w ramach tzw. wkładu własnego. 

Do 2016 roku na wymianę pieców 
z węglowych na bardziej ekologicz-
ne zostanie więc łącznie wydanych 
10 mln zł. Mieszkańcy mogą wy-
bierać między piecem gazowym, 
pompą ciepła a solarami. Najwięcej 

osób zdecydowało się do tej pory 
na ogrzewanie gazowe.

– Zainteresowanie programem 
jest bardzo duże. To znacząca po-
moc. Ograniczenie niskiej emi-
sji jej jednak wymaga. Widać, 
że mieszkańcy tego oczekują – mó-
wił w poniedziałek, podczas podpi-
sania umowy Ryszard Nowak, pre-
zydent Nowego Sącza.

Pierwszych 150 osób, które już 
złożyły wnioski, dostanie zwrot 
kosztów jeszcze w tym roku. Moż-
na też się już starać o pieniądze 
z przyszłorocznego budżetu. W tym 
celu najlepiej udać się do Wydzia-
łu Ochrony Środowiska przy ul. 
Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu.

Największe dofinansowanie do-
tyczy pieców gazowych i wynosi 
90 %, pompy ciepła są finansowane 
w 50%, a solary w 40%. Małgorza-
ta Mrugała, prezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
podkreśla, że walka o czyste powie-
trze nie jest rzeczą prostą.

– U nas energetyka jest gospo-
darką rynkową. Samorządowcy 
nie posiadają instrumentów, żeby 
skłonić mieszkańców do wymia-
ny pieca. W regulacjach praw-
nych tego nie mamy. Tutaj waż-
na jest dobra wola i ekonomika, 
od której nie uciekniemy. Powin-
no to być jednak dla nas bardzo 

10 mln na wymianę pieców węglowych

SPRAWY I  LUDZ IE .  – Jakkol-
wiek to zabrzmi, ale choroba wnio-
sła, mimo wszystko, wiele pozyty-
wów do mojego życia. Pozwoliła mi 
je przewartościować – mówi 36–let-
nia Ewa, która stoczyła walkę z ra-
kiem piersi. 

– Jak zareagowałaś na wiadomość 
o śmierci Twojej rówieśniczki Anny 
Przybylskiej?

– Rozpłakałam się. Uważam ją za 
wspaniałą aktorkę i wzorową mat-
kę. Nawet nie chcę mówić o tym 
w czasie przeszłym. Rodzi to jed-
ną we mnie refleksję – nowotwór 
to choroba, która do końca życia 
niesie ze sobą strach. 
– Twoje zmagania z chorobą pozwala-
ją na sformułowanie kolejnej refleksji, 
która ten strach choć częściowo może 
uspokoić. Refleksję o nadziei…?

– Mam nadzieję… że ten najgor-
szy etap już za mną. Strach i obawa, 
mimo to siedzą gdzieś z tyłu głowy 
i są silniejsze ode mnie. 
– Wczoraj wzięłaś udział w corocznym 
Marszu Różowej Wstążki, organizowa-
nym w Nowym Sączu przez Stowarzy-
szenie Europa Donna. Z jakim przesła-
niem szłaś razem z Amazonkami?

– Najważniejsze przesłanie to pro-
filaktyka. Panie muszą uświadomić 
sobie, że systematyczne badania 

uchronią przed najgorszym. Ja, przy-
znaję, nie robiłam ich zbyt często. 
Ostatnie, zanim wykryto, że mam 
raka, wykonałam pięć lat temu. 
– W jakich okolicznościach wykryłaś 
chorobę?

– Bawiłam się z moją córką. Kie-
dy nagle mocniej ją przytuliłam, 
poczułam ból w piersi. Dotyka-
jąc później tego miejsca, wyczu-
łam guza wielkości ziarnka gro-
chu. Wówczas lekko mnie to tylko 
zaniepokoiło. Uznałam, że to ele-
ment cyklu miesiączkowego. Nie-
mniej sprawdzałam, czy guzek zni-
ka. Zmiana jednak utrzymywała się, 
więc uznałam, że nie ma na co cze-
kać. Ginekolog przepisał mi anty-
biotyk, stwierdzając, że to zatka-
ny kanalik mleczny. Nie dawało mi 
to spokoju. Umówiłam się na ba-
dania USG u pani onkolog. Ona nie 
miała złudzeń. To był nowotwór 
złośliwy. Zajęte miałam już węzły 
chłonne. Pamiętam, że po wyjściu 
z jej gabinetu, czułam, jakbym za 
chwilę miała się rozpaść na kawał-
ki. Nie wiem, jak długo płakałam 
w samochodzie, zanim odważyłam 
się pojechać do mojej mamy, by 
o tym powiedzieć. Jej udało się za-
łatwić wizytę w Centrum Onkologii 
w Gliwicach, gdzie spędziłam kil-
ka tygodni… [Ewa zawiesza głos…] 

Wydawało mi się, że już spokoj-
nie mogę o tym opowiadać, a jed-
nak nie potrafię powstrzymać łez…
– Bo było tam tyle nadziei 
co i strachu…

– Właśnie tam poznałam wie-
lu wspaniałych ludzi. Ale było mi 
dane z nimi rozmawiać tak krót-
ko… Nie zapomnę spotkania z ko-
bietą, która przyznała, że stroniła 
od profilaktyki i badań lekarskich. 
Zawsze zabiegana, martwiąca się 
o bliskich, dom. Podczas opera-
cji woreczka żółciowego, okaza-
ło się, że ma raka żołądka w bardzo 
zaawansowanym stanie. Rozma-
wiałam z nią w przeddzień swojej 
operacji – pierwszy i ostatni raz. 
Po tym spotkaniu zaczęło do mnie 
docierać, że ja też żyłam zawsze 
w ciągłym biegu, w ciągłym stresie. 
Miałam nienormowany czas pracy. 
Zawsze w rozjazdach – wyjeżdża-
łam z domu rano, wracałam póź-
nym wieczorem. Czasami tak przez 
kilka dni. Bywało, że córka widzia-
ła mnie tylko na śniadaniu. Zaczę-
ło docierać do mnie, że sympto-
my choroby pojawiły się wcześniej. 
Na przykład ciągle odczuwałam ból 
pod prawą pachą, nie mogłam do-
mknąć ręki, ale nie wiązałam tego 
z rakiem. Dziś wiem, że brak profi-
laktyki, stres, niezdrowy tryb życia, 

 Mamo, obiecaj, że nie umrzesz… 
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REKLAMA

SZUKAMY KOORDYNATORA HALI
REAL Nowy Sącz

5x w tygodniu. W przedziale od 4:00-6:00 do 12:00-14:00 

Zadania:
  Kontrola i odbiór wykonanych ekspozycji 
produktowych
 Wykonywanie raportów
 Budowa ekspozycji produktowych

Oferujemy:
 Wynagrodzenie min. 1300 zł netto/mies.
 Umowa cywilnoprawna

Oczekujemy aktualnej książeczki sanepidu!
Kontakt: m.wolski@dema.com.pl
Telefon: 603 331 834

KOMUNIKACJA.  Rozmowa z prof. 
ANDRZEJEM RUDNICKIM, specjalistą 
w zakresie systemów komunikacyj-
nych, współautorem rozwiązań trans-
portowych dla Nowego Sącza i woje-
wództwa małopolskiego. 

 – Już w 1993 roku próbował Pan przebić 
się z pomysłem wykorzystania komuni-
kacji szynowej dla Nowego Sącza i jego 
tak zwanego obszaru funkcjonalnego. 
Teraz po ponad 20 latach temat wraca. 
Pomysł jest warty odświeżenia?

– Kolej dla Nowego Sączą nie jest 
konkurencyjna w stosunku do sa-
mochodu bądź autobusu w relacjach 
regionalnych, na przykład w powią-
zaniach z Krakowem czy Tarnowem. 
Natomiast mogłaby odgrywać istot-
ną rolę w powiązaniach lokalnych, 
to jest w ramach obszaru funkcjonal-
nego Nowego Sącza. Warto by zatem 
wrócić do kolejowych koncepcji za-
wartych w projektach dokumentów 
gminnych, przygotowanych przez 
Politechnikę Krakowską.
– Jakie były ich szczegóły?

– To musi być usługa kolejo-
wa wysokiej jakości. Wymagało-
by to zagęszczenia przystanków 
i wprowadzenia równoodstępo-
wego ruchu szynobusów o stosun-
kowo niewielkiej pojemności, lecz 
wysokiej częstotliwości kursowa-
nia. Modernizacja istniejącego ukła-
du kolejowego wymaga wybudo-
wania nowych przystanków i torów 
mijankowych. Odstęp pomiędzy 
przystankami wynosiłby od 1100 
do 1500 m, a prędkość komunika-
cyjna ok 35 km/h. Sugerowaliśmy 
wprowadzenie dwóch linii w kształ-
cie litery "Y" ze wspólnym odcinkiem 
na trasie dworzec kolejowy – śród-
mieście – północno zachodnie ob-
szary miasta. W rejonie przystan-
ków powstałyby węzły przesiadkowe 
z dowozową komunikacją autobuso-
wą oraz komunikacją indywidual-
ną w systemie PARK and RIDE. Tak 
to wygląda w największych skrócie. 
– Ale mówimy nie tylko o Nowym Sączu?

– Oczywiście. Jego obszar funk-
cjonalny to otaczające go gminy, 

więc szynobusy kursowałby na po-
czątek do Starego Sącza, Marcin-
kowic, Jamnicy, a nawet Kamionki 
Wielkiej. Kluczem jednak jest wyso-
ka częstotliwość kursowania. Oczy-
wiście trzeba się liczyć z nadpodażą, 
ale inaczej pasażera nie przyciągnie-
my. Dwa pociągi na dobę nie mają 
sensu, a przecież istniejąca infra-
struktura kolejowa ma duże rezer-
wy w przepustowości. 
– Może zbyt mało uświadamiamy sobie 
i innym, że ze względu na czas, czyst-
sze środowisko i swój własny portfel, 
kto tylko może powinien przesiąść się 
do komunikacji zbiorowej albo na rower. 
Może jazda autobusem powinna stać się 
modna, tak jak rowery właśnie?

– Potrzeba wielokierunkowych 
działań i jedną z nich jest na pew-
no umiejętny marketing. Promo-
wanie poprzez edukację społeczną, 
kampanie informacyjno–reklamowe 
„kultury mobilności”, czyli postaw 
skłaniających do korzystania z ruchu 
pieszego i rowerowego i komunika-
cji zbiorowej oraz odpowiedzialnego, 
samoograniczającego się korzystania 
z samochodu osobowego.
– Ale jak zachęcić ludzi, by ten, kto nie 
musi jechać, zostawił samochód w ga-
rażu? Głos rozsądku to zazwyczaj za 
mało.

– Zmiany wymusi samo życie. Po-
cząwszy od faktu, że populacja się 
starzeje i coraz większa liczba po-
tencjalnych klientów będzie przy-
pisanych do komunikacji zbioro-
wej, a kończąc na przykrym fakcie, 
że po prostu utkniemy w korkach 
na dobre. Nowe drogi raczej nie po-
wstaną, może poza tzw. Węgierską 
–bis. Parkingi w śródmieściu ra-
czej też nie, a samochodów będzie 
przybywać. 
– Po Węgierskiej–bis sądeczanie wiele 
sobie obiecują… 

– Proszę pamiętać, że oczekiwania 
zmotoryzowanych, dotyczące po-
prawy warunków ruchu, będą sta-
rały się wymuszać nowe inwestycje 
drogowe. Niestety, realnie ocenia-
ne możliwości ekonomiczne samo-
rządu są zazwyczaj niewystarczające 
do zrealizowania programu rozbu-
dowy sieci drogowej i parkingów 
na skalę konieczną dla stworzenia 
akceptowalnych warunków ruchu 
samochodowego i parkowania. Po-
dejmowane dużym wysiłkiem bu-
dżetu gminy inwestycje drogowe 
pozwolą na uzyskanie tylko przej-
ściowej poprawy standardu w ruchu 
samochodowym, natomiast zachę-
cą do odbywania dodatkowo po-
dróży samochodem oraz nabywania 

kolejnego samochodu w rodzinie. 
Po przejściowej poprawie nastą-
pi pogorszenie warunków ruchu. 
W konsekwencji zatłoczenie dróg 
i ulic będzie obejmować coraz więk-
szy obszar i rozciągać się w czasie 
na coraz dłuższą część dnia, przy 
czym stopień użytkowania samocho-
du będzie regulowany długością kor-
ka. Wyraźne symptomy tych zjawisk 
można obserwować nie tylko w du-
żych, ale w ostatnich latach – także 
w wielu średnich polskich miastach, 
w tym w Nowym Sączu. Węgierska 
bis musi wpisać się w kompleksowe 
rozwiązania, włączając w to trans-
port szynowy. 
– Niby wszyscy są za wykorzystaniem 
wolnych szyn – Urząd Marszałkowski, 
Starostwo, PKP PLK, a nawet niektóre 
samorządy, ale brakuje impulsu do dzia-
łania. Wszyscy boją się ryzyka? Może 
partnerstwo publiczno–prywatne byłoby 
tu lekarstwem?

– Ryzyko oczywiście istnieje. 
A co do partnerstwa publiczno–pry-
watnego to nie sadzę, gdyż w Pol-
sce to się nie udaje, przynajmniej 
na razie. Partner prywatny byłby 
gotów wchodzić w taki biznes, jeśli 
na nim zarobi, zatem takie inwesty-
cje są droższe niż finansowane tylko 
z budżetów publicznych. 

Aby odwrócić niekorzystne tren-
dy, trzeba działań wielotorowych, 
choć nie ukrywam , że są one trudne, 
bo przez lata odwróciliśmy się tyłem 
do kolei. Czas pokazał, że niesłusznie. 
Zaniedbania są wieloletnie, poczy-
nając od niedostosowanych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Zakłady pracy i osiedla mieszkanio-
we przestaliśmy budować w pobliżu 
kolei, która mogłaby je obsługiwać. 
– Czy w jakiejś małej aglomeracji 
typu sądeckiego takie rozwiązania się 
sprawdzają?

– Każde miasto jest czymś nie-
powtarzalnym, a sytuacja jest dy-
namiczna, więc trudno tu o porów-
nania. Dlaczego jednak Nowy Sącz 
nie miałby być w tym względzie 
pionierem? 

Rozmawiał: (BOG)

Docenimy transport zbiorowy, 
jak na dobre utkniemy w korkach

ważne – mówi prezes Funduszu. 
– Mam nadzieję, że uda się pozy-
skać w dalszej perspektywie unij-
nej kolejne pieniądze dla Nowego 
Sącza – dodaje.

Sądeczanie, którzy decydują się 
na udział w programie KAWKA, 
powinni jednak pamiętać, że zo-
bowiązują się do korzystania z al-
ternatywnych do węgla źródeł 
energii przez najbliższych pięć lat. 
Jeśli wznowią ogrzewanie węglem 
wcześniej, będą musieli zwrócić 
dotację.

W sądzie administracyjnym to-
czy się sprawa między Regionalną 
Izbą Rozrachunkową, a Urzędem 
Miasta Nowego Sącza. Ma wyja-
śnić, czy trzy osoby, które zgłosi-
ły się do programu już po tym, jak 
kupiły piec, powinny dostać zwrot 
kosztów wymiany.  (PAS)

były głównymi powodami choroby. 
Badania wykluczyły bowiem gene-
tyczne obciążenie. 
– Na ile choroba zmieniłam Twoje do-
tychczasowe życie?

– Jakkolwiek to zabrzmi, ale 
choroba wniosła, mimo wszyst-
ko, wiele pozytywów do mojego 
życia. Pozwoliła mi je przewarto-
ściować. Dziś wiem, że największą 
dla mnie siłą napędową, najwięk-
szą motywacją jest moja córka. 
Cieszę się każdym dniem, każdą 
chwilą, którą z nią spędzam. Nie 
zapomnę, gdy podczas komunii 
córki, jedna z jej koleżanek pod-
czas modlitwy wiernych prosiła 
o zdrowie dla swojej ciężko cho-
rej mamy. Ona umarła na dru-
gi dzień, a Amelia stanęła przede 
mną, płacząc: „Mamo, obiecaj mi, 
że ty nie umrzesz”. Operację prze-
szłam pomyślnie 4 lutego, w Świa-
towy Dzień Walki z Rakiem. Obie-
całam córce, że będę żyć i tego się 
trzymam. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Trzy lata temu na raka piersi za-
chorowało w Polsce ponad 16 500 
kobiet. Zmarło 5 tysięcy. Liczby 
te rosną z każdym rokiem, mimo 
to panie nadal niechętnie zgłasza-
ją się na badania profilaktyczne. 
W zmianie ich nastawiania ma po-
móc m.in. Marsz Różowej Wstążki. 

Więcej o nim na dts24.pl

– Warto wrócić do kolejowych koncepcji zawartych w projektach 
dokumentów gminnych, przygotowanych przez Politechnikę Krakowską 
– mówi prof. Rudnicki
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 NAJLEPSZE OKNA DRZWI BRAMY 

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 

e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 

e-mail: zielona@tomexokna.pl

ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 

e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 

tel. 18 264 88 59, 

e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 

tel: 013 445 23 29, 

e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 

e-mail: krosno@tomexokna.pl

Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 

e-mail: gorlice@tomexokna.pl

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

Teraz wyższy standard 
za 0 zł TYLKO W TOMEXIE
U NAS NIE DOPŁACASZ NIC I CIESZYSZ SIĘ PRODUKTEM Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI!

*Super ciepła automatyczna brama UniTherm z innowacyjnym panelem INNOVO o grubości 60mm w cenie bramy UNIPRO.

