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SĄDECZANKA
STYL ŻYCIA. Sądeczanka Marcela
Chmielowska została II Wicemiss
Polonia. Czytelnicy DTS mieli już
okazję ją poznać kilka miesięcy
temu, kiedy na naszych łamach
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i zainteresowaniach.
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Z drugiej strony
Kartka z kalendarza

Czy pamiętacie, że…

19 grudnia
1937 r.

Dwadzieścia lat temu 17 grudnia pożar zniszczył schronisko na Przehybie,
odbudowane m.in. dzięki fundacji, którą założył Jan Bielak (przewodnik
beskidzki i goprowiec, urodził się 18 września 1944 r.) Bielak – wieloletni
gospodarz schroniska – prowadził je od 1 listopada 1976 r. Zginął tragicznie
dokładnie trzy lata po pożarze, 17 grudnia 1994 r. przy szlabanie na początku drogi prowadzącej na Przehybę.

Oddano do użytku kolejkę na Górę
Parkową w Krynicy. Dwa wagoniki jeżdżą w górę i w dół po szynach
ciągnięte liną. Dolna stacja kolejki znajduje się na wysokości 584 m
n.p.m., a górna – 732 m. Kąt nachylenia toru wynosi 14 stopni,
a jego długość 645 m. Dwa wagoniki mogą jednorazowo wywieźć po
50 osób, a podróż trwa nieco ponad trzy minuty. Do czasu uruchomienia kolejki gondolowej na Jaworzynę, ta na Górę Parkową była
największą atrakcją uzdrowiska,
z której licznie korzystali narciarze
i kuracjusze.

Mikołaj i ojciec Rydzyk
A KC J A . Obok świętego Mikołaja, gościem dzieci w Stróżach byli
w tym roku o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Krzynówek oraz strongman Tomasz Kowal.
Ósma odsłona akcji „Zostań Świętym Mikołajem” organizowana przez
Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i senatora Stanisława
Koguta pomogła spełnić marzenia
o świątecznych prezentach blisko
2 tys. dzieciom.

Czy pamiętacie, że…

FOT. JACEK TARASEK (AGENCJA „BIOŁY”)

(KF)

TOCZYLIŚMY KULKI
„Dziennikarze lecą w kulki” – niektórzy twierdzą, że dzieje
się tak codziennie, ale my będziemy się upierać, że tylko
przy wyjątkowych okazjach. Taką były w miniony czwartek
I Otwarte Mistrzostwa Nowego Sącza Dziennikarzy w Kręglach
rozegrane w Bowling Magnum Club Cafe w hotelu Orbis.
Zabawa była wyśmienita, a wynik zupełnie nieistotny.
Najważniejsze, że niemal wszystkie sądeckie redakcje
reprezentowane w Bowling Magnum zgodnie uznały, iż
– według olimpijskiej zasady – nie liczy się ilość zdobytych
punktów, ale sam udział w zawodach. Tym sposobem wszyscy
okrzyknęliśmy się zwycięzcami!

FOT. KRZYSZTOF JURKOWSKI

Grudzień pełen jest ważnych dat
w historii sądeckich kolei. 16 grudnia 1883 r. otwarto odcinek Zagórz
– Stróże – Nowy Sącz, stanowiący wówczas fragment kolei galicyjsko–transwersalnej. Również 16
grudnia, ale rok później w 1884 r.
oddano do użytku 77–kilometrowe połączenie kolejowe Nowy Sącz
– Chabówka. Na ówczesne czasy
było to gigantyczne przedsięwzięcie inżynieryjne, bowiem na tej trasie wybudowano m.in. 15 mostów
i 60 mostków oraz 9 stacji i 11 przystanków. Nowa linia kolejowa miała duże znaczenie głównie dla przewozów towarowych. Dziś trasa ta
jest w zasadzie nieczynna, jeśli nie
liczyć okazjonalni przejeżdżających
nią pociągów retro.
Niemal 101 lat później, bo 20 grudnia 1985 r. pierwszy pociąg elektryczny wjechał na stacje w Stróżach
i Grybowie.

