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Newag i szwajcarski Stadler wybudują 20 nowoczesnych pociągów dla
PKP Intercity. Wartość
kontraktu to 1,6 mld zł.
Pierwsze składy wyjadą
na trasy w 2015 r.

Nakład 17 000

Czytaj L str. 3

Wyślij znajomym świąteczną kartkę!

Serduszko, które
zabłądziło

Przesłanie komuś kilku ciepłych słów z własnoręcznym
podpisem, jest lepsze niż sztampowy sms rozesłany
„do wszystkich”. Bądź oryginalny, my już mamy dla Ciebie
kartki, którymi przy okazji wspomożesz potrzebujących.
L Str. 16

29 tysięcy euro - to
cena, którą muszą zapłacić rodzice 10-letniego
Szymka za spokój o jego
życie. W akcję pomocy dla Szymona Jawora
włączyła się aktorka z
sądeckim rodowodem
Katarzyna Zielińska.

Zanim wybierzesz prezenty od św. Mikołaja i pod choinkę,
zobacz nasz specjalny dodatek. L Str. 7-11

A już 28 listopada DTS Junior,
w nim zaś mnóstwo konkursów mikołajkowych
dla naszych najmłodszych Czytelników.
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Czytaj L str. 4
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POŻYCZKI 30’tki

Sami produkują ciepło

PRZEDWYPŁATOWE
· wypłata natychmiast!!!
· możliwość prolongowania terminu płatności
· emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

Regionalna Telewizja Kablowa ogrzewa swoje kaloryfery wykorzystując ciepło z serwerów utrzymujących internetowe łącza. Na hałdach ciepłowni
zostaje dzięki temu ok. 20 ton węgla.
Czytaj L str. 5

Kot pod specjalnym
nadzorem
Młoda rysica przechadzająca się po Zabełczu postawiła na nogi
wszystkie sądeckie
służby. Mimo interwencji
specjalistów z pogotowia
dla zwierząt, chroniony
drapieżnik nie przeżył.
Czytaj L str. 3

668 930 302
www.daiglob.pl
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TYLKO
TERAZ
BLUZY

-30%

NAJLEPSZE

CENY

(ogrodzenia)

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

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

znajdź nas na

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

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

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony
Intermarche Nowy Sącz
przez rosnące grono naszych stałych klientów!
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

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

Z DRUGIEJ STRONY
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I

Bocheński z najlepszymi okładkami
Dyrektor artystyczny
Grupy Polskapresse sądeczanin Tomasz
Bocheński został nagrodzony w XV. edycji konkursu European Newspaper Award za projekty
okładek „Naszego Miasta” i „Dziennika Polskiego”. To jedyne nagrody dla
polskich gazet w tym roku.
W konkursie wyróżnione zostały, stworzone przez Bocheńskiego,
okładki specjalnego wydania gazety
„Nasze Miasto”, „Legia Mistrz” z dnia
3 czerwca br. (w kategorii Strona Tytułowa Prasa Lokalna) oraz okładki „Magnesu”, dodatku do „Dziennika Polskiego”, z dnia 3 stycznia, 10
stycznia, 24 stycznia, 7 lutego, 21 lutego, 7 marca, 14 marca i 25 kwietnia
br. (w kategorii Strona Tytułowa Prasa Regionalna). W XV. edycji European

D O O G L Ą DA N I A

Newspaper Award wzięło udział 211
gazet z 25 krajów. Nagrody przyznane zostały w czterech kategoriach:
prasa lokalna, prasa regionalna, prasa ogólnokrajowa,tygodniki. W tym
roku główne nagrody otrzymały projekty prasowe pochodzące z Norwegii („Hallingdolen”), Holandii („Leeuwarder Courant, de Volkskrant”),
Rosji („Moskovskie Novosti”) i Niemiec
(„Welt am Sonntag”). Po raz pierwszy, gościnnie w European Newspaper
Award brały udział prace spoza Europy
– z Brazylii. W składzie międzynarodowego jury znaleźli się dziennikarze,
naukowcy i projektanci pochodzący z Norwegii, Danii, Holandii, Belgii,
Szwajcarii, Austrii, Grecji i Niemiec.
Ceremonia rozdania nagród odbędzie
się podczas European Newspaper Congress w Wiedniu 5 i 6 maja 2014 roku.
Źródło: Wirtualnemedia.pl

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Wywiad z posłem do Parlamentu Europejskiego Bogusławem Sonikiem (PO)
dla Regionalnej Telewizji
Kablowej w Nowym Sączu
– zobacz na: www.dts24.pl

Kocham Cię
mamo

J U B I L E U S Z . „Kocham cię mamo”,
a nie tradycyjne „Sto lat” zaśpiewała
z okazji setnych urodzin jubilatce Helenie Kucharskiej, jej córka Maria. Urodzinowe życzenia złożył jej również prezydent miasta Ryszard Nowak.
Pani Helena 17 listopada obchodziła setne urodziny. Prezydent życzył
jubilatce zdrowia i miłości ze strony
najbliższych. Przekazał list gratulacyjny i upominek. Życzenia złożyła
również kierownik USC Małgorzata
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Antkiewicz–Wójs. Helena Kucharska urodziła się 17 listopada 1913 roku
w Nowym Sączu i z miastem związała całe swoje życie. Wychowała
dwie córki, jedna obecnie mieszka
w Szczecinie, a druga Maria opiekuje się mamą.
– Jeszcze dwa lata temu mama
była w pełni sił, jednak teraz jest już
bardzo słaba i wymaga stałej opieki,
ale razem przezwyciężamy wszelkie
trudności – powiedziała córka.
Wzruszającym momentem wizyty było odśpiewanie jubilatce przez
panią Marię piosenki „Kocham Cię
mamo”.
(OLD)
Czytaj też na www.dts24.pl
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•WESELA •CHRZTY •KOMUNIE ŚW. •INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

•sale na 200 osób, centralnie wentylowane i klimatyzowane
Zobacz
•pokoje 2-osobowe
nas na:
F.P.H.U „SOPATA” Stanisława Sopata
Obidza 428, 33-389 Jazowsko
Tel.: 18/444 71 17, 502 064 152, 508 131 226
E-mail: wesele@usopaty.pl, www.usopaty.pl

¡¯
90zł/od osoby
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Kot pod specjalnym
nadzorem

Newag i Stadler wybudują
20 nowoczesnych pociągów

Znaleziona w piątek w Nowym Sączu
rysica nie przeżyła. Zdechła nad ranem
z soboty na niedzielę.

W poniedziałek w Newagu został podpisany kontrakt na zakup i utrzymanie
20 nowoczesnych pociągów dla PKP
Intercity. Umowa, zawarta pomiędzy
przewoźnikiem a konsorcjum NEWAG
oraz Stadler Polska, opiewa na kwotę ponad 1,6 mld złotych. Pasażerowie
PKP Intercity skorzystają z komfortowych pociągów w październiku 2015 r.
70 proc. środków na inwestycję przewoźnik pozyska z Unii Europejskiej.
Umowa pomiędzy PKP Intercity
a konsorcjum NEWAG i Stadler Polska obejmuje zarówno dostawę 20
elektrycznych zespołów trakcyjnych
(EZT), jak i serwis pociągów przez
15 lat. Za same pociągi przewoźnik
zapłaci 1 mld 156 tys. zł, natomiast
koszty utrzymania przez piętnaście
lat to 465 mln zł. Łączna wartość
kontraktu wynosi ponad 1,6 mld zł.
- Wzrost komfortu podróżowania
to jeden z warunków powrotu Polaków do kolei. Jest on możliwy dzięki
programowi inwestycyjnemu PKP
Intercity na ponad 5,5 mld zł. Istotny
jest także fakt, że kontrakt na 20 nowoczesnych pociągów będzie realizowany przez polskich producentów
– powiedziała Maria Wasiak, członek
zarządu PKP S.A.
Składy zostaną włączone do obsługi pasażerów na liniach: Warszawa - Bydgoszcz, Olsztyn - Kraków
(przez Warszawę i Kielce), Gdynia Katowice (przez Łódź i Bydgoszcz)
oraz Kraków - Szczecin (przez Łódź,
Kutno i Poznań).
Pociągi, które wyjadą na tory
w barwach PKP Intercity, to ośmioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne FLIRT o wysokim standardzie
wykończenia wnętrz. Nowe składy
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mają 360 miejsc siedzących. Każdy
ze składów będzie klimatyzowany,
będzie posiadał przedział barowy,
wydzielone miejsce na bagaże, indywidualne gniazdka elektryczne.
Oprócz specjalnie przystosowanych
miejsc dla pasażerów poruszających
się na wózkach inwalidzkich, do dyspozycji będą urządzenia ułatwiające
wjazd do pociągu, wysuwane stopnie
zakrywające szczelinę między pojazdem a peronem, czy specjalnie przystosowana toaleta. Nowymi pociągami będzie można przewozić rowery.
Do dyspozycji podróżnych będzie
również system informacji na zewnątrz i wewnątrz składu, w postaci
monitorów LED oraz przyciski przywoływania obsługi. Ponadto EZT-y
zostaną przystosowane do zamontowania systemu wzmacniania sygnału
telefonów komórkowych. Pociągi będą
mogły rozwijać prędkości 160 km/h.
EZT-y PKP Intercity powstaną
na bazie pojazdów z rodziny FLIRT.
930 pociągów tego typu jest obecnie eksploatowanych w 14 krajach.