Oferta obowiązuje od 15 września do 15 listopada 2014 r. - sprawdź w Punktach Sprzedaży TOMEX

PROMOCJA
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– Zbiory jabłek w Polsce mają się 
już ku końcowi. Według ekspertów 
w tym roku zapowiadają się rekor-
dowe – zarówno w Polsce, jak i w in-
nych krajach Unii Europejskiej. Do tej 
pory byliśmy największym eksporte-
rem tych owoców na świecie, więk-
szość trafiała do Rosji. Wielu pro-
ducentów jabłek nie ma dziś jednak 
powodów do radości. Obawiają się, 
że w związku z rosyjskim embar-
giem, nie uda się im sprzedać owo-
ców. Wiadomo już, ile ton jabłek 
może nie znaleźć rynku zbytu?

– W tym roku zbiory jabłek rze-
czywiście będą rekordowe. Po raz 
pierwszy w Europie przekroczo-
no granicę ponad 12 milionów ton. 
To o milion ton więcej niż w roku 
ubiegłym. W krajach Unii Europej-
skiej już bez embarga eksperci prze-
widują problem z zagospodarowa-
niem jabłek. Część leży na ziemi, 
bo nie opłaca się ich zbierać. Z ko-
lei w Polsce przewiduje się, że zbie-
rzemy w sumie ponad 3,5 miliona 
ton – o około 400 tysięcy więcej niż 
przed rokiem. To przede wszyst-
kim efekt korzystnych warunków 
atmosferycznych dla wzrostu owo-
cowania jabłek. Nie było mrozów 
czy przymrozków. Ponadto przy-
bywa nowoczesnych, wysoko pro-
dukcyjnych sadów. Powierzchnia 
tych sadów rośnie z plonami 40–
60 ton. Co roku tylko do Rosji eks-
portowano średnio 60–70 procent 
naszych zbiorów. Tam można było 
sprzedać wszystkie odmiany jabłek, 
co nie było możliwe w innych kra-
jach Unii. Rosyjskie embargo nie-
sie jednak za sobą konsekwencje, 

szacujemy, że co najmniej na 500 ty-
sięcy ton nie ma rynku zbytu. 
– Są zatem inne możliwości zagospo-
darowania jabłek?

– Są różne możliwości, aby ra-
tować polskie jabłka. Można je 
przerobić na przykład na bio-
gaz albo – jak dawniej – prze-
znaczyć na produkcję alkoholu. 
Wiem, że Ministerstwo Zdrowia 
będzie się broniło, ale w tej wy-
jątkowej sytuacji powinna być 
na to zgoda. Możliwość takiego 
wykorzystania zbytecznych ja-
błek w naszym kraju mogą oce-
nić Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Go-
spodarki. O ile mi wiadomo, już 
są prowadzone stosowne rozmo-
wy z producentami, mogącymi 
przerobić jabłka na wspomnia-
ne produkty. Oczywiście jest na-
dzieja w zwiększonym spożyciu, 
ale zapewne do końca nie rozwią-
że to problemu. 
– Producenci warzyw i owoców do-
tknięci przez rosyjskie embargo mają 
otrzymać dodatkowe 165 milio-
nów euro wsparcia. Fundusze będą 
przeznaczone na wycofanie towa-
rów z rynku. Polska szczególnie liczy 
na rekompensaty…

– Polska ma prawo żądać i spo-
dziewać się najwyższych rekom-
pensat, ponieważ najwięcej tra-
ci na embargu. Myśmy do tej pory 
eksportowali do Rosji od 600 do 800 
tysięcy ton rocznie, tymczasem cała 
Unia Europejska jedynie dwieście 
tysięcy ton. Dlatego liczę, że doj-
dzie do sprawiedliwego podzia-
łu środków. 

– Do kogo powinny trafić w pierwszej 
kolejności? 

– Według mnie pomoc powin-
na przede wszystkim trafić do pro-
ducentów małych gospodarstw, 
nie posiadających chłodni czy od-
mian jabłek wysokiej jakości. Oni 
mogą tutaj najbardziej stracić. Ale, 
z mojego rozeznania wynika, że nie 
wszyscy starają się o nie – nie chcą 
tracić czasu na formalności. Trze-
ba jednak walczyć, bo wiele jabłek 
zgnije w sadzie. 
– Unijne wsparcie może nie być 
do końca wystarczające, a szukanie 
nowych rynków zbytu może potrwać 
nawet kilka lat, czy w związku z rosyj-
skim embargiem część polskich pro-
ducentów jabłek może stanąć przed 
widmem bankructwa? 

– Nie uprawiałbym takiego czar-
nowidztwa. Będą straty, ale to nie 
oznacza, że może dochodzić do ma-
sowych bankructw. Jeśli ktoś bę-
dzie miał dobrej jakości jabłka, 
szczególnie tych nowych odmian 
jak na przykład jonagold czy gala 
do wiosny je sprzeda. Radzę sa-
downikom, aby zapełniali chłod-
nie. Szacuję, że można przechować 
nawet około 800 tysięcy ton. Z tego 
co najmniej 500 tysięcy ton sprze-
da się w kraju i 200 tysięcy za gra-
nicą. Chyba, że będzie wielki krach 
na rynku, to ta prognoza może się 
nie sprawdzić. Ponadto rosyjscy 
handlowcy, którzy kupowali jabłka 
u nas i sprzedawali w Rosji, zrobili 
na tym wielkie pieniądze i oni będą 
starali się dotrzeć do naszych ja-
błek, żeby z powrotem trafiły na ry-
nek rosyjski tylko, być może już nie 
jako polskie, a… z innego kraju. 
– Sadownicy z Sądecczyzny mają po-
dwójny powód do niezadowolenia. 
Nie tylko cierpią z powodu rosyjskiego 
embarga, ale też nawałnic. 

– Rzeczywiście, tu są szko-
dy gradowe. I część sadowni-
ków może ponieść znaczne stra-
ty, bo takie owoce będzie trudno 
sprzedać. Ale jest nadzieja w prze-
twórstwie. To cenny surowiec dla 

przemysłu, szczególnie można ta-
kie jabłka wykorzystać na soki męt-
ne. Więc te straty nie powinny być 
aż tak duże. Gorzej rzeczywiście 
z tymi, którzy nie mają gdzie prze-
chować jabłek. Cały czas utrzymuję, 
że producenci, którzy mają dobrze 
prowadzone sady, poradzą sobie 
w kryzysie i znajdą nabywców. 
– Konsumenci nie będą zatem narze-
kać na brak jabłek?

– Lokalne anomalie pogodowe 
nie mają wpływu na ogólne zbio-
ry. Patrząc globalnie, jabłek nie 
zabraknie. Dla konsumenta ozna-
cza to tyle, że będzie miał dostęp 
do owoców wysokiej jakości w niż-
szej cenie. Szacujemy, że będziemy 
za nie płacić w granicach 2–2,5 zło-
tych za kilogram

Rozmawiała MONIKA CHROBAK 

KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a

tel. kom 502 144 016
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REKLAMA OGŁOSZENIA DROBNE

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.
daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.
RESTAURACJA zatrudni szefa kuchni. 
N.Sącz, 503–080–192.
ROŻNÓW. Nowy dom – powierzchnia 
całkowita 204 m kw., działka 9ar, 
atrakcyjna cena. Tel. 722 300 061.
SZKOŁA Matematyki i Fizyki N. Sącz 
ul. Kołłątaja 16 oferuje lekcje indywidualne 
i grupowe. Tel. 504 699 482.

 Rosyjscy handlowcy dotrą do naszych jabłek 
GOSPODARKA.  Rozmowa z prof. dr. hab. EBERHARDEM MAKOSZEM z Brzeznej, przewodniczącym Zarządu Towarzystwa 
Rozwoju Sadów Karłowych

– Patrząc globalnie, jabłek nie 
zabraknie. Dla konsumenta oznacza 
to tyle, że będzie miał dostęp 
do owoców wysokiej jakości w 
niższej cenie – mówi prof. dr. hab. 
Eberhard Makosz
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WARTO WIEDZIEĆ

Owoce z Łącka 
trafiły na znaczki
Poczta Polska wydała 200 000 
sztuk znaczków, na których wid-
nieją łąckie jabłka. Jeden kosztu-
je 5 zł i można je kupić w urzędach 
pocztowych. Autorką projektu 
jest Agnieszka Sancewicz. Emisję 
znaczków polskich, które promują 
produkty regionalne, zainicjowało 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. W ubiegłym roku ich boha-
terem była truskawka kaszubska, 
w tym jest to jabłko łąckie. 

(MT), więcej w wmediach.pl 
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W TRYBIE  WYBORCZYM. Jest wy-
rok, nie ma jak go wyegzekwować. Tak 
pokrótce wygląda historia rozbudo-
wy pensjonatu Willa Sielanka, należą-
cego do radnego powiatowego Mariana 
Ryby. Radny od kilku lat lekceważy na-
kaz rozbiórki. 

Sprawa ciągnie się od chwili, kiedy 
Marian Ryba rozpoczął rozbudowę 
kupionego niedawno pensjonatu Sie-
lanka w Krynicy. Prace natychmiast 
spotkały się z protestem sąsiadów, 
którzy o – jak podejrzewali – nie-
legalnych działaniach powiadomi-
li Nadzór Budowlany przy Starostwie 
Powiatowym w Nowym Sączu. Nad-
zór nakazał wstrzymanie prac. Histo-
ria powtarzała się kila razy – Ryba ru-
szał z budową, sąsiedzi protestowali, 
Nadzór wstrzymywał prace. Osta-
tecznie powstało dodatkowe piętro. 
Inwestor za nic sobie miał kolejne 
urzędnicze monity, choć na kolejnych 

szczeblach zapadały kolejne decyzje 
o zatrzymaniu prac i rozbiórce czę-
ści nielegalnych. W wyniku ustawo-
wej liberalizacji przepisów, Ryba do-
stał możliwość zalegalizowania prac 
– wystarczyło, by dostarczył odpo-
wiednią dokumentację. Z możliwo-
ści nie skorzystał. Przy okazji wy-
szło, że dysponuje nawet warunkami 
zabudowy i zagospodarowania te-
renu, brakowało pozwolenia na bu-
dowę. Tym samym Wojewódzki Nad-
zór Budowlany wydał ostateczny już 
nakaz rozbiórki. Inwestor nagle ob-
rał nową linię obrony i oświadczył, 
że on tylko kontynuował prace za-
częte przez poprzedniego właściciela 
pensjonatu. Jednak ta wersja Nadzo-
ru nie przekonała. Ryba złożył zatem 
skargę kasacyjną. Ta została odda-
lona – wyrok o nielegalności nad-
budowy został podtrzymany. Jed-
nak Nadzór ma ograniczone narzędzia 
przy egzekucji podobnych decyzji. 

Dyrektor sądeckiego PINB wystą-
pił nawet do swoich zwierzchników 
o przyznanie środków na wykonanie 
rozbiórki z urzędu. Starania spaliły 
na panewce, bo Wojewódzki Nadzór 
nie dysponował odpowiednią sumą. 
Sprawa utknęła w martwym punkcie. 
I może nie byłoby o czym pisać, gdy-
by nie fakt, że Marian Ryba jest rad-
nym powiatowym, członkiem Komisji 
Turystyki i Sportu Rady Powiatu No-
wosądeckiego, wiceprzewodniczą-
cym Komisji Zdrowia i Uzdrowisk 
Rady Powiatu Nowosądeckiego. Za-
siada również w Radzie Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. 
Dietla w Krynicy Zdroju. 

– Ja doskonale wiem, kto stoi za 
tym wszystkim – ucina naszą próbę 
konfrontacji Marian Ryba i dodaje, 
że wiosną sprawa została umorzona. 

Maria Olszowska, rzecznik Staro-
stwa Powiatowego w Nowym Sączu, 

zapytana o etyczny wymiar spra-
wy, odesłała nas do Janusza Golca, 
dyrektora Powiatowego Nadzoru 
Budowlanego.

– Pan Ryba po prostu sobie nas 
wszystkich lekceważy – stwierdza 
Golec. 

Okazało się również, że NSA rze-
czywiście uchyliło wyrok w sprawie, 
ale jedynie w zakresie kary pieniężnej 
w wysokości ponad 25 tysięcy, któ-
ra miała zmusić radnego do podda-
nia się wyrokowi. Sąd natomiast nie 
zmienił orzeczenia, że sama nadbu-
dowa jest nielegalna. 

Dzięki samowolce pensjonato-
wi Willa Sielanka przybyło kilka po-
mieszczeń. Na stronie internetowej 
obiektu jest informacja, że opłata za 
pobyt wynosi tu 60 zł za dobę od oso-
by. Łatwo w tym kontekście zrozu-
mieć niechęć radnego Ryby do pod-
porządkowaniu się prawu. Szkopuł 
w tym, że nie jest osobą prywatną, 

tylko radnym z ramienia Prawa 
i Sprawiedliwości, czyli ugrupowa-
nia, które już w swojej nazwie składa 
deklarację przestrzegania obu war-
tości. Jak zatem na zachowanie ko-
legi zapatruje się szef sądeckiego PiS, 
senator Stanisław Kogut? Odpowiedź 
jest jednoznaczna. – Wyroki państwo-
wych instytucji muszą być respekto-
wane i przestrzegane. 

Kogut zapewnia również, że do tej 
pory nikt do niego nie zgłosił oficjal-
nie skargi na postawę radnego, choć 
pewne pogłoski docierały do senato-
ra osobiście. Jeśli taka skarga wpłynie, 
zostaną wyciągnięte konsekwencje. 

Równie zachowawczo brzmi ko-
mentarz Wiesława Basty, przewod-
niczącego Rady Powiatu. Obecnie nie 
ma narzędzi ku temu, by przywołać 
Rybę do porządku. Gdyby chodziło 
o wyrok w sprawie karnej – Marian 
Ryba natychmiast straciłby mandat. 

(TISS)

Jest prawo, a gdzie sprawiedliwość?

POL ITYKA.  – Na razie nie wypro-
wadzam swoich rzeczy z gabine-
tu. Jeszcze nie czas. Jestem szefem 
kampanii wyborczej Sądeckiego Ru-
chu Samorządowego – wynik wy-
borów zweryfikuje i oceni moją 
dotychczasową pracę. Gdybym wy-
startował w wyborach na radne-
go powiatowego byłbym swoistym 
zakładnikiem układów politycznych 
– mówi starosta nowosądecki Jan 
Golonka. 

Jest samorządowcem od 24 lat i jego 
dokonania – jak twierdzi – mówią 
same za siebie. – Jeśli mam pro-
gram i chcę go realizować, to nie 
patrzę na to jako polityk, tylko: 
jak to zrobić najlepiej i pracować 
dla ludzi. Jeżeli wyborcy doce-
niają naszą pracę – potwierdzą 
to w wyborach. Mamy przygoto-
wane kolejne projekty, również 
na pozyskanie funduszy europej-
skich. Tylko w czterech ostatnich 
latach pozyskaliśmy na realizację 

zadań służących mieszkańcom Są-
decczyzny ponad 55 milionów zło-
tych – dodaje.

Jan Golonka, starosta nowosą-
decki od 1999 roku, jutro (17 paź-
dziernika) podpisze z Markiem 
Sową marszałkiem województwa 
małopolskiego dokument o budo-
wie obwodnicy zachodniej. Wedle 
tego porozumienia, obwodnica ma 
być oddana do użytku w paździer-
niku 2015 roku. 

– Za trzy, cztery lata Sądec-
czyzna zostanie skomunikowana 
z centrum kraju i Europą połu-
dniową. Nowy Sącz będzie miał 
obwodnicę, a Sądecczyzna prze-
jezdne drogi międzynarodowe 
w Muszynce, Leluchowie i przede 
wszystkim w Mniszku nad Popra-
dem – mówi starosta Golonka. – Po-
wstanie też fragment szybkiej drogi 
Nowy Sącz – Brzesko, a w następ-
nych latach, mam nadzieję, całość 
trasy. Oto walczyliśmy od lat. Ale 
to nie wszystko. Niebawem zostanie 

w Nawojowej otwarta Strefa Ak-
tywności Gospodarczej. Będzie się 
znajdować na ponad 20 hektarach. 
W Strefie powstaną firmy, które 
dadzą zatrudnienie setkom osób. 
To wielkie wyzwanie dla całej Są-
decczyzny. I to nie jest bynajmniej 
kampania wyborcza – o dobre sko-
munikowanie Sądecczyzny z cen-
trum regionu i stworzenie Strefy 
staraliśmy się od wielu lat.

Starosta Jan Golonka świado-
mie po wielu latach doświadczeń 
chce się poddać weryfikacji spo-
łecznej. Od momentu utworzenia 
powiatów w 1999 roku aż do chwi-
li obecnej Sądecczyzna przeży-
ła skok cywilizacyjny. Powiat pod 
wodzą Jana Golonki przeprowadził 
wiele inwestycji. Dość powiedzieć, 
że w tym czasie odbudowano bli-
sko 300 km dróg, przebudowano 
51 mostów, wszystkie szkoły bę-
dące w zarządzie powiatu otrzy-
mały pełne wyposażenie, a ucznio-
wie korzystają z dodatkowych, 

bezpłatnych kursów zawodowych, 
dzięki którym są atrakcyjni na ryn-
ku pracy. Te lata to również reali-
zacja programów ekologicznych, 
czyli wymiana pieców węglowych 
na gazowe bądź olej opałowy i po-
zbycie się ton azbestu z domów 
mieszkańców Sądecczyzny. Warto 
też wspomnieć szpital powiatowy 
w Krynicy–Zdroju, który przeszedł 
gruntowną modernizację – Powiat 
wydał na to 30 mln zł, a całościowe 
wydatki na służbę zdrowia wynio-
sły 482 mln złotych.