W sobotę w Stróżach w mikołajkowym spotkaniu uczestniczyli
najmłodsi z powiatu nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego. Przygotowano dla nich paczki, w których nie mogło zabraknąć
zabawek i słodyczy, ale były w nich

również prezenty najbardziej potrzebne o tej porze roku – kurtki,
czapki, rękawiczki.
Zaskoczeniem dla wielu gości,
choć może akurat nie dla dzieci,
była obecność na uroczystości o.
Tedusza Rydzyka. Jego radio relacjonowało wizytę:
– Mam taki zwyczaj, że jeżeli zobaczę jakieś dobre dzieła, to
staram się później, szczególnie
widząc je u parlamentarzystów,
przepytywać ich, tak żeby czuli na swoich plecach oddech wyborcy. Wiem, że senator Kogut nie
potrzebuje ode mnie tych trudnych
pytań, bo on ten oddech wyborcy
czuje na swoich plecach zawsze
– mówił na antenie Radia Maryja
prof. Janusz Kawecki.

Czy pamiętacie, że…
Sześć lat temu 16 grudnia po raz
pierwszy zabrzmiało w eterze sądeckie Radio „Galicja” – stworzone przez Barbarę i Stanisława
Młyńskich. Pierwszą ekipę nowej
rozgłośni tworzyli byli dziennikarze Radia „Echo”, m.in. Maciej Walencow, Agnieszka Michalik, Renata Pietras-Pasiut, Andrzej Koszucki,
Wiesław Turek i Andrzej Krupczyński. Radio „Galicja” otrzymało koncesję na niezagospodarowaną dotychczas częstotliwość 104,6 FM.
Starania o uruchomienie rozgłośni
trwały cztery lata.
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Informacje
R O Z M OWA z KRZYSZTOFEM
PAWŁOWSKIM, rektorem
WSB–NLU w Nowym Sączu.

Dziś nikt nie jest bezpieczny

– Sprzedał Pan Wyższą Szkołę Biznesu?
– Bzdura! Trzeba kompletnie nie
znać struktury własnościowej uczelni, żeby głosić takie zdanie.
– Ale nie każdy musi ją znać.
– Zgoda, jednak trzeba czuć też
odpowiedzialność za słowo, jakie się
wypowiada i pisze. Szkoły nie da się
sprzedać.
– Co więc się stało?
– W poniedziałek 5 grudnia, podpisałem w Warszawie warunkową
umowę notarialną o sprzedaży udziałów spółce „Eduscientia”, która jest
formalno–prawnym założycielem
uczelni. Mam nadzieję, że teraz zmieni się ona w umowę bezwarunkową.
Konsorcjum to reprezentuje grupę
kapitałową oraz dwie uczelnie niezależne do tej pory od siebie. Chodzi

o uczelnie nieznane dotychczas w Nowym Sączu, które chcą zyskać markę.
– Nie powie Pan o jakie uczelnie chodzi?
– Powiem. Są to warszawskie
uczelnie – Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna i Wyższa Szkoła
Techniczno–Ekonomiczna.
– Co to oznacza dla WSB–NLU?
– Przede wszystkim częściowe
oddłużenie z kilkunastu mln zł długu.
– To doraźnie, a w dłuższej
perspektywie?
– Na dłuższą metę oznacza to restrukturyzację, która powinna być
przeprowadzona co najmniej dwa
lata temu. Wtedy jednak nie stać
mnie było, przede wszystkim emocjonalnie, na tak zdecydowane zmiany, jakie należało zastosować.
– Restrukturyzacja kojarzy się zwykle ze
zwolnieniami.
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– Zmiany form zatrudnienia
będę w szkole nieuniknione, bo
wciąż zabija nas ZUS. Powtarzam,
mnie nie było na nie stać emocjonalnie, bo w większości rozmawiamy o ludziach, którzy ze mną budowali szkołę.
– Jaka będzie Pana rola w nowym
układzie?
– Jeszcze do sierpnia będę rektorem. Potem przez pięć lat będę
honorowym prezydentem, ale to
już nie będzie organ uczelni. Będę
głównie pilnował celów i misji
uczelni i reprezentował szkołę np.
w fundacjach.
– A kto zostanie nowym rektorem?
– Tego jeszcze nie mogę powiedzieć, bo to nie jest pewne.
– Ale Pan już zna to nazwisko? To będzie
ktoś z obecnego zespołu czy z zewnątrz?