W ramach konsorcjum, które ma dostarczyć pojazdy, nastąpi podział zadań. Pudła i wózki kołowe dostarczy
Stadler, następnie NEWAG zajmie się
ich zabudową i wyposażeniem.
- Naszym priorytetem jest zapewnienie komfortowych warunków podróżowania, z zachowaniem
najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jesteśmy dumni z faktu,
że tworzymy konsorcjum z jednym
z liderów taboru kolejowego w Europie – powiedział Zbigniew Konieczek, prezes NEWAG S.A.
- Dwóch mocnych polskich producentów, Stadler Polska i NEWAG
S.A., połączyło siły, aby skorzystać
ze swoich doświadczeń i w ten sposób zaoferować pasażerom nową
jakość podróżowania na długich
dystansach w Polsce. Zaproponowaliśmy komfortowy, niezawodny i sprawdzony pojazd w racjonalnej cenie – powiedział Peter Spuhler,
prezes i właściciel Grupy Stadler Rail.
Źródło: PKP Intercity S.A.
Więcej czytaj na: www.dts24.pl

Kociak wywołał w piątkowe południe (informowaliśmy o tym
na dts24.pl) spore zamieszanie
na sądeckim Zabełczu w rejonie ul.
Myśliwskiej. Mieszkańcy wypatrzyli, jak ryś schronił się w szopie garażowej i zawiadomili Straż Miejską.
Strażnicy zawiadomili odpowiedzialne za takie zdarzenia służby
w Krakowie. Okazało się, że w przypadku gdy mamy do czynienia z gatunkiem chronionym interweniować może firma z odpowiednimi
uprawnieniami. Spod Wawelu bardzo szybko przyjechał pracownik
firmy Koba.
Cała akcja schwytania rysicy
trwała dwie minutu. Maciej Lesiak
uzbrojony w latarkę, kamerę i rękawice błyskawicznie schwytał kota.
Ten tylko raz podjął próbę wywinięcia się z rąk człowieka.
Pierwsze oględziny rysicy nie zapowiadały dramatu.
- Zwierzę nie jest w stanie dobrym, ale i nie jest w tragicznym.
Jest bardzo wychudzone – skóra i kości, osłabione, wyziębione.
To młody ryś, z tegorocznego miotu, najprawdopodobniej odrzucone
przez matkę.
Maciej Lesiak zapakował rysicę
do klatki, przyłożył prowizorycznym termostatem (koc i butelka gorącej wody) i błyskawicznie odjechał
ze zwierzęciem do Mikołowic, do Leśnego Pogotowia.
Rozmawialiśmy w poniedziałek
z prowadzącym Pogotowie Jackiem
Wąsińskim i usłyszeliśmy, niestety,
smutne wiadomości: rysica nie przeżyła. Pomoc weterynarzy z kliniki

nie pomogła: kroplówki, antybiotyki na nic się zdały.
- Mnie też jest smutno… - powiedział
nam Jacek Wąsiński. – Jeszcze w sobotę około południa wydawało się,
że kryzys ma zwierzę za sobą. Czuwałem przy nim dwie noce. Zrobiliśmy z weterynarzami wszystko co można było zrobić… Niestety,
w niedzielę nad ranem rysica zdechła. Przyjechała do nas wycieńczona, wygłodzona, niemal w stanie hipotermii. Była zarobaczona,
a na dodatek miała w łapie głęboką ranę. Prawdopodobnie to ją zabiło, bo w ranie rozwinęły się beztlenowce, a te działają na organizm
zwierzęcia podobnie, jak w sepsie
u człowieka. Jak w każdym takim
przypadku, gdy mamy do czynienia
z gatunkiem chronionym, przeprowadzona będzie sekcja, która odpowie dlaczego rysica zdechła.
Źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza
Czytaj też: www.dts24.pl
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SKLEP
ZIELARSKOǧMEDYCZNY
NOWY SĄCZ

9
zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem
profesjonalnego programu

ul. Sobieskiego
14a/3

9
rozliczanie lokali przez Internet

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

9
codzienny nadzór nad nieruchomością
9
przystępne ceny
9
bezpłatne porady dla wspólnot mieszkaniowych
9
dojazd do klienta
Nowy Sącz, Chełmiec,
ul. Biała 42
tel. 691 311 814
www.nieruchomosci-locus.pl

Świąteczna
ąt
Loteriaa w Delikatesach

Premium

Dokonaj zakupów na minimum 50 zł.
Wypełnij kupon konkursowy,
który otrzymasz wraz z paragonem
i wrzuć go do urny obok kasy.
Losowanie nagród 23 grudnia o godz. 17

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

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130

ul. Jana DÏugosza 19
33-300 Nowy S¦cz
www.malazielarnia.pl
tel. 508 457 765

w GALERII TRZY KORONY
ZATRUDNI:
DYREKTORA, KIEROWNIKÓW
DZIAŁÓW ORAZ
PIEKARZY, CUKIERNIKÓW,
MASARZY-RZEŹNIKÓW
ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY
W KAŻDY PIĄTEK W GODZ.17.00-19.00
mile widziane CV ze zdjęciem
oraz świadectwa pracy

Nowy Sącz, ul. Tarnowska 180

¬ Bon na zimowy
sprzęt sportowy
o wartości 1000 zł

◊ Najnowszy iPhone 5

GALERIA SANDECJA

Nagroda główna: ◊
KOMFORTOWY
WEEKEND W
HOTELU BANIA w Białce Tatrzańskiej
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Wyślij szlachetną
paczkę

Serduszko, które zabłądziło
obojętni i znów nam się uda. Od naszego pierwszego spotkania z Szymonem minęło ponad cztery lata.
Przekonaliśmy się, że chłopczyk
nie wyrósł ze swojej serdeczności
i umiejętności cieszenia się każdą
chwilą. Jego serce – choć słabsze
od serc rówieśników – jest dobre,
otwarte dla ludzi.
– Szymon uwielbia aktywne zabawy w gronie przyjaciół, szczególnie grę w piłkę... Musimy go
stopować, wręcz zmuszać do odpoczynku – opowiada mama chłopca.
Dziesięciolatek ma jeszcze jedną pasję: ogromnie cieszą go prace
w ogrodzie i w polu.
– Jest pasjonatem traktorów
i wszystkiego, co związane z rolnictwem. Nie potrafi przejść obojętnie obok koszenia trawnika, kopanie ziemniaków to jego żywioł,
a jedną z ulubionych imprez naszego skarba jest Agropromocja w Nawojowej – uśmiecha się pani Elwira.
Termin operacji, którą zgodził
się przeprowadzić profesor Edward
Malec w klinice w niemieckim
Münster wyznaczono na pierwszy
kwartał 2014 r.
Źródło: SURSUM CORDA
Czytaj więcej na: www.dts24.pl