– Nie startuję w wyborach 
do Rady Powiatu. Jeśli mimo tego, 
że nie będę radnym, będę miał 
możliwość realizacji programu, 
który przygotowaliśmy w Sądec-
kim Ruchu Samorządowym, to do-
brze – mówi Jan Golonka. – Jeśli nie 
– niech inni podejmą rękawicę. Je-
stem przekonany, że będą realizo-
wali projekty, które przygotowali-
śmy wcześniej.

JERZY WIDEŁ

Starosta Golonka nie mówi nie...

– Na razie nie wyprowadzam 
swoich rzeczy z gabinetu. Jeszcze 
nie czas – mówi starosta. 
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WYBORY 2014.  Na listach wybor-
czych do Rady Powiatu Nowosądeckie-
go na próżno szukać nazwiska starosty 
Jana Golonki. W poprzednich wyborach 
sądeccy radni: Dobosz, Opiło i Gryź-
lak startowali z list PO, a teraz zasila-
ją Komitet Wspierający Ryszarda Nowa-
ka. Kogo nie ma, a kto jest z kim? Przed 
16 listopada warto zapoznać się z listami 
kandydatów w wyborach do rad miasta, 
gmin, powiatu i Sejmiku. 

W Nowym Sączu o 23 mandaty rad-
nych powalczy ponad 300 kandy-
datów z 8 komitetów wyborczych. 
Obok formacji partyjnych (PO, PiS, 
SLD, Nowa Prawica) w Miejskiej Ko-
misji Wyborczej swoje listy zarejestro-
wały także KWW „Koalicja Nowosą-
decka”, KWW Solidarni Sądeczanie, 
KWW Wspierających Ryszarda No-
waka oraz KWW Ruch Narodowy.

W bój o miejski parlament wyru-
szają wszyscy dotychczasowi radni, 
ale na listach wyborczych nie braku-
je kilku sensacji. Grzegorz Dobosz, Jan 
Opiło i Józef Gryźlak wystartują z list 
KWW Wspierających Ryszarda No-
waka, chociaż w poprzednich wy-
borach wspierali listę PO. Były pre-
zydent miasta – radny Józef Wiktor 
tym razem będzie zabiegał o głosy wy-
borców z ramienia Koalicji Nowosą-
deckiej, a związani kiedyś z Prawem 
i Sprawiedliwością Artur Czernecki 
i Barbara Jurowicz z własnej formacji 
– KWW Solidarni Sądeczanie.

Ciekawie zapowiada się również 
walka wyborcza do Rady Powiatu No-
wosądeckiego. Największym zasko-
czeniem jest wycofanie się ze startu 

starosty nowosądeckiego Jana Go-
lonki. Ludzie związani z szefem po-
wiatu wystartują jednak w wyborach 
pod szyldem KWW Sądecki Ruch Sa-
morządowy. Swoje listy do powia-
tu wystawiają także ludowcy z Mie-
czysławem Kiełbasą na czele (KWW 
Wspólnota Samorządowa Ziemi Są-
deckiej), a także PiS i PO. O manda-
ty radnych powiatowych powalczą 
także kandydaci Sądeckiej Wspólnoty 
Samorządowej popieranej przez Pol-
skę Razem Jarosława Gowina, a także 
kandydaci komitetu Solidarni dla Są-
decczyzny, który stworzyli działacze 
Solidarnej Polski.

W wyborach do Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego w okręgu 
nowosądeckim do obsadzenia jest 6 
mandatów. Powalczy o nie 60 kandy-
datów z 5 komitetów partyjnych: PiS, 
PO, SLD, Nowej Prawicy i PSL. Lide-
rem listy PiS został Witold Kozłow-
ki – aktualny sekretarz Powiatu No-
wosądeckiego. Tuż za nim znalazł się 
radny wojewódzki Paweł Śliwa, a da-
lej radny Grzegorz Biedroń – dyrektor 
Zespołu Szkół w Słopnicach. Z 4. miej-
sca wystartuje Andrzej Bulzak – rad-
ny oraz wykładowca w WSB–NLU 
w Nowym Sączu. 5 pozycję otrzy-
mała Marta Mordarska – pełnomoc-
nik prezydenta miasta Nowego Sącza 
ds. społecznych. 

Mocną ekipę do regionalnego par-
lamentu wystawia także Platforma 
Obywatelska. Liderem listy jest były 

wicemarszałek województwa mało-
polskiego Leszek Zegzda. Z 2. miejsca 
startuje Jan Golba – burmistrz Muszy-
ny, a z 4. Witold Kochan – burmistrz 
Gorlic. Na 1. miejscu listy SLD jest Bo-
żena Kiemystowicz – prezes Stowa-
rzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem 
Piersi Europa Donna, a w PSL–u była 
radna wojewódzka Urszula Nowo-
górska. Nowa Prawica stawia na li-
dera Andrzeja Pacieja.

Poniżej prezentujemy pełne listy 
wyborcze w wyborach do Rady Miasta 
Nowego Sącza, Rady Powiatu Nowo-
sądeckiego oraz Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego. (ROSS)

Z LISTY NA LISTĘ 

Wybrani bez głosowania? 
W ponad 20 gminach z naszego 
subregionu wybory na radnych mogą 
się nie odbyć. Wszystko dlatego, 
że w delegaturze Krajowego Biura Wy-
borczego w Nowym Sączu do 7 paź-
dziernika zarejestrowano wyłącznie 1 
listę kandydatów.
Zgodnie z procedurą wyborczą ter-
min rejestracji list został wydłużony 
o kilka dni, dlatego jeszcze w tym ty-
godniu dowiemy się, w których gmi-
nach wybory będą, a w których man-
daty radnych zostaną obsadzone 
bez głosowania. Taka sytuacja może 
mieć miejsce m. in. w gminie Muszy-
na, Rytro, Łącko, Gorlice, Dobra, Sę-
kowa, Uście Gorlickie czy Słopnicach. 
Szczegóły na dts24.pl

Wybory do Rady Miasta Nowego 
Sącza – 4 okręgi

Okręg 1. Osiedla: Centrum, Helena, 
Kochanowskiego, Przetakówka, Stare 
Miasto, Zabełcze.
Okręg 2. Osiedla: Barskie, Chruślice, 
Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa, 
Westerplatte
Okręg 3. Osiedla: Gorzków, Kilińskiego, 
Millenium, Nawojowska, Wojska 
Polskiego, Zawada.
Okręg 4. Osiedla: Biegonice, Dąbrówka, 
Kaduk, Poręba Mała, Przydworcowe, 
Szujskiego, Wólki)

Listy KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1
1. Przemysław Gawłowski
2. Janusz Kwiatkowski
3. Agata Łukacz
4. Artur Łęczycki
5. Andrzej Leśniak
6. Krzysztof Olejnik
7. Grzegorz Krzak
8. Maria Piprek
9. Małgorzata Maciarz
10. Małgorzata Ziębowicz
11. Teresa Gwiżdż
12. Przemysław Maślanka

 Okręg nr 2
1. Tomasz Cisoń
2. Teresa Krzak
3. Marek Pawlus
4. Łukasz Dobek
5. Krzysztof Niewiara
6. Andrzej Krzyk
7. Edyta Adamek
8. Marta Popiela
9. Stanisław Cabak
10. Elżbieta Żytkowicz

Okręg nr 3
1. Patryk Wicher
2. Włodzimierz Borzęcki

3. Andrzej Bodziony
4. Piotr Lasko
5. Zbigniew Kedra
6. Krystyna Witkowska
7. Ludmiła Stanek
8. Ryszard Gonczowski
9. Maria Michalik
10. Iwona Gadzina
11. Maria Gągor
12. Dawid Dumana
13. Tomasz Antkowicz
14. Marian Rolka
 
Okręg nr 4
1. Bożena Jawor
2. Krzysztof Żyłka
3. Alicja Przybyszewska
4. Grzegorz Mądry
5. Jerzy Basiaka
6. Andrzej Kowal
7. Ireneusz Stelmach
8. Grażyna Turek
9. Beata Suchanek
10. Jerzy Lisiecki
 
Listy KW Platforma Obywatelska RP
Okręg nr 1
1. Grzegorz Fecko
2. Piotr Lachowicz
3. Olga Orzechowska
4. Zdzisław Próchnicki
5. Ewa Urban
6. Kamil Gondek
7. Monika Kubatek
8. Jadwiga Szal
9. Paweł Sadowski
10. Bartłomiej Mleczko
11. Małgorzata Surowiak

Okręg nr 2
1. Tomasz Basta
2. Józef Hojnor 
3. Dominika Kroczek
4. Bożena Matusik

Dokończenie na str. 10
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do zadań 
           specjalnych

Pełen asortyment wysokiej jakości produk- 
tów, fachowe i pewne doradztwo oraz 
odpowiedzialność czynią z firmy Greinplast 
niezawodnego i pewnego partnera, tworzą- 
cego solidną markę systemów ociepleń spod 
znaku żółwia.

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 
materiałów szeroko rozumianych jako  
chemia budowlana oraz systemów 
ociepleń budynków.

www.greinplast.plFarby

5. Jan Sokołowski
6. Grzegorz Prusak
7. Piotr Najduch
8. Michał Turek
9. Liliana Sułkowska
10. Małgorzata Broda

Okręg nr 3
1. Tadeusz Gajdosz
2. Dominika Marczak
3. Piotr Grześków
4. Magdalena Wolny
5. Janusz Gancarczyk
6. Beata Budzik
7. Zdzisław Ząber
8. Barbara Cwinart
9. Zdzisław Cabała
10. Ewa Piasecka
11. Zbigniew Dobosz
12. Stanisława Sikora
13. Andrzej Muzyk
14. Marek Zając

Okręg nr 4
1. Jadwiga Dudzik
2. Lesław Filas
3. Mieczysław Kaczwiński
4. Agnieszka Błażowska
5. Sylwester Michalik
6. Irena Wolak
7. Grzegorz Kopieński
8. Eugeniusz Kalisz
9. Karolina Majoch
10. Nikodem Zegzda

Listy KW SLD Lewica Razem
Okręg nr 1
1. Stanisław Kaim
2. Iwona Sokołowska – Sromek
3. Andrzej Brzeziński
4. Barbara Borek
5. Jerzy Jurczak
6. Renata Babik
7. Sebastian Kantor

8. Laura Chmura
9. Patryk Majewski
10. Henryk Artur Goliński 
11. Stanisław Ślęzak

Okręg nr 2
1. Grażyna Cempa – Pulit 
2. Janusz Piątkowski
3. Marta Zubrzycka
4. Józef Chudy
5. Małgorzata Stańkowska
6. Łukasz Cieplik
7. Anna Żuchowicz
8. Michał Gieniec 
9. Radosław Dunst 

Okręg nr 3
1. Kazimierz Sas
2. Danuta Piotrowska
3. Piotr Maciej Kosecki
4. Alina Jadwiga Karwala
5. Andrzej Edward Cebula
6. Dagmara Joanna Majocha
7. Sebastian Florian Kordeczka
8. Grażyna Anna Szarek
9. Jakub Tomasz Majda
10. Małgorzata Alicja Ruchała
11. Paweł Daniel Węglarz
12. Antoni Kiemystowicz

Okręg nr 4
1. Ryszard Mikołaj Wasiluk
2. Katarzyna Justyna Bartkowska
3. Wiesław Kostecki
4. Krystyna Sylwia Kosecka
5. Wojciech Tomasz Żurowicz
6. Dorota Helena Szołdra
7. Grzegorz Smoter
8. Aneta Jolanta Podrazik–Ciuła
9. Ryszard Majka
10. Katarzyna Irena Plewa

Listy KW Nowa Prawica
Okręg nr 1
1. Radosław Lazar
2. Krzysztof Klemczak 

3. Sonia Niwicka –Włodek
4. Marzena Sowa 
5. Katarzyna Bor
6. Mariusz Rogowski
7. Patrycja Gawron
8. Dawid Zychowicz

Okręg nr 2
1. Kazimerz Fałowski
2. Marek Jarosiński
3. Beata Majewska
4. Jadwiga Wójciak
5. Ireneusz Majerski
6. Helena Borkowska
7. Ewa Stojek
8. Robert Rogowski

Okręg nr 3
1. Maciej Berezowski
2. Dariusz Woźniak
3. Maciej Krajewski
4. Celina Matusik-Bocheńska
5. Urszula Kucia
6. Adrian Haslik
7. Małgorzata Wideł
8. Leszek Gieniec
9. Edyta Zielińska
10. Kamil Tokarski
11. Beata Zaczkiewicz
12. Krystian Fałowski

Okręg nr 4
1. Krzysztof Dyrek 
2. Justyna Sokołowska-Woźniak
3. Barbara Tarnawska
4. Kamil Stojek
5. Luiza Aksamit
6. Barbara Skoczeń
7. Kamil Rogowski
8. Edyta Janus
 
Listy KWW Wspierających Ryszarda 
Nowaka
Okręg nr 1
1. Jerzy Gwiżdż
2. Jerzy Wituszyński

3. Elżbieta Chowaniec
4. Grzegorz Cisoń
5. Bogumiła Kałużny
6. Tadeusz Potoczek
7. Agnieszka Kresowicz
8. Anna Kaliciecka
9. Tomasz Leśniak
10. Krzysztof Repetowski
11. Mieczysław Cisowski
12. Dorota Rams

Okręg nr 2
1. Mieczysław Gwiżdż
2. Antoni Rączkowski
3. Józef Bocheński
4. Urszula Kmak
5. Karolina Szczecina
6. Roman Żak
7. Marian Farun
8. Renata Żabecka-Chowaniec
9. Grzegorz Ledziński
10. Krystyna Kaczmarczyk

Okręg nr 3
1. Grzegorz Dobosz 
2. Stefan Chomoncik
3. Józef Gryźlak
4. Tadeusz Kulpa
5. Małgorzata Gacek
6. Janusz Chruślicki
7. Jerzy Galara
8. Miłosz Drożdż
9. Aleksandra Ślusarek
10. Anna Król-Mamiak
11. Robert Brach
12. Joanna Gadzina
13. Aneta Liber-Dębicka
14. Ewa Bulanda

Okręg nr 4
1. Jan Opiło
2. Michał Kądziołka 
3. Konstanty Legutko
4. Jacenty Piętka
5. Grażyna Nowak
6. Anna Szczepanik-Dziadowicz

7. Stanisław Motyka
8. Barbara Choczewska
9. Elżbieta Siokała
10. Stanisław Markowicz
 
Listy KWW Koalicja Nowosądecka
Okręg nr 1
1. Artur Bochenek
2. Jacek Żelasko
3. Barbara Bielak-Piksa
4. Dariusz Chojnowski
5. Bartłomiej Popiela
6. Patryk Walter
7. Mariusz Szczurek
8. Małgorzata Bodziony
9. Jolanta Matras
10. Edyta Kulpa
11. Anna Wysowska 
12. Renata Petrow

Okręg nr 2
1. Ludomir Handzel
2. Sebastian Rutkowski
3. Paulina Chlebińska
4. Zdzisław Lisowski
5. Nikodem Waśko
6. Kinga Kulig
7. Sylwia Kupka
8. Grażyna Fedko
9. Zofia Czech
10. Jolanta Reichert

Okręg nr 3
1. Marcin Rojna
2. Jakub Bocheński
3. Krzysztof Krawczyk
4. Tomasz Dyda
5. Iwona Dynowska
6. Edyta Janas
7. Krzysztof Piotrowicz
8. Magdalena Jurkiewicz
9. Ewelina Nurek
10. Konrad Piotrowski
11. Angelika Lisowska
12. Magdalena Majocha
13. Krzysztof Leśniak
14. Beata Rakowska

Dokończenie ze str. 9
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Okręg nr 4
1. Józef Wiktor
2. Robert Smoleń
3. Adam Biel
4. Katarzyna Godek
5. Beata Płoskonka
6. Dawid Janik
7. Anna Solska
8. Barbara Małucha
9. Łukasz Lupa
10. Tadeusz Krawczyk

Listy KWW Solidarni Sądeczanie
Okręg nr 1
1. Józef Kaczmarczyk
2. Mariusz Obrzut
3. Jonasz Olesiak
4. Małgorzata Tyliszczak-Słyś
5. Monika Szufa
6. Wojciech Hołdys
7. Paweł Kożuch
8. Agata Biela
9. Dorota Łukasik
10. Jan Czelusta
11. Justyna Kurzeja
12. Maria Poręba

Okręg nr 2
1. Artur Czernecki
2. Mateusz Górowski
3. Renata Groń
4. Marek Górecki
5. Krzysztof Wilczyński
6. Marek Grzegorczyk
7. Elżbieta Kaczor
8. Marek Czelusta
9. Arleta Batkowska
10. Krystyna Bąk

Okręg nr 3
1. Barbara Jurowicz
2. Marta Dobosz
3. Paweł Terebka
4. Jan Puchała
5. Maria Niewolik
6. Grzegorz Olszewski
7. Lech Zwoliński

8. Tomasz Stachanowski
9. Agnieszka Balicka
10. Dorota Kronenberger
11. Ewa Filipek
12. Anna Nowak
13. Marzena Żelazko
14. Marek Buda

Okręg nr 4
1. Teresa Cabała
2. Roman Bąk
3. Robert Rogowski
4. Leszek Zakrzewski
5. Marcin Kościsz
6. Danuta Popko
7. Sylwia Tomasiak
8. Grzegorz Tyrpak
9. Łukasz Wideł