– I rektor, i kanclerz będą z obecnego zespołu.
– Wśród dyskutowanych i omawianych
inwestorów pojawia się nazwisko Roberta Gmaja i to pojawia się w mało ciekawym kontekście, bo jako współpracownika Wojskowych Służb Informacyjnych.
Nie przeszkadza to Panu?
– Robert Gmaj nie jest tu bezpośrednim inwestorem. Jego obecność
nie przeszkadza mi, bo kiedy wszyscy zawodzili w trudnych sytuacjach,
on zawsze mi pomagał. Robert Gmaj
pracował w Wojskowej Akademii
Technicznej i twierdzi, że nie był
współpracownikiem WSI, a na liście
Macierewicza pojawia się nazwisko
Gmaj, ale z innym imieniem.
– Pierwsze nieoficjalne informacje mówiły, że chce Pan oddać szkołę sądeckim przedsiębiorcom, dysponującym

A

Możesz mieć dobrą pracę!
Poszerzamy zespół doradców w Nowym Sączu
X Chcesz nauczyć się nowego zawodu
pod okiem doświadczonych doradców?
X Masz lub miałeś doświadczenie
w ubezpieczeniach?
X Chcesz dobrze zarabiać?
X Lubisz ludzi i jesteś otwarty?
X Dobrze czujesz się w sprzedaży?
Jeżeli przynajmniej raz odpowiesz na TAK
Zadzwoń na nr tel. 604 233 342
i umów się na spotkanie

nsacz@aviva.pl

Szeroki wybór leków gotowych,
parafarmaceutyków, ciśnieniomierzy
NA KOSMETYKI VICHY do końca roku
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proc. rabatu

odpowiednim kapitałem. Dlaczego nikt
z tego grona nie przejął szkoły?
– To musi już pan ich pytać.
– Mówiło się, że Kazimierz Pazgan jest
bardzo blisko przejęcia WSB–NLU.
– Tak, to była prawda.
– Dlaczego tak się nie stało?
– To już nie jest do mnie pytanie.
Na pewno jednak chciałbym podkreślić rolę i zaangażowanie prezydenta Ryszarda Nowaka w tym trudnym dla szkoły momencie. To właśnie
prezydent starał się nam najbardziej
pomóc.
– Wiemy, że wcześniej rozmawiał Pan
z lubelskim konsorcjum gotowym przejąć szkołę.
– Tak, ale oni proponowali głębszą
restrukturyzację i nie chcieli określić
wysokości inwestycji w oddłużenie
szkoły, co było dla mnie nie do przyjęcia. Grupa warszawska zapewniała
większe oddłużenie.
– Czy WSB jest już bezpieczna?
– W dzisiejszych czasach, poza
Kościołami, żadna instytucja – nawet całe państwa – nie może się
czuć bezpieczna. Gdyby państwo
polskie zaczęło racjonalizować
wydatki na szkolnictwo wyższe,
to nawet Uniwersytet Jagielloński musiałby zamknąć część swoich kierunków. Nowa umowa gwarantuje szkole bezpieczeństwo na
kilka lat.

• APTEKA MEDICORUM Nowy Sącz, Romanowskiego 1,
tel. 18 442 - 19 - 51
• APTEKA MEDI-FARM Nowy Sącz, Limanowskiego 1,
tel. 18 547 - 54 - 44
• APTEKA CENTRUM Piwniczna-Zdrój, Rynek 2
tel. 18 446 - 54 - 68

ZRÓB ZAKUPY JUŻ TERAZ
od 1 stycznia 2012 r zdrożeje część leków.

ZAPRASZAMY

Nowo otwarty lokal „Strauss Caﬀe” w Nowym Sączu
zaprasza do współpracy w miłej, eleganckiej wiedeńskiej atmosferze osoby kreatywne, chcące udoskonalać swoje zdolności artystyczno-kulinarne. Poszukuje
ludzi aktywnych,samodzielnych na stanowiska:
j KUCHARZ
j BARMAN/BARMANKA
j KELNER/KELNERKA
j POMOC KUCHENNA
j PRACOWNIK BIUROWY Z PRAKTYKĄ
j PRACOWNIK PORZĄDKOWY

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!