P OT R Z E B N A P O M O C . 29 tysięcy
euro – to cena, którą muszą zapłacić
rodzice 10–letniego Szymka za spokój o jego życie. W akcję pomocy dla
Szymona Jawora włączyła się aktorka z sądeckim rodowodem Katarzyna Zielińska.
Chłopiec urodził się z wadą serca.
Między komorami był ubytek. Operacja uratowała mu życie, jednak jak
się później okazało – serce Szymona
znów zabłądziło w swoim rozwoju.
W lipcu 2008 r. podczas badań kontrolnych stwierdzono podzastawkowe zwężenie tętnicy płucnej. Dwa
lata później i ten błąd udało się naprawić. W tym roku zdiagnozowano jeszcze jeden problem wymagający interwencji kardiochirurgów:
chodzi o nieprawidłowo wykształcony fragment mięśnia, który – jeśli powiększy się – uszkodzi zastawki Szymonowego serca.
Rodzice – Elwira i Rafał Jaworowie znów, już po raz drugi, stanęli przed wyzwaniem zebrania fortuny, aby ratować swojego synka.
Za pierwszym razem operacja odbyła się w Polsce. Przeprowadził ją
profesor Edward Malec. Gdy trzeba było operować po raz drugi,
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profesor pracował już za granicą. Kwotę potrzebną na opłacenie
leczenia w klinice w Monachium
udało się zebrać dzięki życzliwym

ludziom, którzy odpowiedzieli
na nasz apel z prośbą o pomoc.
Kochani Prosimy raz jeszcze. Wiemy, że nie pozostaniecie
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A KC J A . Około 70 sądeckich rodzina czeka na darczyńców. 16 listopada Szlachetna Paczka otworzyła bazę
rodzin, które będzie można wesprzeć
w ramach ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy najuboższym.
Wystarczy wejść na internetową
stronę Szlachetnej Paczki i po wybraniu regionu kliknąć przycisk Wybieram rodzinę. Proszą o niewiele,
głównie o produkty żywnościowe,
zabawki czy środki czystości.
– Zanim zdecydujemy się na wybór rodziny, przeczytajmy dokładnie
opisy, głównie po to, aby sprawdzić
czy jesteśmy w stanie spełnić te potrzeby – tłumaczy Aneta Czyszczoń,
wolontariuszka Szlachetnej Paczki
w regionie sądeckim. – Paczkę możemy przygotować w grupie. Można złożyć się na nią ze znajomymi i przyjaciółmi. Warto pomagać,
bo dobro do nas wraca.
Paczki trafią do potrzebujących 7
i 8 grudnia. W ubiegłym roku Szlachetna Paczka dotarła w całej Polsce
do ponad 13 tysięcy rodzin, a łączna
liczba zaangażowanych w projekt
sięgnęła 300 tysięcy osób. Ogólnopolska akcja organizowana jest
od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna.
(MCH)
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Sami produkują sobie ciepło Kibol straszy na Milenium

PO ma nowy zarząd
Leszek Zegzda został jedynym wiceprzewodniczącym struktur miejskich Platformy
Obywatelskiej. Przewodniczącym PO w Nowym Sączu został wybrany Andrzej Czerwiński, a do zarządu weszli także radni: Tomasz
Basta, Grzegorz Fecko oraz Tadeusz Gajdosz.

Wstąpili do „Strzelca”
W sobotnie popołudnie na nowosądeckim rynku ponad trzydzieści młodych ludzi złożyło uroczystą przysięgę i wstąpiło
w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Szef Związku Strzeleckiego, insp. Sławomir
Szczerkowski przekonywał, że młodzież należąca do niego często decyduje się na karierę zawodową w formacjach mundurowych.

Będą zbierać żywność
Stowarzyszenie Sadecki AirSoft wraz z OSP
z Siedlec (gm. Korzenna) organizują zbiórkę
charytatywną w Nowym Sączu. Akcja zacznie
się 28 listopada i potrwa do 21 grudnia pod
wybranymi sklepami, gdzie będzie zbierana
żywość długoterminowa dla potrzebujących.

Da Vinci wystawia SzTuKę Serca
Właściciele Salonu Oprawy Obrazów Da Vinci przy ul. Lwowskiej rozpoczęli akcję SzTuKa SERCA – StART. Dzięki niej już udało się
zasilić konto podopiecznego Stowarzyszenia Sursum Corda 6–letniego Bartka Świderskiego, którego czeka operacja serca.

Pociąg przez Piekiełko jednak
pojedzie?
Linia kolejowa Podłęże – Piekiełko nadal ma
szanse na realizację – wbrew niedawnym
doniesieniom przekonywał w poniedziałek
w Nowym Sączu wiceminister transportu
Andrzej Massel.

Ich sposób na biznes
Wczoraj rozstrzygnięto VI edycję konkursu „Mój sposób na biznes”. Listę laureatów
oraz galerię zdjęć oglądaj na naszym serwisie internetowym.
Bądź na bieżąco. Pełny serwis informacyjny znajdziesz na www.dts24.pl.

R

E

K

L

A

M

Wiesław Serafin: – Serwery RTK
intensywnie pracują, grzeją się
przez całą dobę
U WAG A P O M Y S Ł . Nowy Sącz zalicza się do najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Palimy byle czym,
zatruwając środowisko. To wiadomość zła. Dobra jest taka, że wśród
nas są też tacy, którzy myślą o środowisku naturalnym. Przy okazji dbając o własny portfel. Dzięki pomysłowi, na jaki wpadła Regionalna
Telewizja Kablowa, na hałdach ciepłowni zostaje ok. 20 ton węgla, który dotychczas trzeba było spalić.
Serwery RTK intensywnie pracują, grzeją się przez całą dobę, emitując stale 240 kWh energii. Takim
ciepłem można ogrzać kilka średnich domów. RTK ma do ogrzania
600 metrów kw. powierzchni, więc
warto było się zastanowić, jak spożytkować taką moc.
– Już przed poprzednim sezonem grzewczym zainwestowaliśmy w pierwszą pompę i wpięliśmy ją do naszej sieci

ciepłowniczej – opowiada Wiesław Serafin, współwłaściciel RTK.
– Efekty eksperymentu były zaskakująco ciekawe. Ciepło „produkowane” przez nasze serwery
podgrzewało wodę i tym sposobem
trafiało do kaloryferów. Po sezonie
grzewczym możemy wykorzystać
nasze możliwiwości tylko w części, choćby do podgrzewania wody
użytkowej, a tej nie potrzebujemy
aż tak wiele.
Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu grzewczego RTK
dokupiło kolejne pompy i niemal
całkowicie mogło zrezygnować
z usług ciepłowni, co ciekawe, znajdującej się tuż za płotem. Jak szacuje
Wiesław Serafin pobór ciepła od zewnętrznego dostawcy zredukowano o blisko 90 procent. A gra idzie
o niebagatelną stawkę, bo roczne
rachunki RTK za ogrzewanie to dotychczas niemal 15 tys. zł.
Latem telewizja – gdyby pozwalały na to warunki techniczne – mogłaby ciepło pozyskiwane
z serwerów dostarczać nawet odbiorcom zewnętrznym, np. do podgrzewania wody używanej w gospodastwach. Na razie to problem
nie do przeskoczenia, więc ciepło
z serwerowni trafia na zewnątrz
do atmosfery.
Jak podkreśla Wiesław Serafin
eksperyment ciepłowniczy zastosowany przez RTK okazał się dobrym
pomysłem. System ma oczywiście
swoje minusy. Jest np. mało odporny na skoki temperatury, więc
lepiej sprawdza się podczas aury
o ustabilizowanej pogodzie, ale najważniejsze, że pierwszy krok został zrobiony. Dwie najpoważniesze
korzyści to oszczędności dla firmy
i efekt ekologiczny, czyli ulżenie
i tak już o wiele za bardzo zanieczyszonemu sądeckiemu powietrzu.
(MICZ)

KO N T R OW E R S J E . – Nie oczekuję,
że ten kibol zostanie zamalowany, ale
że odsłonią mu twarz i z jego ręki zniknie
to groźne narzędzie – odpowiada Alicja
Derkowska, założycielka Małopolskiego
Towarzystwa Oświatowego oraz Zespołu Szkół Społecznych „Splot” w Nowym
Sączu, na wielkie zamieszanie, jakie wywołał mural na osiedlu Milenium, w kontrowersyjny sposób przedstawiający fana Sandecji. Dla jednych kibica, dla
wielu mieszkańców – kibola.
Namalowany mężczyzna ma bowiem
twarz zasłoniętą szalikiem w barwach klubu sportowego, jedną rękę
zwiniętą w pięść, a w drugiej trzyma
płonącą petardę. Jest wściekły. Grupa osób zaprotestowała przeciwko takiemu przedstawieniu miłośników
piłki nożnej.
– Gloryfikacja przemocy, głupoty,
wciekłości. Jeszcze bardziej straszne wydaje się to w świetle ostatnich
wydarzeń, bójek i zniszczeń, do jakich doszło podczas warszawskiego
Marszu Niepodległości – uważa Alicja Derkowska. – Mówię w imieniu
wielu osób, które tu mieszkają. Ludzie są przerażeni. Patrzymy na ten
mural z okien pobliskich wieżowców i nam się robi niedobrze. To jest