Listy KWW Ruch Narodowy
Okręg nr 1
1. Kamil Olesiński
2. Artur Górowski
3. Krystian Lachner
4. Sylwia Szabla
5. Aneta Górowska

Okręg nr 2
1. Sebastian Korusiewicz
2. Barbara Lachner
3. Kamil Kozera
4. Andrzej Lenartowicz
5. Jadwiga Bednarek

Okręg nr 3
1. Krzysztof Górowski
2. Jarosław Jakubowski
3. Piotr Tabak
4. Eugenia Kawula
5. Władysława Czarnecka

Wybory do  Sejmiku Województwa 
Małopolskiego – okręg nr 6
(m. Nowy Sącz, powiaty: 
nowosądecki, limanowski i gorlicki).
KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Witold Kozłowski
2. Paweł Śliwa
3. Grzegorz Biedroń
4. Andrzej Bulzak
5. Marta Mordarska
6.Tadeusz Nowak
7. Maria Rybczyk
8. Karolina Gancarczyk
9. Małgorzata Staroń
10. Grażyna Zachradnik
11. Tomasz Walicki
12. Małgorzata Belska

KW Platforma Obywatelska RP
1. Leszek Zegzda
2. Jan Golba
3. Bogdan Baczyński
4. Witold Kochan
5. Mirosław Kogutowicz
6. Kazimierz Gizicki
7. Małgorzata Molendowicz
8. Jolanta Małczak
9. Elżbieta Reichert – Kądziołka
10. Wioletta Oleksy
11. Wojciech Bogucki
12. Bożena Borkowska

KW SLD Lewica Razem
1. Bożena Kiemystowicz
2. Tomasz Karaś
3. Katarzyna Jaworska
4. Aleksander Półchłopek
5. Adriana Kaim
6. Józef Bielski
7. Maria Rządca
8. Paulina Kościółek
9. Michał Hebda
10. Paweł Bartkowski
11. Witold Kotuliński
12.Tomasz Olszewski

KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Urszula Nowogórska
2. Stanisław Pasoń
3. Jacek Sokołowski
4. Tadeusz Kruczek

5. Monika Madej – Cetnarowska
6. Małgorzata Wróbel 
7. Dariusz Kantor
8. Stanisława Urbańska
9. Bogusław Kotowicz 
10. Zofia Wcisło
11. Wojciech Gargula
12. Kazimierz Krok

KW Nowa Prawica
1. Andrzej Paciej
2. Szymon Jamro
3. Alicja Wajrak - Fałowska
4. Marta Fyda-Piotrowska
5. Wioletta Mirek
6. Jacek Kościółek 
7. Paweł Niedośpiał
8. Jadwiga Kaleta
9. Barbara Klemczak
10. Ryszard Pyzik 
11. Roman Gzyl
12. Grzegorz Załęski

Wybory do Rady Powiatu 
Nowosądeckiego – 7 okręgów

Okręg nr 1 - gmina Łącko, gmina 
Podegrodzie.
Okręg nr 2 - gmina Chełmiec.
Okręg nr 3 - gmina Łososina Dolna, 
gmina Korzenna, gmina Gródek nad 
Dunajcem.
Okręg nr 4 - gmina Grybów, miasto 
Grybów.
Okręg nr 5 - gmina Kamionka Wielka, 
gmina Nawojowa, gmina Łabowa.
Okręg nr 6 - miasto i gmina Muszyna, 
miasto i gmina Piwniczna Zdrój, gmina 
Rytro, gmina Krynica Zdrój.
Okręg nr 7 - miasto i gmina Stary 
Sącz.

KWW Sądecki Ruch Samorządowy
Okręg nr 1
1. Jan Dziedzina, 
2. Zenon Szewczyk
3. Maria Rysiewicz

4.Tomasz Gasparski
5. Stanisław Majchrzak
6. Beata Mróz
7. Monika Zachwieja
8. Elżbieta Poparda

Okręg nr 2
1. Stanisław Mrzygłód
2. Renata Marszałek
3. Mariola Pękala - Piekarska
4. Stanisław Oleksy
5. Marian Chochorowski
6. Kinga Chrząstowska
7. Andrzej Sołtys
8. Dominik Wójcik

Okręg nr 3
1. Irena Basta
2. Władysław Skóbel
3. Paweł Kumor
4. Iwona Dziedzic
5. Zbigniew Miłkowski
6. Janina Molek
7. Krzysztof Studziński
8. Elżbieta Ruchała
9. Agata Mikosz
10. Tymon Klimek

Okręg nr 4
1. Józef Antoni Broński
2. Wiktor Stanisław Obrzut
3. Marta Maria Główczyk
4. Ewa Matuła
5. Janusz Grzegorz Rolka
6. Marcin Michał Sekuła
7. Marzena Dorota Szyszka
8. Wojciech Ślusarczyk

Okręg nr 5
1. Ryszard Poradowski
2. Maria Ruśniak
3. Józef Trojan
4. Zdzisław Sarata
5. Ewa Józefa Szewczyk
6. Halina Józefa Biel

Dokończenie na str. 12
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Okręg nr 6
1. Włodzimierz Stanisław Oleksy
2. Marian Stanisław Dobosz
3. Maria Krystyna Kulig
4. Janina Anna Miejska
5. Adam Jan Mazur
6. Iwona Magdalena Milanicz-Pajor 
7. Anna Bogusława Rapacz
8. Klementyna Bajorek- Bieś
9. Sabina Małgorzata Sztuczka
10. Małgorzata Bukowska
11. Daniel Rafał Lisak
12. Krzysztof Zbigniew Płowiec

Okręg nr 7
1. Marian Roman Kuczaj
2. Wojciech Sebastian Nalepa
3. Elżbieta Pietruch
4. Małgorzata Maria Wnęk
5. Zofia Pychyrek
6. Marian Franciszek Potoniec

KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1 
1. Stanisław Łatka 
2. Roman Potoniec 
3. Józef Kotarba  
4. Marek Uszko
6. Małgorzata Pasiut 
7. Monika Leszko
8. Tadeusz Zaremba

Okręg nr 2 
1. Józef Leśniak
2. Marek Kwiatkowski
3. Jacek Bukowiec
4. Eugeniusz Rosiek
5. Maria Hilger
6. Maria Szarota
7. Andrzej Piszczek
8. Bogusława Mróz

Okręg nr 3
1. Marek Pławiak

2. Zygmunt Paruch 
3. Franciszek Kantor
4. Zygmunt Opiło
5. Iwona Ruchała
6. Bożena Michalak
7. Agnieszka Suchanek
8. Marcin Bulanda
9. Maria Pierzchała
10. Zofia Nika
Okręg nr 4 
1. Antoni Poręba
2. Antoni Koszyk 
3. Wiktor Durlak 
4. Marcin Sapalski
5. Alicja Szyszka
6. Natalia Sędzik
7. Karolina Krok 
8. Stanisław Chronowski

Okręg nr 5
1. Józef Świgut
2. Wiesław Pióro
3. Krzysztof Homoncik 
4. Anna Horowska
5. Agata Mirek
6. Wanda Kaczorowska

Okręg nr 6 
1. Marian Ryba
2. Stanisław Sułkowski
3. Marian Rapacz 
4. Przemysław Gajowski
5. Barbara Talar 
6. Marta Adamczyk 
7. Lucyna Brokos 
8. Lech Maślanka 
9. Marzena Hamernik 
10. Bolesław Mańka 
11. Izabela Gomółka

Okręg nr 7
1. Jan Gomółka 
2. Stanisław Dąbrowski 
3. Zofia Cieślewicz
4. Sebastian Bielak 
5. Stanisława Rożdżyńska

KW Platforma Obywatelska RP
Okręg nr 1
1. Krzysztof Bodziony
2. Irena Babik
3. Robert Małek
4. Marta Kowalik
5. Agnieszka Cisek
6. Tadeusz Żygadło
7. Mariusz Karpierz
8. Małgorzata Cebula

Okręg nr 2 – brak listy

Okręg nr 3
1. Waldemar Olszyński
2. Małgorzata Synowiec
3. Andrzej Krupczyński
4. Agata Obrochta
5. Monika Mateja
6. Małgorzata Bugańska
7. Lucyna Pawlik
8. Maksymilian Jarosz
9. Monika Foryś
10. Piotr Szajna

Okręg nr 4
1. Stanisław Wanatowicz
2. Katarzyna Sułkowska
3. Wacław Romański
4. Michał Gondek
5. Beata Pękala – Żur
6. Janusz Gruca
7. Zbigniew Bogusz
8. Elżbieta Wanatowicz

Okręg nr 5
1. Jan Kucharski
2. Eugeniusz Mąka
3. Agata Horowska
4. Magda Kamieńska
5. Janusz Bocheński

Okręg nr 6
1. Dariusz Reśko
2. Agata Król – Mirek
3. Andrzej Gancarz

4. Jakub Laurosiewicz
5. Zbigniew Jeremenko
6. Marcin Waligóra
7. Mariusz Rymarczyk
8. Marzena Oleś
9. Paweł Powązka
10. Klaudia Cichoń
11. Justyna Majocha
12. Małgorzata Gruszczyńska

Okręg nr 7 Stary Sącz
1. Zofia Golonka
2. Bonifacy Wolak
3. Artur Kotas
4. Bartosz Puścizna
5. Magdalena Białas
6. Urszula Skoczeń

KWW Solidarnie dla Sądecczyzny 
Okręg nr 1
1. Jacek Ząbek  
2. Józef Szubryt
3. Piotr Kocańda 
4. Krzysztof Lizoń 
5. Aneta Wolańska
6. Małgorzata Pietrzak
7. Józefa Kunicka 
8. Artur Obrzut

Okręg nr 2
1. Wiesław Leśniara 
2. Halina Zachariasz 
3. Marzena Kubacka
4. Renata Rosłaniec 
5. Marcin Klimczak 
6. Joanna Rola
7. Grażyna Olchawa
8. Jarosław Cwynar

Okręg nr 3
1. Józef Szkarłat 
2. Jan Waz 
3. Paweł Peciak 
4. Augustyn Karkoszka 
5. Joanna Wojtaczka 
6. Urszula Brauer 
7. Mariusz Jaworek 

8. Elżbieta Kobylańska 
9. Jacek Bomba
10. Krystyna Kasprzyk 

Okręg nr 4 
1. Jan Obrzut 
2. Marzena Poręba-Pietrzak
3. Stanisław Wrona
4. Wiesław Tarsa 
5. Zdzisław Łukasik
6. Czesława Rodak 
7. Maria Motyka
8. Marek Krzysztoń

Okręg nr 5 
1. Piotr Izworski 
2. Stanisław Sędzimir 
3. Krystyna Kościółek 
4. Dorota Zaczyk 
5. Beata Janisz
6. Sebastian Dutka

Okręg nr 6
1. Sylwia Śliwa 
2. Andrzej Repel  
3. Beata Kukiełka-Król
4. Czesława Oczkoś
5. Roman Nowak
6. Łukasz Lisowski
7. Magdalena Szczypka
8. Paweł Aszkowski 
9. Józef Rusiniak 
10. Danuta Olchowa
11. Piotr Górka
12. Marek Kurzeja

Okręg nr 7
1. Wiesław Śledź 
2. Edward Ciągło
3. Lidia Pustułka 
4. Elżbieta Kulig 
5. Agata Koszkul
6. Stanisław Godawski 

KWW Wspólnota Samorządowa Ziemi 
Sądeckiej - lista zostanie opublikowana 
na www.dts24.pl

Dokończenie ze str. 9
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Nowy Sącz Rynek 21,

tel. 18 442 11 17,

e-mail: 

megalampy@poczta.fm

MEGA 
ZAPRASZA

PONAD 100 GATUNKÓW 

HERBATY 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Jeszcze jakieś 30 lat temu, a więc na długo 
przed erą galerii handlowych mieszkaniec 
królewskiego grodu Nowego Sącza, pragnąc 
zakupić buty szedł do sklepu Baty (dzisiaj Cen-
trum Informacji Turystycznej),sklepu z przed-
wojenną tradycją. Młodzież przed nowym ro-
kiem szkolnym zaopatrywała się w sklepie 
Pisza przy Jagiellońskiej. W celu naprawy ze-
garka obowiązkowo należało się udać do Do-
brzańskiego a po naftę, środki chemiczne 
do Zagonu lub do Śmierciaka.

Któż to dzisiaj pamięta, skoro burze dzie-
jowe wymiotły sklepy, punkty handlowe, 
usługowe z centrum miasta. Głównie te, któ-
re miały wspomnianą przedwojenną historię. 
Kto dzisiaj pamięta złotnika Batkę, sklep fir-
mowy Wedla, wspaniałą drogerię, sklep spo-
żywczy u Waśki. Ostał się jedynie zdaje się nie-
śmiertelny zegarmistrz Jan Dobrzański. Jedyny 
taki punkt na sądeckiej starówce z ponad 110–
letnią tradycją. Taki jest bieg historii, ale przy 
mądrej polityce władz miasta i przede wszyst-
kim właścicieli budynków na starówce można, 
jeśli nie odwrócić bieg historii, to przynajmniej 
uratować ją przed kompletną degradacją.

Historycznie rzecz ujmując, degradację 
starówki rozpoczęli hitlerowcy, wywożąc 
do obozów koncentracyjnych Żydów, którzy 

w zdecydowanej większości byli właściciela-
mi całych kwartałów kamienic. W czasie oku-
pacji i po wojnie do ich mieszkań wprowadzi-
li się lokatorzy niekoniecznie dbający o domy. 
Handel upaństwowiono. I Ten stan trwał w za-
wieszeniu do 1989 r. Mieniem pożydowskim 
zarządzało zrzeszenie Właścicieli Nierucho-
mości i nieliczne osoby prywatne. Skutki tej 
polityki trwają do dzisiaj, kiedy różnymi spo-
sobami często nielegalnymi niektóre kamieni-
ce przeszły w ręce prywatne, w części swoje 
udziały ma gmina. Po 1989 r. właściciele zaczęli 
„żyłować” czynsze. W ich ślad poszło miasto. 
Dlatego dzisiaj największym problemem kup-
ców, handlowców, przedsiębiorców są wyso-
kie czynsze. Ale nie tylko. Z centrum miasta 
wyprowadziły się urzędy państwowe np. po-
licja, instytucje czy szkoły, choćby szkoła mu-
zyczna. W myśl hasła – jak kapitalizm to kapi-
talizm, a własność prywatna to rzecz święta. 
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Sta-
rówka, mimo starań władz miasta o estetykę 
stała się coraz mniej estetyczna, zapuszczona 
z cuchnącymi bramami, korytarzami budyn-
ków. Właściciele nieruchomości, patrząc wy-
łącznie na zysk z czynszów, sami sobie założyli 
stryczek na szyję, bo nie przewidzieli, że koło 
historii jak na razie zatrzymało się na erupcji 

galerii handlowych. Ależ przecież galerie nie 
załatwią wszystkich potrzeb mieszkańców, 
choćby takich, które są związane z imponde-
rabiliami. Chodzi o duszę, serce miasta. A ta-
kim na zawsze pozostanie Rynek z przyległo-
ściami, czyli starówka.

Z inicjatywy Wincentego Żygadły, wła-
ściciela cukierni zebrała się grupa właścicieli 
firm, sklepów, kupców, która pragnie przy-
wrócić życie w centrum miasta. Zaczynają 
od siebie bo przecież jest to w ich dobrze poję-
tym interesie. Zebrali własne pomysły i na ra-
zie między sobą debatują nie zaś idą do magi-
stratu walczyć o ratunek dla ich interesów.

– Chcemy zainteresować społeczeństwo 
problemem starówki, jako wizytówki miasta, 
jako miejsca, gdzie warto bywać, spacero-
wać, robić zakupy i spędzać miło czas – wy-
jaśnia Wincenty Żygadło. – W naszym wspól-
nym interesie jest, aby to miejsce tętniło 
życiem, aby przyszłe pokolenia miały świa-
domość rangi i znaczenia tego miejsca w hi-
storii i tradycji miasta. Począwszy od zamku 
królewskiego, poprzez synagogę przez za-
bytkowy ratusz aż po Planty. Pocieszającym 
jest to, że na starówce powstają nowe skle-
py, punkty handlowe, cukiernie, a więc jest 
szansa na powodzenie naszego wspólnego 

działania na rzecz aktywizacji sądeckiej sta-
rówki. Dlatego zamierzamy w najbliższym 
czasie zorganizować akcje promocyjne, im-
prezy rozrywkowe, kulturalne, specjalne 
systemy sprzedaży towarów i usług. Starów-
ka musi żyć wbrew opinii wielu malkonten-
tów i naszą powinnością jest to sprawić przy 
pomocy władz miasta. Dlatego zaczynamy 
od siebie od środowiska przedsiębiorców, 
handlowców i kupców.

JERZY WIDEŁ

Renesans starówki to obowiązek 
wobec tradycji i przyszłości miasta

Sądecka starówka
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MODNE I WYGODNE = IDEALNA PARA

Obuwie wiod cych polskich 
i zagranicznych producentów

kupon ra
batowy 

10 proc. 

l ki h

U nas zakupy    z niespodziank

ul. Hoff manowej 1
Nowy Sącz Rynek 5, Europa II Plaza 1 piętro

Wkrótce otwarcie w Rynku sklepu OUTLET

Sklep Spożywczy Owoce Warzywa Irena Kucia Sklep Spożywczy Owoce Warzywa Irena Kucia 
ul. P. Skargi 8, N. Sącz, Otwarte: pon.-piątek 7-17, sobota 7-13.