LUB WYŚLIJ SWOJE CV

tel. 600 88 33 11

Nowy Sącz, Rynek 16
e-mail: amt.t@onet.eu

Rozmawiał (MOL)

SMS
Medialny
Nowy Sącz
W ostatnich dniach Nowy Sącz
aż czterokrotnie gościł na falach
ogólnopolskich mediów. Niestety
z powodów, które chluby i chwały nam nie przynoszą. Po pierwsze,
w mateczniku prawicy dokonała się jej ostateczna fragmentacja,
mimo że Nowy Sącz wciąż „dobrze wróży”. Pytanie tylko komu:
„ziobrystom” czy „kaczystom”?
Po drugie, w programie „Rozmowy Rymanowskiego”, prowadzący nie zostawił suchej nitki na władzach Warszawy i Nowego Sącza
za tolerowanie pomników chwały okupanta sowieckiego. To o tyle
znamienne, że zarówno dziennikarza, jak i macierzystą stację trudno podejrzewać o brak wrażliwości w obszarze tzw. poprawności
politycznej. Po trzecie, w programie „Państwo w państwie” Roman Kluska opowiadał o mechanizmie niszczenia go przez aparat
skarbowo – sądowy (także miejscowy) w epoce „ludzi trzymających władzę (lub czasopisma)”. Po
czwarte wreszcie, i to rzecz bodaj
najbardziej bolesna, trafiliśmy na
czołówki mediów za sprawą brutalnego morderstwa taksówkarza,
którego dopuścił się nieletni uczeń
jednej z podsądeckich szkół średnich. Jak na jeden tydzień stanowczo za dużo. Widać, „źle się dzieje
w państwie duńskim”.
(JARO)
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Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in
Solidarna Polska buduje struktury w regionie Piękna
sądeczanka

– Większość byłych członków
Prawa i Sprawiedliwości w regionie przeszła do Solidarnej Polski – poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej
w swoim biurze poseł Arkadiusz
Mularczyk. Przedstawił również
pełnomocników SP, którzy będą
odpowiedzialni za budowanie
struktur nowej formacji politycznej w okręgu nr 14.

Pełnomocnikiem Solidarnej Polski
w powiecie gorlickim został Paweł
Śliwa, adwokat, sędzia Trybunału
Stanu, radny wojewódzki i członek
ruchu SP w sejmiku wojewódzkim,
który liczy sześć osób. – Jesteśmy
trzecią co do wielkości formacją
w sejmiku. PiS liczy dziesięciu
członków – mówi Śliwa.
W powiecie limanowskim pełnomocnikiem SP został Stanisław
Nieczarowski, trzykrotny radny
gminy Jodłownik, a obecnie radny
powiatu. W Nowym Sączu funkcję
pełnomocnika ma przejąć radna
Barbara Jurowicz.
Jak poinformował Mularczyk,
do struktur SP chce pozyskać nie
tylko byłych działaczy PiS i formacji prawicowych, ale i zupełnie

S T Y L Ż YC I A . Sądeczanka Marcela Chmielowska została II Wicemiss Polonia. Firma Diamonds International Corporation przyznała
jej także tytuł Miss DIC, wręczając
upominkową biżuterię.

nowe osoby. Dodał, że z 66 członków PiS w Nowym Sączu do SP
przeszło 32, a w powiecie 52, natomiast 42 pozostało w PiS.
Obecny na konferencji poseł Andrzej Romanek zachęcał do

współpracy także młodzież. Powstała bowiem młodzieżówka Solidarnej Polski. – Ci młodzi ludzie nie
chcą uprawiać polityki, ale działać. Na swoim koncie mają już akcję mikołajkową zorganizowaną

na rzecz dzieci z Domu Dziecka
– agitował Romanek.
Kongres założycielski nowej
formacji politycznej ma odbyć się
w pierwszej połowie 2012 r.
(KG)

Nowy Sącz i powiat coraz bardziej niebezpieczne
Wzrosła liczba kradzieży wymierzonych w przedsiębiorców – w tym
roku było ich już 999. Rosną też statystyki związane z przestępczością narkotykową wśród nieletnich,
przybywa uzależnionych i handlujących nastolatków.
– Liczba kradzieży zwykłych
wzrosła do 999 w stosunku do
roku ubiegłego. Spadła za to o 28%
liczba kradzieży z włamaniem.
Bezpieczniej zrobiło się pod tym
względem w Krynicy, Łososinie,
Chełmcu, Piwnicznej i Nawojowej. Gorzej jest w Starym Sączu,