nie do wytrzymania. Tak nie można.
Dzieci się na to patrzą! – alarmuje.
Budynek był dotąd pomalowany
muralami znanego grafficiarza Morsa. Tego samego, który uświetnił elewacje budynku szkoły „Splotu”. Derkowska zadzwoniła do niego, ale – jak
mówi – artysta nie może nic zrobić:
maluje to, co zamawia zleceniodawca. Rozmawiała więc o nowym graffiti z właścicielem budynku, na którym
powstało. Ten jednak nie widzi w nim
nic złego. Uznaje je za dzieło sztuki.
Podobnie jak ta część mieszkańców,
dla których namalowany mężczyzna nie jest wściekły, tylko dopinguje
piłkarzy. Podobno o taki mural prosili kibice Sandecji. Derkowskiej zarzucono, że chce kneblować artystę
żądając zamalowania dzieła. – Nieprawda, chcę, żeby zostało poprawione i nie epatowało złem. Sama
oglądam mecze i kibicuję reprezentacji. Ale ten mężczyzna to nie jest
kibic tylko kibol, a to co innego. Nie
mam do nikogo pretensji, tylko sobie nie życzę takiego epatowania
nienawiścią i zakrywania twarzy
przez tych, którzy ją szerzą – dodaje Derkowska.
(BEN)
Czytaj też na: www.dts24.pl
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3790 PLN*

cena brutto: 4661,7 zł z 23% VAT

2890 PLN*

cena brutto: 3554,7 zł z 23% VAT

2790 PLN*

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

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

1990 PLN*

cena brutto: 2447,7 zł z 23% VAT
2149,2 zł z 8% VAT
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Natychmiast zaprzestańcie maltretowania chartów!
O co chodzi? Nigdy byśmy się tego nie
dowiedzieli, gdyby nie aktywność naszych posłów w internecie. Facebook, Twitter, prywatne strony Internetowe, blogi – takimi kanałami komunikują
się obecnie z wyborcami posłowie z naszego okręgu. Czy bezpośrednie spotkania z elektoratem przejdą wkrótce
do historii?
Nad jakimi aktami prawnymi aktualnie pracują nasi posłowie? Co sądzą
na temat proponowanych przez instytucje Unii Europejskiej bądź rząd
reformach? Tego wszystkiego najszybciej dowiemy się, śledząc ich
profile na popularnych serwisach
społecznościowych.
Niekwestionowanymi liderami
w tego typu komunikacji są europosłowie. Róża Thun (PO) chwali się
na Facebooku miedzy innymi obniżeniem od 1 lipca 2013 roku opłat roamingowych w UE, prezentując przy
okazji internautom filmik edukacyjny mówiący czym jest roaming i jak
funkcjonuje w ramach wspólnoty.
Sporo uwagi poświęca też usprawnieniu handlu przez Internet. Europosłanka za pośrednictwem FB zaprasza również na spotkania i debaty
dotyczących przyszłości Unii oraz informuje o bieżących pracach w Parlamencie Europejskim. Na własnej stronie internetowej za pośrednictwem
zakładki RóżaTV prezentuje swoje poglądy na różne tematy.
Bogusław Sonik (PO) w kontaktach z potencjalnymi wyborcami preferuje Twittera. Ostatnio informował
za pomocą tego serwisu o stanowisku Komisji do spraw Środowiska
Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy tytoniowej (przewiduje wycofanie z rynku papierosów
– slimów), a także o tym, że Australia zamierza dołączyć do europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).
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YJoanna Senyszyn (SLD) oraz Czesław
Siekierski (PSL) prowadzą bloga.
X Zbigniew Ziobro (SP)
i Marian Cycoń (PO) stawiają
na własne strony internetowe.
Z jego profilu na FB możemy dowiedzieć się m.in. jak przebiega realizowana przez europosła akcja „SuperSonik w podróży” oraz nad czym
w najbliższym czasie będzie pracował
PE (to dzięki newsletterowi SonikExpress). Bogusław Sonik jest również
aktywny w innych serwisach społecznościowych, między innymi na Blip’ie
i YouTube, a jego strona internetowa
stanowi połączenie wszystkich tych
kanałów komunikacyjnych.
Swój profil na Facebooku posiada
europosłanka Joanna Senyszyn (SLD).
Informuje na nim m.in. o akcjach społecznych, które popiera (np. ostatnio
wydała oświadczenie w sprawie natychmiastowego zaprzestanie tortur
i maltretowania chartów w Europie).
Umieszcza także linki do wywiadów
i debat, w których brała udział oraz
sporo zdjęć, np. z Parady Równości czy
Kongresu Lewicy. Jej poglądy możemy
poznać czytając bloga (dostęp ze strony internetowej www.senyszyn.eu).

Aktywni w sieci są także europosłowie Czesław Siekierski (PSL)
oraz Paweł Kowal (PJN). Ten pierwszy na Facebooku poleca między innymi swój artykuł „Zreformowana Wspólna Polityka Rolna bliższa
oczekiwaniom rolników”. Poza tym,
podobnie jak Joanna Senyszyn prowadzi bloga. Ostatnie wpisy są z zeszłego miesiąca, a dotyczą głównie
działań podejmowanych w parlamencie (Partnerstwo Transatlantyckie, budżet UE). Paweł Kowal jest
znacznie bardziej aktywny na Twiterze. Poglądy posła – np. o sytuacji na Węgrzech, walce z bezrobociem wśród młodzieży – prezentuje
przede wszystkim na swojej stronie
internetowej www.pawelkowal.pl.
Szef Solidarnej Polski, europoseł
Zbigniew Ziobro stawia na obecność
w ogólnopolskich mediach. W Internecie komunikuje się głównie za
pomocą własnej strony internetowej. Znajdziemy na niej zarówno

informacje na temat jego pracy w PE,
jak również komentarze dotyczące
bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Znacznie bardziej aktywni w sieci są jego partyjni koledzy – posłowie
Andrzej Romanek i Arkadiusz Mularczyk. Pierwszy informował ostatnio za
pomocą FB, że popiera protest gorlickich samorządowców w sprawie
utrzymania w mieście biura obsługi klienta firmy PGNiG. Opublikował
także link do konferencji na temat złej
sytuacji budżetowej państwa, w której brał udział. Mularczyk wrzucił natomiast na swój facebookowy profil
link do jednego z programów publicystycznych, w którym debatowano
nad stanem zdrowia gen. Jaruzelskiego. Poseł stwierdził w komentarzu,
że „program udowadnia, że brak lustracji i dekomunizacji w Polsce był
błędem!”. Z jego strony internetowej
możemy się m.in. dowiedzieć, w jakich lokalnych uroczystościach brał
ostatnio udział.

A
Bramy Ogrodzenia
Drzwi Okna

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
AUTOSERWIS
PRZYCZEPY
I LAWETY

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

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

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

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.
Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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Na Miarę Twoich Potrzeb
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Segmentowe Uchylne Roletowe
Bramy: Dwuskrzydłowe Ogrodzeniowe Automatyka

Ogrodzenia:

Stolarka:

Przemysłowe, Furtki Segmenty
Słupki Siatki Automatyka

Rolety Parapety
Moskitiery
Okna Dachowe

PCV ALU
STAL
DREWNO

Wyceń Produkt Na www.zhufilipek.pl
Nawiążemy Współpracę, Zapewniamy Doradztwo, Pomiar, Dostawę, Montaż Serwis
Kraków
Szczęśliwa 2A
604 433 933
602 303 311

Nowy Sącz
Węgierska 145
18 447 08 91
608 707 773

Gorlice
Chopina 45
18 545 00 25
666 320 236

Jasło
Kasprowicza 7
13 445 11 23
502 252 607

W sieci aktywny jest także Andrzej Czerwiński (PO). Na Twiterze
informuje wyborców, że w jego partii trwają właśnie bezpośrednie wybory na szefa. Sporo wpisów poświęca małemu i dużemu „trójpakowi”,
czyli ustawom. Prawo Energetyczne,
Prawo Gazowe oraz ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Sporo informacji o bieżących pracach prowadzonych przez Sejm oraz rząd można
znaleźć na jego stronie internetowej.
Poseł ma także swój profil na FB. Tutaj
możemy poznać go bardziej jako zwykłego obywatela niż polityka.
O wyborcach – internautach pamięta też Wiesław Janczyk (PiS). Na FB
możemy m.in. prześledzić listę wydarzeń, w których poseł brał ostatnio
udział oraz w jakich kwestiach zabierał głos w Sejmie. Podobne informacje
znajdziemy na jego stronie internetowej. Najsłabiej pod względem aktywności w sieci wypadają Marian Cycoń
(PO) i Piotr Naimski (PiS). Ten pierwszy na razie stawia wyłącznie na stronę internetową (znajdziemy na niej
informacje o pracach posła w komisjach oraz bieżących wydarzeniach
lokalnych). Drugi w sieci nie istnieje – nie ma ani strony internetowej
ani profili na popularnych serwisach
społecznościowych.
ROSS
FOT. STRONY INTERNETOWE/
PROFILE POSŁÓW W SERWISACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

R

E

K

L

A

M

A

DOBRY

Prezenty

TYGODNIK SĄDECKI

7

Przed świętami do „RAFY”
Supermarket Rafa przy ulicy Węgierskiej 78 w Nowym Sączu jak zwykle przygotował fantastyczną ofertę
przedświąteczną. W myśl idei przyświecającej właścicielom supermarketu Rafałowi i Pawłowi Świerczek – myśl
globalnie jedz lokalnie , Rafa poleca ponad 25000 pozycji w tym ok 1000 pozycji asortymentowych z Włoch, Węgier, Grecji i Austrii. Importowane
produkty spożywcze to między innymi
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serów, win, cukierniczy a także dział alkoholowy to najlepiej zaopatrzone sklepy w Nowym Sączu.
Rafa to najlepszy lokalny supermarket proponujący wysokiej klasy produkty za uczciwą cenę . Rafa będąc największym w Sądecczyźnie importerem
europejskich win jest szczególnie zainteresowana regionami winiarskimi Węgier i Włoch. Każdy smakosz znajdzie
tutaj to czego potrzebuje.