X  Duży wybór świeżych i suszonych owoców 
i warzyw - codziennie dostawa!!!

X   Szeroki wybór ciastek i słodyczy na wagę.
X   ZAKUPY NA ZAMÓWIENIE tel. 515 070 899
X  Mrożone ryby i grzyby

moda damska 
i młodzieżowa

33-300 Nowy Sącz
ul. P. Skargi 8

tel. 18 547 56 95

COTTON

OKNA
DRZWIDRZWI
BRAMYBRAMY

SANDRA

Nowy Sącz

Rynek 22/Piotra Skargi 1

tel. 18 547 31 91, 532 063 411

sandraokna@op.pl

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
MASZYNY DO SZYCIA

•  Duży wybór sprzętu AGD oraz części zamiennych do niego (kuchenek, 
pralek, lodówek, mikserów, suszarek itp.)

• Maszyny do szycia - sprzedaż, części, serwis

 40 lat na rynku to gwarancja rzetelnej i sprawnej obsługi40 lat na rynku to gwarancja rzetelnej i sprawnej obsługi
SKLEP MANIUŚ ul. Piotra Skargi 7, Nowy Sącz

Tel. 18 442 07 31, e-mail: pwajda@interia.pl

https://facebook.com/pages/Sklep-Maniuś/163896260338451

KEZO LINGERIE
SKLEP Z EKSKLUZYWNĄ BIELIZNĄ

33-300 Nowy Sącz

ul.Dunajewskiego 6

tel. 660 758 431

e-mail: kezolingerie@vp.pl

Salon Odzieżowy 
  
N. Sącz Rynek 17

Sklep patronacki

Salon Odzieżowy 
  

N. Sącz ul. Hoff manowej 1

Salon Odzieżowy 
 

N. Sącz Rynek 10

RABAT 10 proc. 
dotyczy trzech Salonów

TOREBKI BIŻUTERIA
Francja Włochy

TOREBKI BIŻUTERIA
Francja Włochy

TOREBKI BIŻUTERIA
Francja Włochy

Asortyment Salonów dostosowany do obecnie panujących trendów na rynku mody. Stworzony dla kobiet ceniących sobie oryginalny styl i dobrą jakość.

REKLAMA
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Zapraszamy z kartami:

Seniora i rodziny - 10 proc., 
do końca października 12 proc.

W trakcie tych dni zapewniamy 

wyjątkową, bogatą ofertę.

 Atrakcyjne ceny 

i wesoła atmosfera.

Biuro Podróży Wakacyjny Raj Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz

Tel.:  18 4442922
513017830

PROMOCJE FIRST MINUTE – RABATY DO 40% 

WYCIECZKI FAKULATYWNE GRATIS

biuro@wakacyjnyraj.pl
www.wakacyjnyraj.pl

Fax: 18 444 29 22
Infolinia: 0-801-011-324

Zima 2014/2015 i Lato 2015 JUŻ W SPRZEDAŻY

 

REKLAMA NA TELEBIMACH

* 9 na 10 osób zwraca uwagę na reklamę świetlną emitowaną na ekranach LED  
– skuteczność potwierdzona badaniami

PRZYCIĄGA WZROK

90% OSÓB
będących w zasięgu*

 666 460 501,  666 476 499
e-mail: biuro@ledonardo.pl

 

Jakież było zdziwienie sądeckie-
go antykwariusza Adama Orze-
chowskiego, kiedy otworzył 
anonimową przesyłkę, a w niej 
znalazł maleńki znaczek jaskółki, 
idealny wręcz do wpięcia w klapę 
marynarki. Znaczek jest niewiel-
ki, ale za to gustowny: zrobiony 
z białego złota, inkrustowany 36 
drobinkami diamentów i rubi-
nem – ot, kosztowny drobiazg. 
Kto obdarował Orzechowskie-
go takim upominkiem? Tego nie 
wiadomo, wiadomo natomiast, 

jakie wydarzenie upamiętnia. 
Otóż w lipcu ubiegłego roku firma 
budowlana przystępując do re-
montu elewacji jednej z kamie-
nic w sądeckim rynku chciała 
zlikwidować czterdzieści znaj-
dujących się tam gniazd jaskół-
czych, pełnych ciepłych już ja-
jeczek. W obronie jaskółczego 
potomstwa stanął właśnie Adam 
Orzechowski, wzywając na miej-
sce policję. Sądeccy mundurowi 
na tyle poważnie potraktowa-
li sprawę, że w sprawie decyzji 

skontaktowali się z Komendą 
Główną Policji. Centrala dała pro-
ste wytyczne: zostawić gniaz-
da w spokoju do 1 października, 
kiedy to kończy się okres lęgowy 
jaskółek. Po takiej decyzji, bu-
dowlańcy – chcąc nie chcą – ze-
szli z placu boju. Wygrały jaskółki 
i zdrowy rozsądek, a za uratowa-
nie stu piskląt anonimowy ofia-
rodawca podarował bohaterskie-
mu antykwariuszowi gustowną 
odznakę.

(ICZ)

NA AF ISZU

Order ocalenia jaskółek

FO
T.

 B
EA

TA
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IE
M

BA
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Biżuter ia 
ręcznie robiona,

projektantów 
         z różnych 
 stron świata

W kawiarni organizujemy pokazy mody i biżuterii, koncerty, 
warsztaty stylistyczne dla kobiet, degustacje wina, kawy.

Zapraszamy na imprezy okolicznościowe (urodziny, imieniny), przyjmujemy zamówienia 

na torty, ciasta, torty weselne, przygotowujemy i aranżujemy weselne tzw. „Słodkie Stoły”.

pn.-czw. 9.00 -21.00

pt.-sob.  9.00-22.00

niedziela 11.00 -21.00

Jesteśmy 

sponsorem 

wielu wydarzeń 

kulturalno- 

-artystycznych 

m.in. Trans-Opera 

w MCK Sokół

piękna stara biżuteria

porcelana mieśnieńska

najpiękniejsze diamenty 

i brylanty w Nowym Sączu

stare srebra

malarstwo

SALON ANTYKÓW 

KOLEKCJONER
33-300  Nowy Sącz Rynek 2, 
tel.18 444 16 76 
kolekcjoner.nsi.pl@gmail.com
www.kolekcjoner.nsi.pl

REKLAMAREKLAMA
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ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI 

Przyznam że z zażenowaniem przy-
jąłem wypowiedź pana Eugeniusza 
Rośka – prezesa LZS Librantovia, 
jaka ukazała się na portalu DTS24 
w materiale pt. „Rosiek będzie wal-
czył z gminą w powiecie?” (wer-
sja skrócona gazeta DTS, 1.10.2014). 
Dokonując analizy sytuacji jaka po-
wstała w miejscowym klubie pił-
karskim, pan Rosiek „uprzejmy” 
był nazwać swych dawnych piłka-
rzy „murzynami z Sącza”. Pomijając 
nietakt kulturowy zwany dziś nie-
poprawnością polityczną, zaryzy-
kuję stwierdzenie, iż transfer owych 
murzynów do Librantovii musiał się 
odbyć za jego wiedzą i aprobatą jako 
prezesa klubu. I jak przypuszczam, 
póki murzyni (choć wtedy byli za-
pewne nieświadomymi swej mu-
rzyńskości wspaniałymi chłopcami) 
robili swoje, czyli w pocie czoła ha-
rowali na rzecz swego pana, wszyst-
ko było w najlepszym porządku. 
Problem pojawił się wówczas, gdy 
murzyni się zbuntowali i postano-
wili odejść. Skądinąd dziwi mnie 
taka organiczna pogarda dla obcych, 

bo jak okiem sięgnąć w większo-
ści klubów aż roi się od cudzoziem-
ców wszelakich ras i nacji. I gdyby 
pan Rosiek chciał, też mógłby sobie 
zaimportować nie jakąś tam mar-
ną podróbę murzyna rodem z Są-
cza, ale takiego najprawdziwszego 
Afrykańczyka, jakim onegdaj był 
Olisadebe. Ba, pan Rosiek mógłby 
poprzebierać też w innych rasach 
i spróbować ściągnąć do Libran-
towej latynosa Ronaldo, co było-
by wydarzeniem na miarę chrztu 
Polski. Co się zaś tyczy innych mu-
rzynów z sądeckiego Murzynowa, 
uprzejmie informuję pana Rośka, 
iż dwunastu kolejnych w poczu-
ciu dobrze spełnionego obowiązku 
co dzień przyjeżdża do librantow-
skiej szkoły (niektórzy od ćwierć 
wieku), aby kształcić i wychowywać 
miejscowe dzieci. Siebie zostawi-
łem na koniec, ponieważ za sprawą 
mało wyszukanych, knajackich me-
tafor pana Rośka dostąpiłem szcze-
gólnego zaszczytu. W mniemaniu 
przedstawiciela miejscowej rasy pa-
nów jestem bowiem kimś na kształt 

skrzyżowania murzyna z chamem. 
Pocieszam się (choć być może nie-
słusznie), że to chyba i tak lepiej niż 
status społeczny obecnego preze-
sa „Iskier” Chełmiec, a do niedaw-
na najbliższego współpracownika 
pana Rośka, którego ten niedaw-
no „łaskaw” był nazwać „szmatą”. 
Trudno oprzeć się wrażeniu że li-
centia poetica pana Rośka przypo-
mina kwiecistość drutu kolczaste-
go i wdzięk młota pneumatycznego, 
zaś poziom elokwencji plasuje go 
między szambem a rynsztokiem. 
To o tyle bulwersuje, że (jak ćwier-
kają wróble) pan Rosiek zamierza 
startować z list poważnego ugru-
powania, jakim jest PiS. No cóż, po-
wodu do chluby i splendoru PiS–
owi nie przynosi, ale to już nie mój 
problem. Najbardziej ubawiło mnie 
jednak kuriozalne stwierdzenie, jak 
na strzelistość myśli prezesa Rośka 
przystało, że polityka kompletnie 
go nie obchodzi i dlatego wystartu-
je w najbliższych wyborach żeby… 
walczyć z wójtem Chełmca. 

JAROSŁAW ROLA, dyrektor szkoły

P.S. Przed paroma miesiącami złożył 
mi wizytę bratanek pana Eugeniu-
sza Rośka. W dość obcesowym to-
nie, który sprawił, iż zmuszony byłem 
przerwać tę „urokliwą” pogawędkę, 
zwrócił mi uwagę dlaczego w spra-
wach szkoły słucham wójta, a nie jego 
wuja Eugeniusza. Rozumiem, że dla 
kogoś różnica między „wujem i wój-
tem” jest może niewielka, ale jednak. 
Tuż przed wakacjami pan E. Rosiek 
zarzucał mi z kolei, iż w szkole pa-
nuje przemoc i zastraszanie, którego 
sprawcą miał być jeden z rodziców. 
Wnikliwe postępowanie wyjaśniające 
nie potwierdziło nawet cienia takich 
przypuszczeń. Kiedy w związku z tym 
zaprosiłem pana Rośka na rozmowę, 
zbył mnie milczeniem. Podobną kon-
fabulacją, a wręcz kłamstwem jest in-
formacja o rzekomym zakazie wstępu 
młodzików Libarntovii na salę gim-
nastyczną. Prawda jest banalna i pro-
zaiczna. Otóż z powodów będących 
skutkiem wewnątrzklubowego kon-
fliktu (o czym pisał na swych łamach 
także DTS), LZS Librantovia nie prze-
dłużyła w gminie umowy darmowego 

użyczenia sali. W kwestii rzekomych 
przeprosin oświadczam, iż pana Roś-
ka ani nie obiecywałem przepraszać, 
ani nawet nie zamierzam tego robić.

Murzyn, cham i erudyta, czyli felietonowa riposta

K olejny przywieziony w po-
litycznej teczce prezes za-
rządu Uzdrowiska Kryni-
ca Żegiestów S.A. nie ma 

pojęcia, co się kryje pod nazwą miej-
scowości Krynica–Zdrój. Zdrój, źródło, 
gdzie od ponad 200 lat przyjeżdżają 
kuracjusze po zdrowie, także wypo-
czynek i po rozrywkę. Przed wojną 
i po wojnie za czasów PRL centralnym 
punktem uzdrowiska była pijalnia wód 
mineralnych. Dostęp do niej miał każ-
dy z deptaka, gdyż stanowiła miejsce 
nie tylko wypijania wody mineralnej, 
ale także spotkań, nawiązywania kon-
taktów, słuchania muzyki i koncertów. 
Ba, taki był ustawowy wymóg, że dana 
miejscowość nie może być uznana za 
uzdrowisko, jeśli nie posiada ogólno-
dostępnej pijalni.

Prezes Jarosław Wilk teraz poszedł 
dalej w swojej niewiedzy uzdrowi-
skowej i zainstalował bramki elektro-
niczne. Lada moment będzie pobiera-
na od ludzi opłata za wejście do pijalni 
i obowiązkowe picie wody. Nawet je-
śli ktoś tej wody nie zamierza pić. A ot, 
choćby sobie w pijalni pospacerować, 
wypić jedynie kawę w kawiarni.

Prezes Wilk oczywiście bajeru-
je, że to nie będzie opłata za wstęp, ale 
za usługę leczniczą, czyli wspomnia-
ne obowiązkowe wypicie kubka wody 
mineralnej. Tak musi oględnie głupio 
gadać, gdyż pijalnia wyremontowana 
została za miliony złotych, w tym także 
z pieniędzy unijnych, a przepisy unijne 
zabraniają zarobkowania przez pięć lat. 
Jak to choćby ma miejsce z basenem 

pływackim w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, 
z którego nie mogą nawet odpłatnie 
korzystać mieszkańcy miasta.

Pomysł prezesa Wilka jest chybio-
ny, gdyż uwaga! Uwaga!... Mieszkań-
cy Krynicy będą mieli do pijalni wstęp 
bezpłatny, podobnie kuracjusze sana-
toryjni, ale każdy z nich będzie mu-
siał posiadać stosowną kartę elektro-
niczną. Reszta hołoty precz z pijalni. 
Jak to w praktyce może wyglądać? 
Otóż sanatoria wykupują wodę i będą 
nią poić swoich kuracjuszy w swoich 
obiektach. Milionerzy do Krynicy nie 
przyjeżdżają, a głównie emeryci i ren-
ciści. Nie stać ich będzie na opłatę na-
wet 2 zł za wejście każdego dnia w tur-
nusie trwającym np. trzy tygodnie. 
Pijalnia zatem przez większość roku 
będzie stała pusta. Oto istota geniuszu 
prezesa.

Prezes Wilk, znawca uzdrowiska, 
twierdzi, że pijalnia to nie dworzec ko-
lejowy, nie budynek publiczny, a część 
oferty sanatoryjnej, medycznej. A poza 
tym uważa, że Uzdrowisko Kryni-
ca Żegiestów S.A. jako spółka prawa 
handlowego ma przynosić zysk. Świę-
ta prawda i dogmat polskiego, dzikiego 
kapitalizmu.

Pan prezes zamierza zarabiać gro-
sze na emerytach i rencistach, a wy-
daje rocznie setki tysięcy złotych 
na utrzymanie ochrony w zdewasto-
wanym, zrujnowanym kompletnie by-
łym sanatorium Nowy Dom Zdrojo-
wy w Żegiestowie Zdroju. Prezes Wilk 
nie podjął żadnej decyzji, co z tą ruiną 
zrobić. Zburzyć do cna, czy też prze-
kazać obiekt spadkobiercom dawnych 
właścicieli, którzy starają się o zwrot 
od kilkunastu lat. Zresztą decyzję 
o zwrocie już dwukrotnie podjął mini-
ster zdrowia. Mój Boże! Wilkowa spół-
ka prawa handlowego przegania ludzi 
z pijalni, a nie reaguje na ruinę i top-
nienie pieniędzy w Żegiestowie Zdroju. 
Gdzie tu jaka logika?

Prezes przegania ludzi z pijalni

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Po interwencji pani Joanny 
w Miejskim Zarządzie Dróg 
w Nowym Sączu, mieszkają-
cy przy remontowanej wła-
śnie ul. Nadbrzeżnej nie grzę-
zną już w błocie i nie chodzą 
po dziurach. Czytelniczka w li-
ście do redakcji chwali dyrek-
tora MZD Grzegorza Mirka za 
szybką reakcję: 

„Chciałam niniejszym po-
chwalić – bo zazwyczaj wszel-
kie informacje w dziennikach 
sądeckich są zgoła odwrotne 
– dyrektora MZD Grzegorza 
Mirka.

Od kilku dni trwa remont 
ul. Nadbrzeżnej i jest on nie-
zmiernie uciążliwy nie tyl-
ko dla mieszkańców, ale rów-
nież dla rodziców i dzieci 

uczęszczających do Przedszko-
la Katolickiego, mieszczące-
go się przy tej ulicy. Dwa razy 
dziennie musieliśmy pokony-
wać dziury, doliny, przepaście, 
błoto oraz omijać koparki, wal-
ce i inne maszyny budowlano–
drogowe. Było to momenta-
mi niebezpieczne oraz szalenie 
niewygodne.

Po mojej interwencji w MZD 
dzisiaj doczekaliśmy się luksu-
su w postaci eleganckich kła-
dek, więc od dzisiaj suchą nogą, 
nawet w szpilkach można do-
trzeć do przedszkola. Chciałam 
niniejszym wyrazić podzięko-
wania” – napisała Joanna Pa-
radowska–Prusak, dołączając 
zdjęcia. 