OGŁOSZENIA DROBNE

gdzie po przyłączeniu komisariatu w Podegrodziu liczba zdarzeń znacznie wzrosła – wylicza
mł. insp. Rafał Leśniak, komendant nowosądeckiej policji.
Liczba zabójstw w porównaniu
z zeszłym rokiem na szczęście spadła. Wtedy było ich sześć, z czego
większość na tle konfliktów rodzinnych. Teraz zanotowano jedno: 16–letni chłopak brutalnie zamordował taksówkarza.
Nowy rok przyniesie zmiany w Komendzie Miejskiej Policji
w Nowym Sączu. Utworzona zostanie specjalna komórka do spraw
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przestępczości internetowej. Sześciu funkcjonariuszy zajmie się łapaniem oszustów, których z roku
na rok przybywa. Rekordową sumę
wyłudzono w zeszłym roku. Oszukany wpłacił 40 tys. euro zaliczki
na samochód, którego nigdy mu
nie dostarczono.
Co więcej, rośnie liczba nieletnich notowanych za posiadanie lub
sprzedaż narkotyków. Rok temu
było ich 12, a teraz około 70. Wielu
z nich było uzależnionych od tych
substancji. Rafał Leśniak zauważa też, że coraz częściej zdarzają
się przypadki posiadania kokainy,

A

Praca w ubezpieczeniach ALLIANZ
POLSKA S.A. nr tel. 508 247 808
Kompleksowe remonty,
wykończenia wnętrz
(szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, układanie płytek,
paneli itp.) Nowy Sącz, okolice.
Solidnie i czysto. 606-788-339.

OKNA – DRZWI
MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

ul.Kolejowa 16
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55

której jedna działka kosztuje aż
200–250 zł. Przewiduje też, że
przez wysoką opłacalność sprzedaży takich substancji, dystrybutorów i ich ofiar będzie przybywać.
Władze miasta jednak nie mają
środków, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.
– Chcemy kupić dwa radiowozy, to wszystko na co możemy
sobie w tej chwili pozwolić w ramach dodatkowego wsparcia dla
poprawy bezpieczeństwa publicznego – mówi wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż.
(KF)

Do finałowej gali kandydatki
przygotowywały się na dwóch
zgrupowaniach. Na przełomie
października i listopada finalistki zostały zaproszone przez Biuro ds. Turystyki Ambasady Egiptu na tygodniowy pobyt, podczas
którego przygotowywały materiały promujące konkurs Miss Polonia. Pod koniec listopada natomiast wyjechały tym razem na
południe Polski – do hotelu Wellness Kinga w Czorsztynie, gdzie
pod okiem Renaty Lipskiej–Sołtyk ćwiczyły finałową choreografię. Kandydatka z Nowego Sącza,
choć bez tytułu Miss Ziemi Sądeckiej (ten oraz Miss Małopolski przypadł w udziale Klaudynie
Krzysiowskiej z Brzeznej), podbiła serca widzów programu TVP2,
który transmitował galę.
Czytelnicy DTS mieli już okazję poznać piękną sądeczankę.
Na naszych łamach opowiadała
o swoich pasjach i zainteresowaniach. Jest absolwentką I LO im.
Jana Długosza w Nowym Sączu,
a obecnie studentką prawa w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza
Modrzewskiego. Mimo wielu zajęć, znajduje czas na relaks i hobby. A pasji ma wiele: gotowanie,
górskie wycieczki, jazda na rowerze, a ostatnio właśnie modeling.
Doświadczenie wyniesione z pokazów mody, w których miała już
okazję uczestniczyć, jak widać,
przydało się.
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Auto Serwis – PROMOCJA!!!
20% rabatu na wszystkie zakupione
części i akcesoria z okazji otwarcia
nowego serwisu – części Bosch

tel. 18 441 56 72
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 42

NAJLEPSZE MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ
„Dobry Tygodnik Sądecki”
Zadzwoń:
18 544 64 40, 18 544 64 41
albo napisz:
i.legutko@dts24.pl
Ogłoszenia drobne za 5 zł!

Kartka z kalendarza

18 grudnia 1914 r.
W Nowym Sączu utworzono I Brygadę Legionów Józefa Piłsudskiego.
Wcześniej, 13 grudnia 1914 r., miasto zostało oswobodzone przez 1. Pułk
Piechoty Legionów Polskich. Sukces militarny kończący tzw. kampanię
podhalańską był jednocześnie ostatnim, jaki zapisała na swoim koncie ta
formacja.