Przy supermarkecie otwarta jest cukiernia i kawiarnia, gdzie po trudach
zakupów można usiąść przy smakowitej kawie i lampce wybornego wina.
Supermarket Rafa serdecznie zaprasza na codzienne zakupy gwarantując szybką, miłą i profesjonalną obsługę .Szczególnie mile widziani są goście
supermarketu przygotowujący niespodzianki mikołajkowe i świąteczne
Do zobaczenia w RAFIE .

A

NOWY SĄCZ
UL. WĉGIERSKA 78

E

ZAPRASZAMY

R

wędliny,wina , kawy, sery ,makarony
i słodycze.
Obok produktów importowanych
przez Rafę mogą Państwo do koszy prezentowych i paczek świątecznych włożyć produkty spożywcze pochodzące od ponad 100 małych LOKALNYCH
producentów żywności. Są one oznakowane specjalną pieczęcią z nazwą – Rafa
produkt lokalny. Bez zbędnej przesady
można powiedzieć, że działy – wędlin,
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taniej nie znajdziesz,
choćbyś oczy wypatrzył...

W9

55”

CENA

NIE DO
PRZEBICIA

Triluminos Display
Technologia X-Reality PRO
Motionflow XR 800 Hz

...a jeśli znajdziesz, to sprzedamy Ci taniej!
Tylko do 8 grudnia telewizory BRAVIA z Gwarancją Najniższej Ceny*
Odwiedź salon Sony Centre:

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44

sony.pl/SonyCentre

• pon-pt: 10-18, sob: 10-14

* nie dotyczy telewizorów BRAVIA serii X9. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach 22.11–08.12.2013 lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin dostępny w salonie.
„Sony”, „make.believe”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. Sony Centre zastrzega sobie prawo
do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy.
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-10%

przy zakupach
powyżej 50,00 zł

Kupon rabatowy

C.H. Gołąbkowice, ul.Prażmowskiego 11, poziom +1

Tylko u nas
największy wybór
artykułów

tel. 18 442 37 43

AGD i RTV
www.epprzybylscy.pl

  
Sklep z 17 - letniČ tradycjČ

OFERUJEMY:

Filtr papierowy
do odkurzacza
0,90 zł

Nowy Sącz: ul.Pijarska 9 (obok sądu),

 '

¦භ¸¦භ ¸ ¦

'භ   c

 

Robot
57,75 zł

Żarówka
Led 9,90 zł



PREZENTU,

UPOMINKU?
Ā 
w Galerii SZUBRYT Nowy SČcz,
ul. Tarnowska 169, parter

ϐ

  භ  
„ZACISZE” na os.Barskie to nasz pierwszy sklep.
Teraz znajdziesz nas w Galerii SZUBRYT, Nowy SČcz ul.Tarnowska 169, parter.
Zapraszamy pon.-pt. 9.00 - 19.00 , sob. 9.00 - 17.00, niedz. 10.00-16.00

DUY WYBÓR:
භbiǏuterii
භzegarków
GALANTERII:
භtorebki
භpaski
Zapraszamy pon.-pt. 10.00 - 19.00,
භporƞele
sob. 9.00 - 18.00. niedz. 10.-18.00
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OGŁOSZENIA DROBNE

MASZ DLA NAS
CIEKAWĄ
INFORMACJĘ

którą chcesz się
podzielić z innymi
– zadzwoń.
Nasz reporter czeka
na telefon:

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

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

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

PROJEKTOWANIE STRON
INTERNETOWYCH, tel. 791 234 520

18 544 64 40,
18 544 64 41
albo napisz:

redakcja@dts24.pl

t0#*"%:
tő:8*&/*";#*0308&
*0'&35"%-"'*3.
t*.13&;:0,0-*$;/0Ľ$*08&
t$)3;$*/:
t,0.6/*&
t8&4&-"
t45:1:

Restauracja ŻAK

ul. Zielona 27
tel. 018 443 61 22
Nowy Sącz
Szanowni Państwo

KABARET PARANIENORMALNI
oraz

AGENCJA ARTYSTYCZNA JOANNA
serdecznie zaprasza Państwa na premierowy program

„Żarty się skończyły”
Występ odbędzie się 06 XII 2013 o godz. 20.00
w Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Nadbrzeżnej 34 w NOWYM SĄCZU
Koniec żartów, śmiechów i chichów! Po 8 latach działalności scenicznej Paranienormalni porzucają wygłupy na rzecz prawdziwego, szlachetnego teatru. Skecze zamienią się w etiudy, a coverowe piosenki w utwory pełne głębokiego przekazu. Żarty się skończyły! Teraz Mariolka zmierzy się z ciężarem
greckich tragedii, a Balcerzak podejmie się głównej roli w dziele Szekspira.
Czas trwania programu to prawie 2 godziny - Cena biletu wynosi 50 zł.
Indywidualnie bilety można nabyć w Sekretariat Hali przy ul. Nadbrzeżnej 34
lub w Sklepie Muzycznym Amadeusz przy ul. Lwowskiej 51w Nowym Sączu
lub na stronach www.kabaretowebilety.pl www.biletynakabarety.pl
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Matematyczka
przed sądem
Po kilku nieudanych próbach, stanęła ostatecznie przed sądem. W Limanowej 13 listopada rozpoczął się
proces nauczycielki matematyki Marii D., oskarżonej o znęcanie się nad
uczniami. Miał już ruszyć kilkakrotnie,
ale za każdym razem kobieta nie stawiała się na rozprawę. Zamiast tego
przedkładała zaświadczenie lekarskie.
Do akt sprawy została ostatnio dołączona opinia krakowskich biegłych,
z której wynika, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych aby nauczycielka uczestniczyła w procesie.
Maria D., jest oskarżona o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad
uczniami 4 klasy Szkoły Podstawowej w Wilkowisku. Za różne przewinienia nauczycielka nakazywała
uczniom robienie karnych ćwiczeń
oraz zmuszała ich do bicia po pośladkach swoich kolegów czy koleżanek. Jak relacjonowali świadkowie, matematyczka na przykład
kazała jednej z dziewczynek położyć się na ławce, a inne dzieci w tym
czasie wymierzały jej klapsy. Kobieta została zawieszona w wykonywaniu obowiązków po tym, jak
uczniowie opowiedzieli o nietypowych „metodach nauczania”, które
miała stosować. Te praktyki miały
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trwać kilka miesięcy na przełomie
2011 i 2012 r.
– W czasie zajęć lekcyjnych, wykorzystując stosunek zależności,
wywierała na nich nieuzasadnioną presję, krzyczała i ponadto zmuszała ich do wykonywania różnych
czynności niezgodnych ze statusem
ucznia, jak pompek, przysiadów,
chodzenia w przysiadzie oraz stosowania przemocy fizycznej wobec
innych dzieci – tłumaczyła podczas
odczytywania aktu oskarżenia prokurator Anna Berdzik.
Nauczycielka jest również oskarżona o ukrywanie dokumentacji szkolnej. Chodzi między innymi o dziennik
zajęć dodatkowych czy to dydaktyczno–wyrównawczych, czy sprawdzianów z matematyki dla klasy 4.
Maria D., nie przyznaje się
do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Kobieta była już wcześniej
oskarżona o pobicie dziecka. Wtedy sprawa została umorzona. Sędzia
Marcin Drozd, na wniosek obrońcy
oskarżonej, zgodził się o przesłuchanie przed sądem dzieci. Odbędzie się
to bez udziału Marii D. Kolejną rozprawę zaplanowano na 3 grudnia.
MONIKA CHROBAK
Najważniejsze informacje z regionu
codziennie na www.dts24.pl