Więcej na dts24.pl

 Z LISTÓW DO REDAKCJI 

Pochwała dla Mirka…

Finał 18. Jesiennego Rajdu Rowerowe-
go na Raty o Puchar Prezesa KTR PTTK 
Oddział „Beskid” zakończył rowero-
wy sezon turystyczny. Jego uczestni-
cy spotkali się w Szkole Podstawowej w 
Maciejowej, gdzie podsumowano blisko 
miesięczne zmagania.

Zwycięzcy rajdu odebrali „Janosi-
ki” – Puchary Prezesa Komisji Tury-
styki Rowerowej – które wyszły spod 
dłuta sądeckiego artysty-rzeźbiarza 
Antoniego Wolaka. Wszyscy uczestnicy 
natomiast otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez: Starostwo Powia-
towe, Urząd Miasta Nowy Sącz, Ma-
łopolski Ośrodek Ruchu Drogowego. 

Sprawdź wyniki na dts24.pl

OBIEKTYW

www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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Dodatek wydawany w ramach projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie jest współfinansowane 

ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ROZMOWA  z dr hab. ANNĄ MIKĄ, 
prof. nadzwyczajnym Instytutu Kul-
tury Fizycznej PWSZ w Nowym Są-
czu oraz Katedry Rehabilitacji Klinicz-
nej Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie.

– Niedawno prowadziła Pani wraz z gru-
pą swoich współpracowników bada-
nia naukowe, z których mogli skorzy-
stać słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Na czym one polegały?

– Były to bezpłatne bada-
nia czynników ryzyka upadków 
u osób starszych w ramach projek-
tu badawczego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej we współpracy 
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
Pomiary były prowadzone przy po-
mocy wysokiej klasy nowoczesnej 
aparatury, w którą jest wyposażona 
uczelnia, a także urządzeń pomia-
rowych, które zostały wypożyczone 
specjalnie na potrzebę tych badań.
– Czego dotyczyły pomiary?

– Badaliśmy m.in. kinematykę 
ruchu podczas chodu i podczas te-
stów funkcjonalnych, siłę mięśni 
kończyn dolnych wraz z pomia-
rem ich aktywności bioelektrycz-
nej, równowagę ciała.
– Badania nad ryzykiem upadków 
są chyba szczególnie ważne u osób 
starszych?

– Osoby po 75. roku życia wraz 
z pogorszeniem się sprawności ru-
chowej stają się coraz bardziej zależ-
ne od otoczenia. Pojawiają się scho-
rzenia układu kostno–stawowego, 
sercowo–naczyniowe, zwłaszcza 
nadciśnienie tętnicze, choroba nie-
dokrwienna serca oraz jego niewy-
dolność. Nadciśnienie tętnicze pogar-
sza również wzrok i słuch, a ponadto 
prowadzi do zmian w autoregulacji 

krążenia mózgowego. W wyniku po-
wikłań nadciśnienia pojawiają się za-
słabnięcia, którym często towarzyszą 
upadki. Wpływa to na jakość życia, 
ogranicza aktywność ruchową.

Do czynników utrudniających 
utrzymanie sprawności funkcjo-
nalnej należy m.in. zmniejsze-
nie siły mięśniowej, upośledzenie 
koordynacji ruchów i równowa-
gi, a także schorzenia wielonarzą-
dowe. Często występują zawro-
ty głowy, zaburzenia równowagi, 
osłabia się wzrok i pojawia się od-
czucie niepewności postawy i cho-
du, co stwarza potrzebę korzysta-
nia z pomocy i opieki.
– W jaki sposób były prowadzone 
badania?

– Celem badań było określenie 
dla każdego uczestnika indywidu-
alnie ryzyka upadku oraz wykona-
nie precyzyjnego badania obecności 

czynników, które mogą do niego 
doprowadzić. Badaniami objęliśmy 
około stu słuchaczy SUTW. Pro-
wadziliśmy je w Instytucie Kultu-
ry Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu 
w kilku turach.

Czas na wykonanie wszystkich 
pomiarów u jednej osoby to oko-
ło dwie godziny. Badanie rozpo-
czynało się od zebrania wywiadu 
dotyczącego aktualnego stanu zdro-
wia i problemów zdrowotnych oraz 
ewentualnego badania lekarskiego. 
Badanie ryzyka upadków polega-
ło na wykonywaniu testów stabilo-
metrycznych przy oczach otwartych 
i zamkniętych. Ocenialiśmy kine-
matykę ruchu podczas chodu bez 
dodatkowego zadania i z dodatko-
wym zadaniem – powtarzaniem li-

ter, rozpoznawaniem godzin, oraz 
podczas prób funkcjonalnych, jak np. 
wstanie z krzesła, wejście na stopień, 
przejście przez przeszkodę. Siłę mię-
śni kończyn dolnych wraz z pomia-
rem ich aktywności bioelektrycz-
nej ocenialiśmy zginając i prostując 
staw kolanowy i skokowy z zada-
ną prędkością, stosując opór, któ-
ry był dostosowany do możliwości 
badanego. Skład ciała i gęstość kości 
mierzone były za pomocą densyto-
metru metodą DEXA. Ocena postrze-
gania pionu polegała na wskazywa-
niu pionowych linii, a ryzyko upadku 
i czynników do niego doprowadza-
jących badaliśmy za pomocą specy-
ficznych dla wieku kwestionariuszy 
i testów funkcjonalnych.
– Czym kończyły się badania?

– Każda z badanych osób otrzy-
mała szczegółowy raport z pomia-
rów z opisem uzyskanych wyni-
ków, a także konkretne wskazówki 
do dalszego postępowania korek-
cyjnego zapobiegającego upadkom.
– Mamy XXI wiek i pojawia się pytanie, 
czy opracowano już metodę sprzyjającą 
pomyślnemu starzeniu się człowieka?

– Sprzyja temu aktywność fizycz-
na, społeczna, a także intelektualna. 
Ruch skutecznie opóźnia proces sta-
rzenia się organizmu i zapobiega po-
wstawaniu wielu chorób, dlatego też 
zajęcia ruchowe dla osób starszych 
stanowią jeden z podstawowych ele-
mentów profilaktyki upadków.

ROZALIA KULASIK

9 października Sądecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku po raz jedenasty za-
inaugurował nowy rok akademicki.

Uroczystość rozpoczął chór Sche-
rzo, który wykonał hymn „Gaude 
Mater Polonia”. Następnie Elżbie-
ta Pachoń wraz z nowo przyjęty-
mi słuchaczami Teodorą Żarnow-
ską i Wacławem Janikiem odczytała 
rotę ślubowania, a wszyscy odśpie-
wali „Gaudeamus igitur”.

Prezes SUTW Wiesława Borczyk 
podkreśliła, jak ogromny przeskok 
nastąpił w ofercie uniwersytetu 
w ciągu 10 lat. Udało się stworzyć 
bardzo dobry program i młody ze-
spół pracowników, który świetnie 
wsłuchuje się w potrzeby słuchaczy.

Wzruszającym momentem były 
gratulacje i podziękowania złożone 
prezes Borczyk, która została na-
grodzona Orderem Esse Homo „za 
bezwarunkową miłość i pracę dla 
bliźnich wbrew wszelkim przeci-
wieństwom”. Order ten ustano-
wiony został w 1997, wśród uho-
norowanych jest m.in. papież Jan 
Paweł II, Dalajlama, Kazimierz 
Kutz, Jacek Kuroń, Anna Dymna.

Wykład inauguracyjny „Jak ro-
zumieć starość” wygłosił profe-
sor Mikołaj Spodaryk. Mówił m.in., 
że starzenia nie możemy zatrzymać, 
należy przygotować społeczeństwo 
do odbioru starości i walczyć z dys-
kryminacją ze względu na wiek. Je-
śli społeczeństwo zrozumie potrze-
by ludzi starych, jesień życia może 
być pięknym okresem.

Inaugurację zakończył wy-
stęp artystyczny przygotowany 
na warsztatach teatralnych prowa-
dzonych od pięciu lat przez Jerzego 
Michalaka. Seniorki przygotowa-
ły satyryczne wiersze prezentując 
swoje talenty.

KRYSTYNA NOSAL

NA AF ISZU

Dolegliwości starszego wieku Radujmy się 
w wykonaniu seniorów

Studiowanie na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w odróżnieniu 
od studiów zawodowych, od któ-
rych zależała nasza przyszłość, 
to czysta przyjemność. Nie ma 
obciążenia, jak potoczy się nasza 
kariera zawodowa. Uniwersytet 
pozwala nam na rozwój intelektu-
alny dzięki ciekawym wykładom, 
a poprzez liczne zajęcia dodat-
kowe możemy zadbać o kondy-
cję fizyczną. Z kolei na zajęciach 
plastycznych i teatralnych ujaw-
niamy talenty artystyczne, czę-
sto głęboko skrywane. Dostęp-
na jest również nauka języków 
obcych, co jest bardzo przydat-
ne, gdyż obecnie świat jest glo-
balną wioską. Dzięki nauce obsługi 
internetu możemy np. poznawać 
nowoczesne finanse. Nie bez zna-
czenia są nowe znajomości, przy-
jaźnie, spotkania towarzyskie. Są-
dzę, że dzięki SUTW powstało kilka 
trwałych związków. Zrozumiałe 
jest więc, z jaką radością czekam 
na każde ponowne spotkanie.

KRYSTYNA NOSAL

MOIM ZDANIEM

Inauguracja nowego roku akademickiego SUTW
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Ruch skutecznie opóź-
nia proces starzenia się 
organizmu i zapobiega 
powstawaniu wielu 
chorób

Anna Mika
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Bezpłatne 
badania 
słuchu
Nowy Sącz 

ul. Grodzka 5
tel. 18 531 00 30
pn.-pt. 8.00 - 16.00

Baterie 
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

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

800 88 88 99

REKLAMA

Program Nowosądec-
ka Karta Seniora wszedł 
w życie 1 września, 
a wraz z nim możliwość 
korzystania przez senio-
rów z wielu ulg i rabatów 
zaoferowanych przez 24 
partnerów karty.

Przez półtoramiesięcz-
ny okres funkcjono-
wania Nowosądeckiej 
Karty Seniora Wy-
dział Spraw Obywatelskich Urzę-
du Miasta przyjął ok. 1100 wnio-
sków od osób, które posiadają 
prawo do karty. Tyle też kart trafiło 
do rąk seniorów. Karty sporządzane 
są do 7 dni od dnia złożenia wnio-
sku. Odbierane są osobiście przez 
wnioskodawców, przez upoważ-
nione przez nich osoby lub wysyła-
ne przez wydział pocztą. W Nowym 

Sączu mieszka ok. 11 
tys. osób, które ukoń-
czyły 65 lat, zatem 
co 10 mieszkaniec 
w tym wieku posiada 
już Nowosądecką Kar-
tę Seniora.

Najbardziej ocze-
kiwaną sprawą przez 
starsze osoby jest 
wprowadzenie ulg ko-
munikacyjnych dla se-
niorów w wieku 70+. 

Po otrzymaniu kart właśnie ta gru-
pa osób ma możliwość wykupienia 
w punktach obsługi klienta MPK 
biletu seniora. Do tej pory bile-
ty seniora wykupiło ok. 350 osób, 
w tym ok. 130 osób bilet półroczny 
(za 60 zł) i ok. 220 osób – roczny (za 
100 zł). Odnosząc te ilości do liczby 
mieszkańców Nowego Sącza w wie-
ku 70–75 lat okazuje się, że ponad 

13 % uprawnionych korzysta już 
z tego biletu.

Rabaty i ulgi to zniżki przeważ-
nie 10% w opłatach za korzysta-
nie z porad lekarzy specjalistów 
i za badania diagnostyczne. Firmy 
specjalizujące się w zabiegach re-
habilitacyjnych, pielęgnacyjnych 
i kosmetycznych, oferują zróżni-
cowane rabaty i ulgi. Kilka kawiar-
ni zaprasza seniorów oferując na-
poje i desery za ceny obniżone o 10 
i nawet 20 %.

Wszystkie informacje związa-
ne z Nowosądecką Kartą Seniora, 
w tym wykaz partnerów programu 
i oferowanych przez nich rabatów 
i ulg, można uzyskać w Urzędzie 
Miasta Nowego Sącza, na stronie in-
ternetowej urzędu i stronie Sądec-
kiej Rady Seniorów www.seniorzy.
nowysacz.pl.

MARIA BARAN

1 października w hali widowiskowo–
sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Nowym Sączu odbyły się 
I Małopolskie Targi Seniora.

Swoją ofertę przedstawiło ponad 
50 firm i stowarzyszeń. Wśród nich 
były także stowarzyszenia i in-
stytucje wspierające i zrzeszają-
ce seniorów, w tym m.in. SUTW, 
Stowarzyszenie Europa Donna, No-
wosądeckie Stowarzyszenie Ama-
zonek, Przyjaciele Serca i Życia.

Skorzystać można było z bez-
płatnych porad medycznych, ko-
smetycznych, dietetycznych, 
prawnych. Tłoczno było przy punk-
tach bezpłatnego pomiaru skła-
du ciała, glukozy czy też ciśnienia. 
Panie po siedemdziesiątce zapi-
sywały się na bezpłatną mammo-
grafię. Ciekawie było przy sto-
isku „Moje Pasje – III Młodość”, 
gdzie animatorka kultury z MOK 
Małgorzata Stobierska opowiada-
ła o warsztatach dramowych ma-
jących na celu wyzwalanie pasji.
– Nie ma ludzi nieutalentowanych. 
Wielu nie wie o tym, że ma talent. 
Potrzeba działania – dramy, aby 
wyzwolić w sobie pasje – mówiła.

Z interesującą ofertą wystąpiła 
Nowosądecka Grupa Ratownicza. 
Młodzi ratownicy medyczni propo-
nowali szkolenia z pierwszej pomo-
cy i pokazy medyczne. Instruktor 
nordic walking uczył prawidłowe-
go chodu z kijkami.

Podczas targów można też 
było popróbować różnego rodza-
ju soków owocowych, ziołowych 

herbat, ekologicznych ciastek 
i chleba. Przysiąść w kawiarence 
przy kawie i miłej rozmowie, czy 
też wziąć udział w prowadzonych 
warsztatach.

Podarunkiem dla osób starszych, 
które wcześniej dokonały zgłosze-
nia do udziału w projekcie, był bilet 
na spektakl „Edukacja Rity”. W ten 
sposób wieczór w Miejskim Ośrod-
ku Kultury widownia obejrzała wy-
stęp Tomasza Mędrzaka i Agnieszki 
Sitek z Teatru TM z Warszawy.

W drugim dniu projektu w Mia-
steczku Galicyjskim odbyła się 
konferencja „Być Seniorem”. Go-
ściem konferencji była Małgorza-
ta Marcińska – wiceminister pra-
cy i polityki społecznej. Ponadto 
prelekcje wygłosiła Zdzisława Za-
cłona z PWSZ, Jolanta Perek–Białas 
z UJ i Szkoły Głównej Handlowej, 
Elżbieta Zając, Małgorzata Szlą-
zak z Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej, Jacek Woźniak 
– dyrektor departamentu polity-
ki regionalnej w Urzędzie Mar-
szałkowskim oraz Marta Mordar-
ska – pełnomocnik prezydenta ds. 
społecznych.

Dwudniowy projekt „Małopol-
skie Targi dla Seniora” realizowany 
był przez Stowarzyszenie Dla Mia-
sta oraz Fundację Silver Economy 
w ramach Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich pod hono-
rowym patronatem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Prezyden-
ta Miasta Nowego Sącza.

MARIA BARAN
ROZALIA KULASIK

Seminarium „W zgodzie ze zdrowiem 
i z naturą” prowadzone przez psy-
cholog Grażynę Rychlicką–Schirmer, 
dyrektor Powiatowego Centrum Te-
rapii Uzależnień w Gorlicach, było 
jedną z atrakcji I Małopolskich Tar-
gów Seniora. 

Seniorzy usłyszeli wiele cennych 
wskazówek dotyczących zdrowia. 
Dla wielu zaskoczeniem były dane 
wskazujące na duży wpływ genów 
i stylu życia na zdrowie oraz długość 
życia. Wiele uwagi prowadząca po-
święciła uświadamiając zebranym, 
jak dużo mają do zrobienia sami. 
Mówiła o możliwość przewidywa-
nia wystąpienia chorób, na które 
chorowali przodkowie oraz potrze-
bie szczególnej troski o obciążo-
ne narządy. Podkreślała odpowie-
dzialność za własny stan zdrowia, 
wskazując na konieczność prze-
prowadzania badań profilaktycz-
nych oraz systematycznego i kon-
sekwentnego leczenia wykrytych 
chorób z przestrzeganiem zaleceń 
lekarzy.

Bardzo szeroko został omówio-
ny styl życia, który wpływa na sa-
mopoczucie fizyczne i psychiczne 
człowieka. Wraz z wiekiem zacho-
dzą zmiany w układzie trawien-
nym, dlatego ważne jest prawidło-
we odżywianie i właściwa dieta. 
Istotnym czynnikiem są różne for-
my aktywności fizycznej, jak np. 
nordic walking, pływanie, pilates. 
Wpływają one m.in. na układ mię-
śniowy, stan kości i stawów, po-
prawiają układ odpornościowy, 
wzmacniają pracę serca oraz ca-
łego układu krążenia. Aktywność 
fizyczna zapobiega rozwijaniu się 
cukrzycy, choroby Alzheimera, 
jest profilaktyką osteoporozy, 
udaru mózgu.

Grażyna Rychlicka–Schirmer 
podkreślała potrzebę dbania o psy-
chikę – o aktywność umysłu, jak 
i radzenie sobie ze stresem. Podkre-
ślała rolę posiadania celów i warto-
ści, właściwego wyrażania emocji 
w gronie najbliższych.