DoãĈcz do nas! Zrealizuj swoje pasje!
Podejmij wyzwanie!
Zostaę İoãnierzem
Narodowych Siã Rezerwowych.
REKRUTACJA I NABÓR:
WKU w Nowym SČczu, ul. Czarnieckiego 13
tel. 18 443 77 55,
http://www.nowysacz.wku.wp.mil.pl

Święta, na jakie
nas stać
E KO N O M I A . Przedświąteczny
szał zakupowy w pełni. Dla niektórych rozpoczął się już w listopadzie, jednak nie dlatego, że tyle
mają sprawunków – szukają promocji, by święta nie zrujnowały
ich budżetu. Zajrzeliśmy sądeczanom do portfeli. Wygląda na to,
że w tym roku, z powodu wzrostu
cen, wydadzą więcej, ale święta
dla wielu będą skromniejsze.

Dorota, 33 l., kosmetyczka:
Na święta odkładam już od
dwóch miesięcy, żeby starczyło na prezenty dla wszystkich.
Święta są raz w roku, wiec upominki dla całej rodziny muszą
być. W porównaniu z ubiegłym
rokiem, wydam trochę więcej,
bo jednak ceny poszły w górę.
Nie liczyłam, ale koło 1000 zł
powinno starczyć.

Piotr, 28 l., przedsiębiorca:
Nie wiem, ile konkretnie
trzeba wydać na święta, zajmuje się tym moja żona. Ale
mówi, że w tym roku wydamy
więcej niż w poprzednim. Raz
w roku można poszaleć i kupić coś więcej. Tym bardziej, że
ciężko przewidzieć, co będzie
w przyszłym. Na świętach nie
będziemy oszczędzać.

Helena, 50 l., bezrobotna
Produkty długiej trwałości
zaczynam kupować już od listopada, także na jedzenie wydaję niewiele więcej niż w ciągu
roku, maksymalnie 200 zł, razem z pieczeniem ciast. W zeszłym roku podobnie. Nie wydziwiamy ze świętami. Robimy
na tyle, na ile nas stać. Prezentów się u nas w domu nie kupuje, dzieci mamy już duże, jak coś
potrzebują, to sobie same kupią.
Poza tym nie wyobrażam sobie
wydawać więcej na dwa, trzy
dni świąt. Po prostu mnie na to
nie stać. Święta to czas z rodziną, a nie z zakupami, prezentami i obżarstwem.

Krystyna, 40 l., ekspedientka
W tym roku planuję wydać
na święta ok. 500, maksymalnie 700 zł. W poprzednim roku
wydałam blisko 600 zł, ale ceny
wtedy były trochę mniejsze,
choć cukier drogi. Teraz też zaczynają się promocje, więc można coś kupić taniej. Prezenty
w mojej rodzinie są symboliczne, i nie wydaję na nie tak dużo
jak dawniej. Nie mam z czego, a kredytu na święta brać
nie chcę.

Monika, 35 l., księgowa:
Ania, 24 l., studentka:
Mam skromny budżet, więc
nie mogę sobie pozwolić na duże
świąteczne wydatki. Wolę zrobić coś własnoręcznie. Piekę ciasteczka, robię stroiki i wręczam
je rodzinie i znajomym. Nie kosztuje to zbyt dużo, oprócz mojego
czasu, a to chyba najlepszy prezent, jaki można wręczyć.

Lubię święta i jeszcze bardziej świąteczne zakupy, choć
mój portfel za tym nie przepada.
Kryzysu u mnie nie ma. Przynajmniej w tym roku, więc nie
będę zbytnio oszczędzać. Mam
liczną rodzinę, więc 2000 zł.
na wszystkie wydatki powinno
wystarczyć. Raz w roku można
poszaleć.
JOANNA SURÓWKA

Kartka z kalendarza

17 grudnia 1999
Otwarto w Nowym Sączu pierwszą i jedyną dotychczas w naszym regionie restaurację sieci McDonalds.
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Nowe mieszkania za dwa lata
R O Z M OWA z ANDRZEJEM KITĄ, prezesem Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Nowym Sączu