Ze wszystkich schorzeń najczęściej prowadzi do niepełnosprawności, dlatego nie należy jej lekceważyć.
Mowa o osteoporozie.
Z roku na roku przybywa pacjentów w sądeckich przychodniach,
u których stwierdza się problemy
z kośćmi. O chorobie dyskutowano
w Nowym Sączu podczas konferencji „Osteoporoza cicha epidemia XXI
wieku” – zorganizowaną w ub. tygodniu przez Irenę Wieczorek, lekarza
z Centrum Wielospecjalistycznego
„Osteodex”. Wzięli w niej udział zarówno eksperci jak i sami pacjenci.
Choroba zwiększająca podatność
na złamania dotyka głównie kobiet
po menopauzie, ale też nie oszczędza mężczyzn. To cicha epidemia XXI
wieku. Tak mówią o osteoporozie

Epidemia pękających kości
lekarze. Jak tłumaczył podczas konferencji doktor Waldemar Misiorowski
z warszawskiej Kliniki Endokrynologii, muszą być podejmowanie kompleksowe działania profilaktyczne
i lecznicze, bo ten problem w niedługim czasie może dotyczyć co drugiej
kobiety po menopauzie. Tymczasem
aż 8 na 10 kobiet nie jest leczona nawet wtedy, gdy dojdzie do złamania
w następstwie osteoporozy.
– A powikłania po złamaniach nierzadko kończą się śmiercią. To jest takie same ryzyko jak
w przypadku raka piersi – podkreślał ekspert.
Aby ograniczyć ryzyko osteoporozy najważniejsza jest profilaktyka

Pomagają chorym już od 25 lat
Były kwiaty, wręczenie pamiątkowych
odznaczeń oraz urodzinowy tort – 14 listopada, w dniu Światowego Dnia Walki z Cukrzycą sądecki oddział Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków obchodził
25–lecie swojej działalności.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły
się od krótkiego podsumowania historii stowarzyszenia. – Przez 25 lat naszej działalności zorganizowaliśmy
około 250 spotkań edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów z zakresu medycyny wszystkich dziedzin.

13

Łącznie uczestniczyło w nich około 17
tys. osób – informował gości Robert
Smoleń, prezes stowarzyszenia.
Szef organizacji podkreślił, że początki działalności były trudne, ale pomimo wielu przeciwności sukcesywnie dążono do realizacji założonych
celów. – Dzisiaj mamy tego efekty. Dzięki naszym działaniom badaniom przesiewowym zostało poddanych ponad 20 tys. osób. Ponad tysiąc
otrzymało glukometry, a kilkaset
– w ramach organizowanych przez
nas „białych niedziel” dowiedziało

i regularne badania – dodaje lekarz
Irena Wieczorek z Centrum Wielospecjalistycznego w Nowym Sączu.
– Ważna jest tutaj odpowiednia dieta, ruch i cykliczne badania, szczególnie po 50 roku życia
– zaznacza Wieczorek. – Musimy
szczególnie dbać o dzieci i młodzież,
bo w tym okresie budujemy szczytową masę kostną.
W Polsce każdego roku dochodzi do około 150 tysięcy nowych
złamań. Jedynie 200 tysięcy Polaków leczy się z powodu osteoporozy, choć zapada na nią 3 mln osób,
a 8 mln jest nią zagrożonych. (MCH)
Czytaj nas codziennie na
www.dts24.pl

się w ogóle, że cierpi na cukrzycę
– przekonywał Robert Smoleń.
Urodzinowe uroczystości były doskonałą okazją do wręczenia pamiątkowych odznaczeń dla osób, które
kształtowały wizerunek stowarzyszenia, a także dla tych, którzy służyli mu swoją bezinteresowną pomocą.
Złote „Jabłko Sądeckie” otrzymali między innymi: wieloletnia prezes
organizacji Józefa Smoleń, działacze:
Jan Korzeń, Maria Jasiewicz, dr Ewa
Moroz, ks. Józef Wojnicki oraz poseł
Andrzej Czerwiński.
(MICH)
www.dts24.pl – Twój ulubiony
tygodnik ukazuje się codzienne
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Wieści z Podegrodzia

Wspólnymi siłami bezpieczna droga

GMINA BUDUJE
TEŻ SAMODZIELNIE
Również w tym samym dniu w Stadłach przedstawiciele Przedsiębiorstwa
Budowlano–Usługowego ZIBUD z Kamienicy złożyli meldunek o zakończeniu przebudowy drogi gminnej Remiza
– Barczynki. Stanowi ona ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej (obwodnicy Podegrodzia) do przebudowanej
drogi powiatowej Chełmiec – Naszacowice w miejscowości Stadła. Gmina Podegrodzie na ten cel pozyskała z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych zwanego popularnie „schetynówkami” ponad 372 tys. złotych. Taką
samą kwotę wyłożono z gminnego budżetu. Ta inwestycja to kolejny przykład,
jak należy pozyskiwać pieniądze na potrzeby mieszkańców gminy.
(KAN)

ZDJĘCIA ARKADIUSZ ARENDOWSKI

Podrzecze, Brzezna, Stadła, Podegrodzie, Naszacowice mają nową przebudowną drogę z zatokami dla autobusów (gdzie było to możliwe),
przebudowane chodniki, bariery bezpieczeństwa przed budynkami użyteczności publicznej
(szkołami, ośrodkami kultury itp.), oświetlenia
w centrach wsi.
To efekt wspólnych działań starostwa powiatu
nowosądeckiego, gmin Chełmiec i Podegrodzie
a także rządowego wsparcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych.
W Stadłach przed remizą tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej podczas uroczystości
symbolicznego przecięcia wstęgi i symbolizującej zakończenie przebudowy tej ważnej arterii komunikacyjnej pokropku dokonał ks. Józef Wałaszek, proboszcz parafii w Podegrodziu,
a nożyczek do przecięcia wstęgi użyczyli sobie nawzajem pani wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala, wójt Chełmca Bernard Stawiarski
i wicestarosta Mieczysław Kiełbasa.
Przebudowa 11–kilometrowego odcinka drogi Chełmiec – Naszacowice w większości przebiegającej przez gminę Podegrodzie kosztowała
ponad 6,4 miliona złotych. Dofinansowanie rządowe wyniosło 3 mln złotych, powiat nowosądecki wyłożył 2,8 mln złotych natomiast ze swoich budżetów gminnych Podegrodzie dołożyło
500 tys. złotych, Chełmiec zaś 100 tys. złotych.
– Uporządkowaliśmy główne trakty drogowe
przebiegające przez naszą gminę – mówi pani
wójt Małgorzata Gromala. – Z centrum Podegrodzia wyprowadziliśmy wcześniej ciężkie TIR–y na obwodnicę, tak więc główna droga Chełmiec – Naszacowice służy teraz bezpiecznie
naszym mieszkańcom korzystającym z transportu publicznego i własnych samochodów.
To była bardzo ważna inwestycja drogowa dla
naszej gminy, głównie co mocno chcę podkreślić dla poprawy bezpieczeństwa.
(KAN)

Inwestycje ważne dla środowiska
45 właścicieli gospodarstw niemal
z każdego sołectwa gminy Podegrodzie
podpisało z Urzędem Gminy umowy
na wspólną budowę przydomowych,
biologicznych oczyszczalni ścieków.
Do podpisania tych umów doszło
dzięki przyznaniu przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie dofinansowania w wysokości ponad 432 tys. złotych. Przewiduje się, że koszt kwalifikowany tego zadania wyniesie ponad 869 tys. zł, a więc

reszta decyzją Rady Gminy dołożona będzie z gminnego budżetu. Jeszcze
w tym roku ma być ogłoszony przetarg
na wykonawcę budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Budowa pierwszej z nich ma ruszyć wiosną przyszłego roku.
Kto skorzysta z tego typu oczyszczalni? Przede wszystkim właściciele gospodarstw położonych z dala
od istniejących bądź przewidywanych w przyszłości sieci kanalizacyjnych w gminie. Budowa kanalizacji

sanitarnych do tych gospodarstw byłaby z ekonomicznego punktu widzenia zupełnie nieopłacalna. Więc gospodarze doszli do wniosku, że wywóz
zawartości szamb z roku na rok coraz
droższy może mieć swoją alternatywę
w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli już gospodarz podpisał umowę z Urzędem Gminy na budowę
oczyszczalni ścieków ma w niej zawarte, że jego wkład w budowę wyniesie
50 proc. jej wartości, nie więcej jednak
niż 7 tys. złotych brutto. Zdaniem tych,

którzy podpisali wspomniane umowy
koszty budowy powinny im się zwrócić w ciągu 2–3 lat.
To jedna strona medalu tego projektu. Drugą zaś jest dbałość o stan środowiska naturalnego. W gminie Podegrodzie jest spore zainteresowanie
wśród właścicieli gospodarstw domowych tego typu oczyszczalniami. Jednakże na ich liczbę budowy ma wpływ
możliwość pozyskiwania dofinansowania z różnych funduszy w tym przede
wszystkim z WOŚ i GW.
(KAN)

OPINIE
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Osiedle pod specjalnym nadzorem

Stu z nas niebawem umrze

Wojciech M
Molendowicz
l d i
Z gór widać lepiej

1.