– To było spotkanie z osobami 
żywo zainteresowanymi proble-
matyką zdrowego życia, aktywnie 
poszukującymi odpowiedzi na py-
tania dotyczące nie tylko zdrowia 
fizycznego, ale także radzenia so-
bie z samotnością, akceptacji za-
chodzących zmian, utrzymywania 
zadowalających relacji z ludź-
mi, radzenia sobie ze stresem. 
Sami mamy duży wpływ na swo-
je zdrowie i samopoczucie, wy-
korzystajmy wszystkie możliwo-
ści. Zachęcam do przestrzegania 

kilku zasad: racjonalnej diety, 
codziennej dawki aktywności fi-
zycznej i psychicznej, uśmiechu 
i kontaktów z ludźmi. Zalecam 
ostrożność w stosowaniu uży-
wek, zwłaszcza alkoholu, który 
używany nie tylko w nadmiarze, 
ale też w nieodpowiednich oko-
licznościach – w połączeniu z le-
kami, czy też jako sposób na sa-
motność, smutek czy bezsenność, 
powoduje wiele szkód – mówiła 
Rychlicka–Schirmer.

KRYSTYNA SŁABY

Co 10 mieszkaniec Sącza ma już kartę

Dla zdrowia i samopoczucia

X  4–5 urozmaiconych posiłków
X  8 szklanek płynów niegazowanych
X  3 porcje warzyw i 2 porcje owoców
X  jedzenie potraw gotowanych, duszonych, pieczonych 

bez tłuszczu
X  zwiększenie ilość chudych przetworów mlecznych, 

ryb, kasz, pieczywa pełnoziarnistego
X  ograniczenie potraw smażonych
X  ograniczenie spożywania soli, ostrych przypraw oraz 

alkoholu

ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Senioralne targi
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Konsultacje ekspert Grażyny Rychlicka–Schirmer
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Pomysł córki
Dorobek Stowarzyszenia Wspie-

rania Inicjatyw Aktywnych Na-
uczycieli Emerytów „Belfer” w Ko-
rzennej to przykład włączenia się 
seniorów w realizację polityki se-
nioralnej. Do organizacji należy 48 
seniorów w wieku od 60 do 80+. 
Znają ich nie tylko mieszkańcy gmi-
ny, ale też Małopolski.

Stowarzyszenie zorganizowała 
Maria Marcinowska, po blisko rocz-
nych nieformalnych spotkaniach 
grupy emerytowanych nauczycieli 
szkół z gminy Korzenna. Pierwszy 
pomysł był inny – chcieli utworzyć 
Sekcję Emerytów i Rencistów przy 
gminnym oddziale ZNP. Rozmowy 
się przedłużały, konsensus wyda-
wał się niemożliwy z powodu róż-
nic w stanowisku nt. Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Wtedy Magda Gut, córka emery-
towanej koleżanki z Lipnicy Wiel-
kiej, zaproponowała utworzenie 
stowarzyszenia. To ona wymyśliła 
nazwę i pomogła komitetowi zało-
życielskiemu przygotować wnio-
sek do sądu. W Krajowym Rejestrze 
Sądowym zostali zapisani 23 stycz-
nia 2008 r.

Kursy, wykłady i ogniska
Spotykają się systematycznie raz, 

czasem nawet dwa razy w miesiącu. 
Podstawę finansów stanowią skład-
ki członkowskie. Środki na działal-
ność oświatową i kulturalną pozy-
skują ze starostwa. Znacznie zasilały 
kasę projekty wygrywane w Fun-
dacji Rozwoju Wsi. Dla sporej grupy 
niepełnosprawnych dotacje wypła-
ca Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie. W miarę upływu czasu po-
jawili się sponsorzy.

Ich aktywność jest niezmierna. 
Odbywają się kursy komputerowe, 
warsztaty kulinarne i florystycz-
ne. Z prelekcjami występują leka-
rze, rehabilitanci, nauczyciele są-
deckich uczelni. Ochrona zdrowia 
i pomoc przedmedyczna, żywienie 

w wieku dojrzałym i wiele innych 
zagadnień poznają wszyscy chęt-
ni. Na spektakle teatralne jeżdżą 
do Krakowa, Nowego Sącza, Tar-
nowa. Na występy zespołu Śląsk 
bilety dostali od wójta. Bawią się 
też na organizowanych często 
ogniskach i wieczorach integra-
cyjnych oraz corocznie organizo-
wanych spotkaniach noworocz-
nych. Na te ostatnie zapraszają 
gości i sympatyków, co również 
poszerza krąg wspierających 
stowarzyszenie.

Wolontariusze Banku Żywności
Bardzo bogata jest lista odby-

tych wycieczek krajowych i zagra-
nicznych. Byli we Lwowie, Pradze, 
Bratysławie, Wiedniu, Budapesz-
cie, Wilnie i Dreźnie. Zwiedzi-
li Warszawę, Wrocław, Kraków. 
W Wysowej, Rabce, Bukowinie Ta-
trzańskiej i Polańczyku poznawali walory uzdrowisk. Niektóre wy-

jazdy były dla członków stowarzy-
szenia bezpłatne.

Istotną formą działania społecz-
nego stał się wolontariat. Dzięki 
współpracy nawiązanej z Bankiem 
Żywności w Krakowie od kilku 
lat około 350 najuboższych rodzin 
w gminie otrzymuje paczki żyw-
nościowe. Bank przydziela pro-
dukty, a ich przywozem, dystrybu-
cją i sporządzeniem dokumentacji 
zajmuje się prezes stowarzyszenia 
z grupą ochotników. 

Narodziny kabaretu
Do działalności na rzecz gmi-

ny i mieszkańców należy też ar-
tystyczna oprawa miejscowych 
uroczystości, akcji i świąt. Na te po-
trzeby powstała najpierw sekcja 
rozrywkowa, która rozrosła się 
w kabaret i chórek. Obok wystę-
pów dla kombatantów, dzieci nie-
pełnosprawnych, sołtysów z terenu 

powiatu, przygotowywali progra-
my na otwarcie odrestaurowanego 
dworku, urzędowe obchody godów 
małżeńskich, Dzień Seniora, kon-
cert charytatywny itp.

W ubiegłym roku wystąpili szes-
naście razy. Różny charakter tych 
występów zmuszał do ciągłego od-
nawiania repertuaru. Teksty pi-
szą seniorzy sami, czasem sięgają 
do klasyki satyry. Najpłodniejszy-
mi tekściarzami są: prezes Maria 
Marcinowska, Krystyna Kankow-
ska, Bogusława Małyk, Urszula Rój. 
Dopracowali się nawet podstawo-
wych strojów, ale do konkretnych 
ról występujący muszą je już zdoby-
wać we własnym zakresie.

Bez fałszywej skromności przy-
znają, że zdobyli rozgłos, dlate-
go byli też są zapraszani poza teren 
gminy. Występowali dla seniorów 
w Oddziale Miejskim ZNP w No-
wym Sączu, w Zabełczu, w Ja-
strzębi w Tarnowskiem. Bywa tak, 

że obecni na ich występie widzowie 
z innych miejscowości zaprasza-
ją ich kabaret do siebie. Po udzia-
le w spotkaniu przedstawicieli 
organizacji pozarządowych w Re-
gietowie korespondują ze stowa-
rzyszeniami w różnych częściach 
Polski. Jest szansa, że zrodzą się 
z tego nowe formy działalności. 
Myślą też po cichu o wzięciu udzia-
łu w jakimś przeglądzie kabaretów 
amatorskich.

Recepta na sukces
Pytana o receptę na takie osią-

gnięcia w ciągu zaledwie sześciu 
lat działalności, prezes Maria Mar-
cinowska odpowiada: – Nie kryję, 
że wymaga to ciągłego szukania 
środków. Dbam przede wszyst-
kim o dobre stosunki z gospoda-
rzami gminy i ustawowymi orga-
nami nadzoru. Stowarzyszenie ma 
wyczuwalną przychylność i pomoc 
ze strony wójta Leszka Skowrona, 
nigdy nie odmówiło nam finanso-
wego wsparcia Starostwo Powiato-
we. Spore grono sponsorów, jakich 
już mamy, to efekt wielu wspólnych 
spotkań i imprez. Nie waham się 
wejść do biur poselskich, instytucji 
i urzędów, które mogą pomóc. Śle-
dzę internet i prasę, by nie przega-
pić możliwości starania się o środ-
ki na realizację projektów. Kiedyś 
korzystałam w ich pisaniu z pomo-
cy urzędników, dzisiaj coraz więcej 
umiem zrobić sama.

Pamiętam również, że sto-
ję na straży realizacji uprawnień 
przysługujących emerytom w by-
łych zakładach pracy. Wiedzą, 
że podejmę interwencję w każ-
dym przypadku, jeżeli mam sy-
gnał nieprawidłowości działania 
placówki w tym zakresie.

Jest wreszcie konieczne coś, 
co motywuje do trwania na po-
sterunku. W moim przypadku 
jest to poczucie sensu działania. 
Z przejawami akceptacji i wyra-
zami wdzięczności spotykam się 
na co dzień. Członkowie stowa-
rzyszenia wciąż mnie wybierają 
na kolejne kadencje, sympatię oka-
zują mi nasi widzowie lub benefi-
cjenci naszych działań. Świetnie 
współpracuje mi się z Gminnym 
Centrum Kultury. Mam rów-
nież ogromne wsparcie w każ-
dym przedsięwzięciu ze strony 
członków stowarzyszenia. Jeste-
śmy grupą ludzi świetnie się rozu-
miejących i wspierających, łączą 
nas silne więzi przyjaźni. Przez 
całe siedem lat wzajemnego trwa-
nia ze sobą nie mieliśmy żadnego 
nieporozumienia, żadnej kłótni 
czy choćby pretensji. O planowa-
nych działaniach wystarczy poin-
formować, by natychmiast zgłosili 
się chętni do pomocy. Taka at-
mosfera współdziałania daje po-
czucie radości życia i osobistego 
spełnienia.

IRENA CEPIELIK

REKLAMA

„Belfer” na satyrycznej scenie
W ubiegłym roku wystąpili ze swoim kabaretem szesnaście razy. Seniorzy ze stowarzyszenia „Belfer” w Korzennej pokazują, 
że na emeryturze może być wesoło i aktywnie

Występ kabaretowy stowarzyszenia
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Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli 
Emerytów „Belfer” w Korzennej Maria Marcinowska
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ROZMOWA  ze STEFANEM KOZIKIEM 
– społecznikiem, człowiekiem wielu 
pasji, wulkanem energii, sołtysem wsi 
Łazy Brzyńskie w gminie Łącko

– Jest Pan długoletnim sołtysem. Pa-
mięta Pan swoją wieś sprzed lat?

– Sołtysem zostałem około trzy-
dzieści pięć lat temu. Łazy Brzyń-
skie były wtedy małą, biedną wsią, 
taką, jak to się mówi, zabitą decha-
mi. Stanowiły część Brzyny, chociaż 
przed II wojną światową według do-
kumentów, które mam, były gminną 
wioską. Po przemianach ustrojowych 
w 1989 r. udało się utworzyć sołectwo.

U mnie w domu był pierwszy 
telefon, z którego korzystała cała 
wieś zanim została stelefonizowa-
na. Do wsi sprowadziłem też kino 
objazdowe, które wyświetlało filmy 
u mnie w domu, bo nie było świe-
tlicy. Potem wspólnie budowaliśmy 
drogi. Teraz do wsi biegnie asfalto-
wa i jeździ bus, ale jeszcze do wie-
lu osiedli nie ma dobrego dojazdu.
– Obok niewielkiego wiejskiego placu 
stoi budynek, to świetlica?

–Ten budynek pełni rolę świe-
tlicy Koła Gospodyń Wiejskich. Jest 
mały i ciasny. Tu organizujemy ze-
brania wiejskie, różne uroczysto-
ści, w wakacje czy ferie służy dzie-
ciom i młodzieży. Pod ten budynek 
przekazałem na rzecz gminy własną 
działkę. Marzy mi się jednak praw-
dziwa świetlica czy też tzw. dom 
sołtysa, w którym można by urzą-
dzać wesela, organizować spotka-
nia i uroczystości wiejskie. 
– Wspomniał Pan o Kole Gospodyń 
Wiejskich.

– Jeszcze zanim zostałem sołty-
sem, założyłem we wsi Koło Gospo-
dyń i przewodniczę mu do tej pory. 
Tu też mamy pewne osiągnięcia. Pod-
czas gminnych, powiatowych i wo-
jewódzkich uroczystości zawsze 
przygotowujemy stoisko z naszymi 
regionalnymi potrawami i nalewka-
mi własnej produkcji. Nalewki to moje 
hobby. Wytwarzam je od 2000 r. Mam 
ich różne rodzaje: miętową, sosnową, 
modrzewiową, wiśniową, żurawi-
nową, malinową, porzeczkową, je-
żynową, imbirową, lubczykową i ja-
łowcową. Moja „Nalewka Łazowska” 
– jałowcówka w 2003 r. otrzyma-
ła III nagrodę w konkursie Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo, a w 2013 r. zo-
stała wpisana na Listę Produktów 

Tradycyjnych. Według ludowej me-
dycyny nalewka ta działa leczniczo 
na nerki, zaś lubczykowa zalecana jest 
przy kłótniach małżeńskich. Wszyst-
kie nalewki mają uzdrowicielskie 
działanie, bo „na kłopoty i frasunki 
dobre są łazowskie trunki”. 
– Piastuje Pan wiele odpowiedzial-
nych funkcji. Jak Pan radzi sobie z tym 
wszystkim?

– Działam jeszcze w Małopol-
skim Stowarzyszeniu Sołtysów, tam 
jestem członkiem zarządu. Przez 20 
lat byłem też ławnikiem. Daję so-
bie radę, bo całe życie pracowałem 
społecznie i zawsze miałem szczę-
ście otaczać się ludźmi, którzy też 
lubili pomagać drugim.

ROZALIA KULASIK

Zaprzyjaźniona sąsiadka poprosiła 
mnie o korektę pracy, którą jej cór-
ka, gimnazjalistka trzeciej klasy, na-
pisała na konkurs z okazji 10–lecia 
naszej przynależności do Unii Eu-
ropejskiej. Temat: „Kiedy myślę Pol-
ska” wydał mi się bardzo ciekawy.

Stwarzał on naturalną szansę, 
by poznać stosunek młodych ludzi 
do ojczyzny. Entuzjazm, z jakim za-
brałam się do czytania, gasł z każ-
dym przeczytanym zdaniem, a po-
czątkowe zdziwienie przeradzało się 
powoli w przerażenie. 

Młoda obywatelka na początek 
skrupulatnie analizowała życie wie-
lodzietnej rodziny, której jedynym 
żywicielem jest ojciec zarabiający 
netto 1270 zł. W następnych aka-
pitach rozpaczała nad losem chorej 
babci, miesiącami czekającej na wi-
zytę u specjalisty. Przytaczała przy-
kłady ciężko chorych dzieci, którym 
NFZ nie refunduje leczenia, wspo-
minała też o niepełnosprawnych, 
którym państwo nie zabezpiecza 
środków do przeżycia i rehabilitacji.

W dalszej części znalazł się la-
ment nad losem młodych ludzi, 
niemających w kraju żadnej szansy 
na podjęcie pracy i z tego powodu 

zmuszonych szukać jej poza gra-
nicami, gdzie zżera ich tęsknota 
i zmartwienie o bliskich żyjących 
w biedzie. Wstrząsająco naturali-
styczne opisy nędzarzy grzebiących 
w śmietnikach w poszukiwaniu 
resztek jedzenia, a także przykła-
dy patologicznych zbrodni i prze-
stępstw – następstw bezsensu życia 
– dopełniały czarę goryczy.

Nie mogłabym, oczywiście, za-
przeczyć, że wszystko, co napisa-
ła Kasia, jest prawdą. Takie przy-
kłady codziennie przynoszą media, 
nasączone są nimi wypowiedzi po-
lityków, stanowią treść rozmów nas 
dorosłych. Żaden przytoczony przez 
piszącą fakt nie pochodził z jej oso-
bistych doświadczeń. Sytuacja ma-
terialna jej rodziny jest wyjątkowo 
dobra, nie przeżywają też kłopotów 
ze zdrowiem, nie doświadczali ro-
dzinnych tragedii.

Nie potrafię uciec od konstata-
cji, że skutki tej swoistej indoktry-
nacji, jaką prowadzimy, poczyniły 
już spustoszenie w psychice mło-
dych ludzi. Czym bowiem można 
wytłumaczyć fakt, że Polska to dla 
nich wyłącznie kraj nieszczęść, 
biedy, zmarnowanych ludzkich 

życiorysów, nieudolności i korup-
cji władzy?

Co jest powodem, że nie widzą, 
jak pięknieją nasze wsie i miasta i jak 
ogromny skok cywilizacyjny róż-
ni ich życie i życie nawet starszego 
rodzeństwa. Jakie ciekawe inicjaty-
wy na rzecz małych ojczyzn potra-
fią podejmować mieszkańcy. Takiej 
ojczyzny nie można kochać, jeże-
li nie znajduje się tu dla siebie miejsca 
do działania, nie czuje emocjonalnej 
więzi z pokoleniem ojców i dziadków.

Mam nieodparte przekonanie, 
że musimy coś zrobić z naszą naro-
dową skłonnością do czarnowidz-
twa, bo pozbawimy nasze dzie-
ci zakorzenienia, bez którego życie 
rzeczywiście może stracić sens. Je-
steśmy Europejczykami, ale Euro-
pejczyk to obywatel konkretnego 
kraju, z którym wiążą go nici miło-
ści do miejsca urodzenia, rodzimych 
tradycji i obyczajów, a także uczu-
ciowy związek z ludźmi, mówiący-
mi tym samym językiem, wyznają-
cymi te same wartości.