Sto osób czytających
ten tekst umrze w ciągu najbliższego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza
w Nowym Sączu. Ale inni mają
gorzej. W jeszcze bardziej zasmrodzonym Krakowie umrze
w tym czasie z tego samego
powodu czterysta osób. Wiadomo, my w Nowym Sączu
mamy wszystko lepsze. Trzeci Program Polskiego Radia
w dzisiejszym porannym serwisie podał te dramatyczne
dane przy okazji relacji z kolejnego krakowskiego protestu antysmogowego. U nas
nadal cisza. Jeśli nie liczyć sądeczan dzwoniących, piszących i osobiście odwiedzających naszą redakcję z prośbą:
„Nie odpuszczajcie problemu
zanieczyszczeń”, nikt się sprawą nie interesuje. No więc nie
odpuszczamy, piszemy dalej, ale przecież nawet dzieci
wiedzą, że my tak sobie możemy pisać do końca świata.
Lokalne władze milczą, jakby się zatruły pyłami zawieszonymi i nic nie wskazuje,
że się w najbliższym czasie zająkną o problemie. Na szczęście truciznę za naszym oknem
zauważyli radni wojewódzcy i – jak czytam w nadesłanej informacji – już za kilka
dni Leszek Zegzda, Zygmunt
Berdychowski i poseł Andrzej
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Czerwiński zapraszają na konferencję „Subregion sądecki
w zdrowej atmosferze”. Nie
mam żadnej pewności, że ten
pierwszy rzucony kamyczek
pociągnie za sobą lawinę, która wymiecie z Nowego Sącza smog razem z trucicielami. Powinniśmy się jednak
uczepić tej pierwszej pojawiającej się szansy, mocno się do niej przyssać i już
nie puścić, aż do szczęśliwego
zwycięstwa.
On jest jak Yeti. Nikt
go nie widział, nikt nie
ma dowodów, że on istnieje, a jednak wszyscy o nim
mówią. Pociąg z Nowego Sącza przez Piekiełko do Krakowa jest jak Yeti. Jakiś tydzień
temu z lekkim hakiem, podaliśmy za „Gazetą Wyborczą” informację zilustrowaną przekonywującą mapką,
że szybka kolej tędy nie pojedzie. Wizualizacja nie pozostawiała złudzeń, brukselscy
planiści narysowali na mapie Europy zupełnie inną kreskę, wytyczając szlak kolejowy
północ–południe przez Śląsk.
Zatem koniec marzeń, między
bajki możemy włożyć jakieś
15 lat opowieści, że będziemy
jeździć pociągiem w godzinę
do Krakowa. To była oczywiście 752 informacja o tym,
że ktoś widział Yeti. Aż do poniedziałku. Wówczas pojawił się w Nowym Sączu wiceminister transportu Andrzej
Massel i powiedział, że on jednak widział Yeti, a przynajmniej o nim słyszał, bo poprowadzenie szybkiej kolei przez
Piekiełko jest ciągle możliwe.
Tym sposobem legenda Yeti
jest wiecznie żywa. Niebawem

2.

15

drugie pokolenie sądeczan będzie mogło opowiadać dzieciom na dobranoc, że kiedyś
pojadą takim ładnym i szybkim pociągiem do Krakowa.
Niech żyje Yeti!
Rysica, w przeciwieństwie do Yeti, na pewno już nie żyje. Wiadomość
o jej śmierci była najważniejszą informacją tygodnia, podawaną przez oficjalne serwisy z takim namaszczeniem,
jakby chodziło o śmierć kogoś wybitnie zasłużonego dla
naszego miasta. Dociekliwi
przytomnie zauważyli, że pojawienie się w Zabełczu rysicy zepchnęło na plan dalszy
nawet Ryśka. To duży wyczyn zająć w sądeckich mediach więcej miejsca niż Rysiek, ale rysicy się udało. Jak
wiadomo kotka rysia znajduje się pod szczególną ochroną, dlatego pogotowie weterynaryjne dotarło do Nowego
Sącza szybciej, niż pogotowie
ratunkowe dociera do niektórych pacjentów. Płynie
z tego wniosek, że rysiowi
(choć nie jest ubezpieczony
w NFZ) łatwiej doczekać się
na fachową pomoc, niż człowiekowi. Człowiek ciągle nie
jest na naszym terenie gatunkiem narażonym na wyginięcie. Dlatego musimy jeszcze
kilka lat poczekać, aż pyły zawieszone tak skutecznie nas
wytrują, że zostanie nas tak
niewiele osobników, byśmy
się kwalifikowali do wpisania
na listę istot żywych prawnie
chronionych. Na razie można nas truć bezkarnie. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki rysicy, dlatego: Cześć Jej
Pamięci!

3.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

N

iedawno otrzymałem
od grupy mieszkańców osiedla sąsiadującego z galerią Trzy Korony
kilkustronicowy elaborat opisujący ich 5–letnie zmagania
się z budową tego obiektu.
Punkt po punkcie wyliczono
w nim do kogo kierowano listy otwarte, zamknięte protesty nie tyle przeciwko samej
budowie ile próby zmniejszenia uciążliwości związanych
z jej stawianiem. A te trzeba
przyznać były niemałe. Ludzie
przyzwyczajeni do ciszy, spokoju nagle znaleźli się w oku
budowlanego cyklonu. Wszak
zatrudnionych przy tej inwestycji były setki firm, tysiące pracowników. Emisariusz
tego elaboratu emerytowany
nauczyciel z ulicy Kasztanowej
powiedział, że sprawa po części
się wyjaśniła wraz z otwarciem
tego przybytku handlu i rozrywki, ale jest przede wszystkim przykładem, że przez
te całe pięć lat lekceważono
głosy mieszkańców i liczył się
jedynie głos inwestora, za którym murem stali radni i władze
samorządowe Nowego Sącza,
posłowie wszystkich partii,
do których ze ślepą naiwnością pisali mieszkańcy osiedla, władze samorządowe i administracyjne województwa.
Po prostu mieszkańcy osiedla

zostali – ich zdaniem – kompletnie zlekceważeni.
Emocje związane z budową
galerii opadły, ale nie do końca. Pozostała bowiem kwestia, co zrobić z ulicznym ruchem na tym osiedlu. Na ten
temat odbyło się już kilka spotkań mieszkańców z Grzegorzem Mirkiem, dyrektorem
Zarządu Miejskiego Dróg i zrodziły się dwie koncepcje mające zadowolić mieszkańców ulic
Kasztanowej , Kwiatowej, Modrzejewskiej i innych. Jestem
jednak przekonany, że wszystkich i tak te koncepcje nie usatysfakcjonują. Jedna z nich
mówi o całkowitym zakazie
zatrzymywania się i postoju,
druga o stworzeniu ruchu jednokierunkowego. Z ciekawością obserwuję wyniki tego
sondażu osiedlowego, gdyż
osiedle to można nazwać mikro Polską ze wszystkimi wadami jej obywateli. Otóż idę
o zakład, że większość mieszkańców osiedla nie zgodzi się
na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, gdyż chcą
mieć ciszę, spokój i wolną drogę pod swoimi domami, nie zaś
parkujące stadami samochody. Optować więc będą za znakami zakazu zatrzymywania
się i postoju, by sprzed swoich ogródków pogonić uciążliwych przyjezdnych. Jak
osiedle, to tylko dla swoich
włącznie z ulicami. A co zrobią z tymi, którzy chcą skorzystać z pomocy zakładów
usługowych (fryzjerskich, samochodowych), albo jak ktoś
przyjedzie w odwiedziny? Jak
sprawdzą kto swój, a kto obcy?
Są w tym sądeckim grajdole osiedla, gdzie obowiązują
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nierespektowane powszechnie
znaki zakazu wjazdu obcych
samochodów oprócz mieszkańców. Do takich bzdurnych
i chorych sytuacji dojdzie niebawem na wspomnianym
osiedlu nieopodal galerii. Jakim prawem mieszkańcy tego
osiedla uzurpują sobie właścicielskie prawo do publicznych
ulic, bo nie są one przecież
prywatną własnością. Dlaczego twórczo rozwijają myśl
przedwojennych żydowskich
właścicieli kamienic, którzy
twierdzili: nasze kamienice,
wasze ulice. Teraz mieszkańcy osiedla chcą wołać nasze
kamienice, nasze ulice! Idąc
takim rozumowaniem tychże obywateli należałoby znaki zakazu zatrzymywania się
i postoju postawić niemal
w całym mieście, szczególnie
na ulicach dzielnicy Piekło tak
bliskiej przecież temu osiedlu.
Niech spojrzą na ulice Gwardyjską, Kochanowskiego, Sikorskiego, Żywiecką, Naściszowską. Tam mieszkają inni
obywatele tego kraju? Owszem nie są to ofiary Trzech
Koron, ale żyją z problemem
parkujących samochodów
od lat. Dlatego najlepszym
rozwiązaniem ze strony dyrektora Mirka i władz miasta
dla mieszkańców osiedla przy
Trzech Koronach byłoby jego
ogrodzenie wyłącznie z dwoma wjazdami i wyjazdami. Postawienie szlabanów, budek
strażniczych i wydania mieszkańcom i tylko im, specjalnych przepustek. No i można by ewentualnie uzbroić
strażników. Takie rzeczy już
się dzieją w tym pięknym kraju. To żadna nowość.

Chcesz mieć szybki i wygodny
dostęp do „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”?

Zapraszamy do restauracji McDonald’s
w Nowym Sączu:

®

Ściągnij gazetę z naszej strony
internetowej lub zarejestruj się,
by otrzymywać ją e–mailem:

ul. Piłsudskiego 6
ul. Lwowska 80, Galeria Trzy Korony

www.dts24.pl

© 2013 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.

33-300 Nowy SĈcz
ul.Witosa 10
tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
Obiady Àrmowe

Zupa + II danie

= 12 zã

SpecjalnoĤþ szefa

Jagničcina po sĈdecku

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Spawanie, kopanie, kosztorysów pisanie – szansČ dla maųopolskich MSP i ich pracowników”, wspóųĮnansowany ze Ƒrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoųecznego

Arkadiusz Malczyk Firma „QConsultant” zaprasza na bezpųatne szkolenia w Nowym SČczu, dajČce uprawnienia
do wykonywania zawodów:

Kosztorysant Robót Budowlanych: 07.12 – 15.12.2013 r.;
Spawacz m. MIG: 07.01-19.02.2014 r. i 30.06-12.08.2014 r.;
Kosztorysant Robót Budowlanych: 20.01 - 28.01.2014 r.;
Spawacz m. TIG: 24.02-08.04.2014 r.;
Spawacz m. MAG: 12.05-26.06.2014 r.
Zapraszamy do udziaųu pracowników maųopolskich przedsiħbiorstw, ich wųaƑcicieli, peųniČcych funkcje kierownicze
oraz wspólników, w tym partnerów prowadzČcych regularnČ dziaųalnoƑđ w przedsiħbiorstwie i czerpiČcych z niego
korzyƑci Įnansowe, zwųaszcza osoby 50+, z max. Ƒrednim wyksztaųceniem i kobiety! IloƑđ miejsc ograniczona!
Dodatkowe informacje, peųny harmonogram i dokumenty zgųoszeniowe: www.qconsultant.com.pl/projekt
Pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 660 559 029
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Wyślij świąteczną kar kę
Otwierasz najpierw skrzynkę pocztową, później kopertę, a serce otwiera się samo.
Mimo mrozu robi się ciepło. Nawet gdy gdzieś w duszy czają się małe i większe
smutki, robi się radośniej...
Tak właśnie działa świąteczna kartka od kogoś bliskiego.
Pamiętasz to ciepło? Z przyjemnością ogłaszamy powrót
do pięknego zwyczaju wysyłania tradycyjnych świątecznych kartek.
Mamy dla Was piękną kolekcję Świątecznych Kartek Dobroczynnych. Dzięki
życzeniom na tych wyjątkowych kartkach ciepło
w sercu pozostanie na dłużej. Czemu? Bo postanowiliśmy, że dochód z ich
sprzedaży zostanie w całości zainwestowany w niesienie pomocy chorym
i niepełnosprawnym, objętych pomocą programu
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Anielskich świąt
„Na Ratunek” w Stowarzyszeniu Sursum Corda. Tym
sposobem niesiesz w świat
wraz z życzeniami na święta cząstkę dobra... To dobro z pewnością zauważą
i docenią Twoi kontrahenci

oraz współpracownicy,
bo każda kartka zawiera
informację o jej charytatywnym celu.
Cząstka dobra, czyli jedna kartka kosztuje 2 złote
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Innowacyjność jest motorem rozwoju firmy FAKRO. Nowe produkty stają się standardem
na rynku okien dachowych zmieniając przyszłość w rzeczywistość.
Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect posiada dwie oddzielone od siebie funkcje
otwierania skrzydła. Funkcja uchylna umożliwia podejście do otwartego okna
oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa
przeznaczona jest do mycia zewnętrznej strony szyby.
Opatentowany system okuć gwarantuje realizację
tylko wybranego sposobu otwierania oraz stabilność
zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej.

nia
wiera
t
o
ji
c
a funk
Zmian a pomocą
z
okna cznika

ą
przeł lect
preSe

netto. Możesz zainwestować w dowolną ilość dobra.
Ono wróci do Ciebie.
Możesz wybrać spośród
kilku wzorów kartek o oryginalnym, kwadratowym
kształcie. Niektóre z nich
widzisz obok i pod linkiem
www.kartki.sc.org.pl.
Są też takie życzenia, które chcemy złożyć wszystkim
mieszkańcom Sądecczyzny.
Zapraszamy do złożenia życzeń w wydaniu świątecznym
Dobrego Tygodnika Sądeckiego, największym w regionie
tygodniku. Naszą gazetę czyta co tydzień ponad 50 000
osób.
Po szczegóły oferty
zapraszamy na dts24.pl lub
osobiście do redakcji
tel. 18 544 64 41, 721 066 993,
e–mail: kartki@dts24.pl
Dobry Tygodnik Sądecki,
ul. Żywiecka 25, Nowy Sącz
w godz. 8–16.

Robots znaczy światła
Sądeczanka Maja Sontag, znana m.in. z podróży dookoła świata, relacjonowanej w DTS, wyruszyła na kolejną
wyprawę. Tym razem wylądowała w Zimbabwe, a swoje przygody i przeżycia barwnie opisuje na swoim blogu majubaju.pl. U nas tylko krótki fragment zachęcający
do lektury dziennika podróży dzielnej sądeczanki.
(…) Chaos – tak nazywał się taksówkarz, który
wiózł mnie z lotniska i tak też wyglądała nasza jazda do domu Philippa. Dzięki bogu jeszcze na lotnisku kupiłam lokalną sim kartę i doładowanie. Połowę
z tego przegadałam starając się ustalić gdzie jestem,
a gdzie mam być. Gdy stopień podirytowania każdej ze stron osiągnął szczyt, przestraszony Chaos
w ogóle nie chciał się już rozłączać, tylko przez telefon opowiadał Philipowi co widzi i gdzie jedzie, licząc że ten go zdalnie namierzy. A tutaj ciemna noc,
dzielnica z rezydencjami, z których każda schowana
jest za wysokim murem.
Philipp to couchsurfer, który zgodził się mnie
przygarnąć na dwie noce, pracuje nad projektem
gospodarki wodnej Zimbabwe w ramach współpracy dyplomatycznej austalijsko–niemiecko–zimbabwańskiej. Gdy się na niego patrzy, eleganckiego
pana w swoim domu z kortem tenisowym, sąsiada
premiera Zimbabwe, to aż trudno uwierzyć w historie które opowiada. W latach dziewięćdziesiątych intensywnie podróżował, ale tak po bandzie.
Jeździł na dachach pociągów towarowych, przewalał się po więzieniach tybetańskich, czy laotański za
nielegalne przekraczanie granicy i opiaty oczywiście,
rodzina znajdowała go w szpitalach afrykańskich,
w których leczyli go z pasożytów, o których świat
jeszcze nie słyszał. Aż rząd niemiecki potrzebował
kogoś z doskonałym zrozumieniem różnic kulturowych do skutecznego zarządzania ludźmi w krajach
trzeciego świata. I tak oto Philipp przeszedł transformację, stabilizację i pasja jest teraz jego pracą (…)
Czytaj więcej na: majubaju.pl