Pomyślmy, jak nauczyć nasze 
dzieci i wnuki, by kochały Polskę, 
naszą ojczyznę.

IRENA CEPIELIK

Wiele osób co dzień mija perełkę 
średniowiecznego szkolnictwa nie 
mając świadomości, jak cenny za-
bytek znajduje się w Nowym Sączu.

Przy skrzyżowaniu ulic Św. Ducha 
i kard. Stefana Wyszyńskiego w No-
wym Sączu znajduje się sklep „Veri-
tas”. Do końca lat siedemdziesiątych 
była tam pusta działka ogrodzona 
płotem. Sklep był wówczas przy ul. 
Św. Ducha 3. Przedsiębiorstwo Inko 
Veritas w tamtych latach było bardzo 
prężną firmą mającą sklepy z dewo-
cjonaliami na terenie całej Polski oraz 
wiele zakładów chemicznych. Mając 
na celu poprawę bazy sklepu, Inko 
kupiło wspomnianą działkę.

Powstał projekt narożnej kamie-
nicy ze sklepem i bramą wjazdo-
wą od strony ul. Św. Ducha. Kiedy 
prace budowlane miały już ruszyć, 
okazało się, że konserwator za-
bytków nakazał, aby wykopy od-
bywały się ręcznie, ponieważ pod 
ziemią mogą znajdować się frag-
menty starych murów. W wyni-
ku prac wykopaliskowych odkryto 
mury na terenie całej działki. Oka-
zało się, że są to fragmenty mu-
rów średniowiecznej szkoły para-
fialnej. Inwestor w porozumieniu 
z konserwatorem zabytków zmie-
nił plany i przykrył cały teren pły-
tą żelbetonową na takiej wysokości, 
żeby można było z ulicy zobaczyć 

wykopaliska. Dopiero na tej płycie 
powstał budynek ze sklepem.

Szkoła parafialna, której ślady 
odkryto, istniała w Nowym Są-
czu co najmniej od XV wieku. Była 
pod nadzorem pedagogicznym i dy-
daktycznym duchowieństwa z ko-
ścioła św. Małgorzaty. Pierwsza 
wzmianka o niej pochodzi z 1412 r. 
Ponieważ jednak nazwiska sąde-
czan znajdujemy wcześniej wśród 
studentów Akademii Krakowskiej, 
wobec tego można się domyślać, 
że szkoła w Nowym Sączu istniała 
już w wieku XIV. 

Najważniejszym przekazem źró-
dłowym dotyczącym kościoła św. 
Małgorzaty i zarazem szkoły jest 
akt erygowania kolegiaty, wyda-
ny przez kardynała Zbigniewa Ole-
śnickiego w 1448 r. Akt ten zo-
stał opisany przez Jana Długosza 
w „Księdze uposażeń”, gdzie jest 
wzmianka o prowadzeniu szkoły 
przez Kapitułę.

W późniejszych dziejach szkoła 
przeszła pod zarząd Akademii Kra-
kowskiej, a potem Austriaków. Sta-
ry budynek szkoły rozebrano.

Obecnie pomieszczenie, w któ-
rym są fragmenty odkopanych mu-
rów, wykorzystywane jest przez 
Klub Artystów Plastyków „Arka-
da” na cele wystawowe.

MAREK WINIARSKI

„Na deszczowe dni trzeba też coś 
mieć, czasem jakiś dawno nie mó-
wiony wiersz”. Sięgnijmy więc 
do naszej biblioteki po dawno nie-
czytaną książkę, która kiedyś była 
być może naszym odkryciem.

Bogatsi o przeżyte lata, inne 
znajdujemy w niej piękno, ina-
czej patrzymy na bohaterów, ła-
twiej rozumiemy ich postępowa-
nie. Zachwycają nas, tak nielubiane 
w młodości, opisy przyrody, do-
strzegamy bogactwo języka, doce-
niamy głęboką wiedzę autora.

W jesienne deszczowe dni moż-
na sięgnąć choćby po nowele Jaro-
sława Iwaszkiewicza. Ten znakomity 
pisarz XX wieku wraca teraz z „lite-
rackiego czyśćca”. Jest to znakomita 

literatura. Wiele opowiadań zostało 
zekranizowanych, powstały nieza-
pomniane filmy. Czym by było pol-
skie kino bez „Brzeziny”, „Tatara-
ku”, „Matki Joanny od Aniołów”?

Czytając, przypomnimy so-
bie scenę letniego śniadania, któ-
rą tak pięknie przedstawił Wajda 
w „Pannach z Wilka”. W opowia-
daniach z młynem w tytule, moż-
na znaleźć piękne opisy lata. Ogar-
nie nas być może leciutka nostalgia, 
za minionym latem. Nowele wło-
skie „Kongres we Florencji”, czy 
„Kochankowie z Marony” pozwolą 
nam przenieść się na południe Eu-
ropy, oderwać od spraw codzien-
nych. Polecam!

HALINA STARZYK

OKIEM SENIORA

A TO CIEKAWE

FO
T.

 M
AR

EK
 W

IN
IA

RS
KI

W WOLNYM CZASIE

Iwaszkiewicz na deszcz

Odkryte mury pierwszej szkoły

Zabezpieczone mury pierwszej sądeckiej szkoły

Kiedy myślę Polska

AKTYWNY SENIOR

Łazowskie nalewki to moje hobby

Sołtys Stefan Kozik ze swoimi nalewkami
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– Kończy się Pana II kadencja. Jaki jest 
Nowy Sącz po ośmiu latach? Z czego 
jest Pan szczególnie zadowolony?

– Niewątpliwie zadowolony je-
stem z inwestycji drogowych, w tym 
z tej najbardziej oczekiwanej przez 
mieszkańców obwodnicy północ-
nej wraz z mostem na rzece Dunajec. 
Cieszę się i jestem często na placu 
budowy. Prace przebiegają zgod-
nie z planem i jeszcze w tym roku 
chciałbym zakończyć budowę mo-
stu na rzece Łubinka, wtedy bę-
dzie już przejazd ulicą Tarnowską. 
Nowy most na Dunajcu będzie od-
dany w lipcu 2015 roku.
– A krytyka Pana dokonań?

– Chyba nie sądzi Pan, że prze-
ciwnicy będą mnie chwalić.
– Wróćmy do inwestycji. Jak wyni-
ka z zapowiedzi Pana prezydenta będzie 
remont starego mostu heleńskiego.

– W sumie budowa obwodnicy 
północnej miasta i mostu na Dunaj-
cu z budżetu kosztować nas będzie 
około 16 mln zł. Wcześniej planowa-
liśmy, że będzie to ponad 30 mln. 
Dzięki staraniom w ministerstwie 
udało się nam w sumie pozyskać 
aż 83 mln zł, dlatego wydamy mniej 
na obwodnicę własnych środków 
i te niewykorzystane możemy prze-
znaczyć na remont starego mostu. 
Mamy przygotowaną koncepcję, 
która również obejmuje przebu-
dowę skrzyżowania pod zamkiem, 
budowę ronda, poszerzenie jedne-
go pasa ruchu i wyjazdu od stro-
ny Heleny.

Warto w tym momencie przy-
pomnieć o tych sprawach, któ-
re cieszą mieszkańców, czyli o re-
montach dróg i chodników. Nasza 
pamięć jest bardzo krótka. Jak sły-
szę, że w mieście nic się nie zrobiło 
to pytam o remonty takich ulic jak 
m.in. Zygmuntowskiej, Limanow-
skiego, al. Wolności i al. Batorego, 
Tarnowskiej, Prażmowskiego, Ja-
giellońskiej, Kilińskiego, Królowej 
Jadwigi wraz z przebudową ronda 
Solidarności, Piłsudskiego, Długo-
szowskiego, Dojazdowej, Barskiej, 
Kusocińskiego, Nawojowskiej, Pa-
derewskiego i Nadbrzeżnej– obec-
nie remontowanej. 

O zapomniałem o nowym, ron-
dzie na skrzyżowaniu ulic: Lwow-
ska– Krańcowa – Barska. I patrząc 
na te wszystkie prace, aż trudno 
powiedzieć, że w mieście nic się 
nie dzieje. 

Zmieniło się przecież centrum 
miasta, przebudowaliśmy na-
wierzchnię ulic sądeckiej starów-
ki. Pod koniec 2013 roku zakończy-
liśmy remont ulicy Wałowej, która 
jest piękna. 

Co więcej, mamy kolejne nowe 
chodniki, o ile pamiętam około 20 
m.in. przy ulicach: Sienkiewicza, 
Zapolskiej, Husarskiej, Żywieckiej, 
Barskiej, Żeromskiego, Żeglarskiej, 
Kazimierza Wielkiego, I Brygady, 
Paderewskiego.
– To jak mówimy o chodnikach, to po-
wiedzmy o ścieżkach rowerowych, 
na których sądeczanom bardzo zależy.

Praktycznie mamy już ścieżki, 
łączące centrum miasta z ul. Nawo-
jowską. Mamy ścieżkę wzdłuż ul. 
Lwowskiej, którą możemy dojechać 
do Miasteczka Galicyjskiego, ścież-
kę wzdłuż al. Prażmowskiego, Kró-
lowej Jadwigi, a teraz kolejna nowa 
ścieżka powstanie po remoncie uli-
cy Nadbrzeżnej. Ostatnio jak wszy-
scy zauważyli wydzieliliśmy pasy dla 
rowerów, dzięki temu praktycznie, 
bezpiecznie możemy przemieszczać 
się po całym mieście na rowerach. 
Mam też plany dotyczące tego te-
matu na przyszły rok.
– A środki unijne, słyszymy krytykę, 
a miasto pokazuje kwoty sięgające nie-
mal pół miliarda złotych pozyskanych 
środków.

– W sumie i muszę to podkreślić, 
miasto w ciągu minionych lat reali-
zowało inwestycje o wartości po-
nad 700 mln zł, z czego aż 460 mln 
zł pochodziło z pozyskanych przez 
nas środków unijnych. Możemy po-
szczycić się jedną z największych 
w kraju inwestycją dotyczącą roz-
budowy sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej. W sumie powsta-
nie około 240 km nowych sieci.

Ponadto jesteśmy nagradzani 
i doceniani, za tak duże pozyskiwa-
nie środków unijnych. Przypomnę 

tylko ostatni ranking, gdzie Nowy 
Sącz został sklasyfikowany na 4 
m. jeśli chodzi o wykorzysta-
nie środków z Unii Europejskiej 
w latach 2009–2012, w kategorii 
miast na prawach powiatu. Wy-
niki rankingu opracowane zostały 
przez profesora Pawła Swianiewi-
cza i jego zespół naukowy z Uniwer-
sytetu Warszawskiego na podstawie 
obiektywnych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz danych 
Ministerstwa Finansów.

W planach na kolejne lata jest 
rewitalizacja Parku Strzeleckiego, 
budowa amfiteatru, w dalszej ko-
lejności toru kajakowego. Będzie 
to centrum rekreacyjne, będzie 
to miejsce do odpoczynku, ale i ak-
tywnego spędzenia czasu. 

Tak, planujemy zrealizować ten 
projekt, tym bardziej, że ze strony 
urzędu marszałkowskiego mamy 
akceptację dla tego projektu. Przy-
pomnę, że otrzymaliśmy 2,5 mln 
zł na przygotowanie dokumentacji 
projektowej. Tak, będzie to miejsce 
czynnego wypoczynku, będą korty 
tenisowe, ścianka wspinaczkowa, 
ścieżki rowerowe itp. Sport i rekre-
acja to dziedziny, w które rów-
nież inwestowaliśmy. Mamy pięk-
ne obiekty sportowe. Myślę w tym 

miejscu o hali sportowej przy ul. 
Na Rurach i boiskach do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej i tenisa, 
obiektach sportowych przy: Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 2, przy 
Szkole Podstawowej nr 7, nr 20, przy 
Zespole Szkół Elektryczno–Mecha-
nicznych, Zespole Placówek Oświa-
towo–Wychowawczych przy ul. Le-
nartowicza . Wyremontowaliśmy 
Krytą Pływalnię, stadion sporto-
wy ma oświetlenie, a teraz buduje-
my odpowiednie zadaszenie trybun. 

A nasze szkoły? Czy ktoś pamię-
ta jak było jeszcze kilka lat temu. Jak 
wyglądały budynki szkolne, kla-
sy, sale i pracownie. W mijającej 
kadencji udało się mi przeprowa-
dzić prace w kilkunastu placówkach 
oświatowych. Wartość prac to po-
nad 20mln zł.
– Jeśli mówimy o najmłodszych 
to przypomnijmy o działaniach podej-
mowanych na rzecz rodzin, osób star-
szych i niepełnosprawnych.

– Sądecka Karta Rodziny– my 
jako jedni z pierwszych wprowadzi-
liśmy ją w życie. Podobnie jest z Są-

decką Kartą Seniora. Funkcjonuje 
ona od 1 września, a już wyrobiło ją 
ponad 1070 osób. Na każdym sądec-
kim osiedlu funkcjonują świetlice, 
gdzie najmłodsi mogą spędzać czas, 
place zabaw oraz wkrótce siłownie, 
z których będą bezpłatnie korzystać 
wszyscy zainteresowani. Mamy no-
woczesne, ekologiczne autobusy, 132 
nowe sygnalizatory dźwiękowe dla 
osób niepełnosprawnych, obniżyli-
śmy zjazdy z dróg przy przejściach 
dla pieszych, zakupiliśmy dwa busy 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Ciągle coś nowego wpro-
wadzamy, poprawiamy drożność 
ulic, wprowadzamy nowoczesne, 
czasowe sygnalizacje. W miniony 
weekend tak została zamontowana 
na rondzie Solidarności.
– I jeszcze jeden temat. Ważny, bo do-
tyczący jednego z większych proble-
mów miasta. Przedsiębiorczość i nowe 
miejsca pracy. 

– Zawsze podejmuję działania 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczo-
ści w granicach moich kompetencji 
przepisów prawa.

Nie możemy powiedzieć, że ja 
jako prezydent, urząd nie wspie-
ramy przedsiębiorczości. Wręcz 
przeciwnie. Najlepiej o to zapytać 
przedsiębiorców, a nie polityków. Ja 

zawsze powtarzałem, że aby biznes 
mógł się rozwijać, należy nie prze-
szkadzać i to realizowałem. 

Myślę, że przedsiębiorcy pro-
wadzący swoje firmy nie powinni 
narzekać na urząd. To ja zdecydo-
wałem o utworzeniu Wydziału ds. 
Przedsiębiorczości UM. Mamy No-
wosądecki Program Rozwoju Przed-
siębiorczości oraz programy pomo-
cowe wspierające realizację nowych 
inwestycji. 

W poprzedniej kadencji mówi-
łem o przygotowaniu planów zago-
spodarowania przestrzennego. Efekt 
ponad 50 % miasta posiada plany. 
To naprawdę w porównaniu z inny-
mi miastami dobry wynik. 
– A strefy ekonomiczne czy strefa ak-
tywności gospodarczej?

– Obecnie status specjalnej stre-
fy ekonomicznej posiadają tereny 
o łącznej powierzchni ponad 16 ha. 
Na obszarze Podstrefy Nowy Sącz 
działalność gospodarczą prowadzi 
Fabryka Okien „DAKO” Sp. z o. o. 
Poza tym zezwolenia na prowadze-
nie działalności w SSE posiadają fir-

my tj. SGL Lindner Sp. z o.o. (inwe-
stycja w trakcie budowy) oraz Firma 
BUGAJSKI. Do zagospodarowania 
w specjalnej strefie ekonomicznej 
pozostaje działka przy ul. Tarnow-
skiej oraz działka przy ul. Wyspiań-
skiego. A Strefa Aktywności Gospo-
darczej, czyli tereny pod inwestycje 
powstanie, jak uda nam się zrealizo-
wać kolejną, bardzo realną, ponie-
waż mamy już zaawansowane prace 
projektowo–planistyczne, inwesty-
cję jaką jest tzw. Węgierska– bis.
– I na koniec gratulacje za kolejny suk-
ces Nowego Sącza. Na Gali w Warsza-
wie odebrał pan Perłę QI za jakość za-
rządzania miastem, które plasuje go 
na najwyższym, jeśli chodzi o jakość 
poziomie. 

– Dziękuję, to rzeczywiście bar-
dzo duże wyróżnienie, które otrzy-
mały tylko trzy samorządy, któ-
rym udało się trzykrotnie zostać 
laureatem konkursu. To nagroda, 
na którą złożyło się wiele czyn-
ników. To sukces miasta i moich 
współpracowników jak i mieszkań-
ców, którzy są jego dumą. I przypo-
mina się mi stare powiedzenie, któ-
re dedykować bym chciał swoim 
kontrkandydatom „Cudze chwali-
cie,  a swego nie znacie”.
– Dziękuję za rozmowę.

Cudze chwalicie, swego nie znacie…
ROZMOWA  z RYSZARDEM NOWAKIEM prezydentem Nowego Sącza

– Nasza pamięć jest bardzo krótka. Jak słyszę, 
że w mieście nic się nie zrobiło to pytam 
o remonty takich ulic jak m.in. Zygmuntowskiej, 
Limanowskiego, al. Wolności i al. Batorego, 
Tarnowskiej, Prażmowskiego, Jagiellońskiej, 
Kilińskiego, Królowej Jadwigi

– mówi Ryszard Nowak. 
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