– Niedawno STBS oddał do użytku nowe bloki,
a już rozpoczyna kolejną budowę…
– To będzie już czwarty etap inwestycji na
osiedlu Błonia. Rozpoczął się w październiku tego roku, a powinien zakończyć w październiku 2013. W ramach przedsięwzięcia
powstaną trzy budynki, w których znajdą
się 123 lokale mieszkalne i 100 stanowisk garażowych na parterach. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 7137 m kw. Realizacja
inwestycji będzie przebiegała zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
– Co to oznacza dla zainteresowanych? Jakie warunki muszą spełnić, by móc zamieszkać w bloku na Błoniach?
– Przyszli mieszkańcy, chcący partycypować w budowie lokalu mieszkalnego, muszą
wpłacić do spółki 30 procent jego wartości.
Dziś koszt jednego metra kwadratowego będzie
wynosił około 3,5 tys. zł, a więc partycypujący
wpłaca 1150 zł za każdy m kw. Brakującą kwotę
spółka finansuje z dwóch źródeł: własnych oraz
kredytu, który stanowi ok. 50 proc. wartości.
– Mieszkanie nie jest ich własnością?
– Nie. STBS buduje mieszkania na wynajem w ramach społecznego budownictwa
mieszkaniowego z możliwością przeniesienia
na własność, ale dopiero po spłaceniu kredytu (zaciągniętego na 25 lat) i jeśli na to zgodzi
się zgromadzenie wspólników. Partycypujący
w budowie po wprowadzeniu się do mieszkań
podpisują umowę najmu ze spółką, wpłacając
kaucję, która wynosi ośmiokrotność stawki
ustalonego czynszu. Koszt kredytu zawarty
jest już w tych płatnościach. Jeśli nic się nie
zmieni, stawka czynszu będzie wynosić 11 zł

60 gr. Jest ona podzielona na część eksploatacyjną, czyli ubezpieczenie i obsługa budynku
(ok. 2,37 zł za m kw.), pozostałą część stanowi obsługa kredytu.
– Podsumujmy, ile już rodzin skorzystało z oferty STBS?
– Powstało już 25 budynków, w których
zamieszkało 1000 rodzin. Nie wszystkie
na osiedlu Błonie. Mamy trzy bloki na Iszkowskiego, dwa na Rokitniańczyków oraz
Malczewskiego.
– W 2004 r. STBS postawił pierwszy blok na 29.
Listopada, dziś to spore osiedle, o którym niektórzy mówią osiedle bogaczy…
– Budujemy bloki dla każdego obywatela. Ustawa nakłada jednak kaganiec i największe mieszkanie może mieć maksymalnie 75 m kw., a w lokalach mogą zamieszkać
osoby, które stać będzie na ich utrzymanie.
Dolna granica dochodów przy jednoosobowym gospodarstwie wynosi 125% najniższego wynagrodzenia – tj. ok. 1,6 tys. zł miesięcznie. Jest też górna granica dochodów,
więc osoby, których zarobki są wysokie, nie

skorzystają z naszych mieszkań. To lokale dla
normalnych rodzin, powiedziałbym o średnich dochodach.
– Wśród tych lokali są też mieszkania socjalne,
czy ich lokatorzy również muszą spełniać ustawowe warunki.
– W zasobach STSB nie ma mieszkań socjalnych. Są, owszem, lokale przypisane miastu, niemniej ich najemcy również muszą
spełniać ustawowe warunki. Wśród bloków
na osiedlu Błonie przy ul. Kusocińskiego
mamy jeden komunalno–socjalny, wybudowany sumptem nas wszystkich mieszkańców miasta. Większość rodzin szanuje to,
co otrzymała od miasta, ale jest kilka, które niszczą cały wizerunek osiedla. Mimo naszych interwencji, wchodząc na klatki schodowe tego bloku za każdym razem łapię się za
głowę. Uważam, że rząd powinien wprowadzić nakaz robót publicznych dla wszystkich,
którzy żyją na koszt podatników. Pobierają
zapomogi, dostają mieszkania socjalne i nie
potrafią dbać o nie, za to urządzają libacje
i dewastują wspólne dobro.

– Budynki i ich wyposażenie to jedno, a infrastruktura wokół nich drugie. Jakie udogodnienia
STBS zapewnia mieszkańcom.
– Przy współpracy z miastem na osiedlu
udało się wybudować dwa boiska: do siatkówki i badmintona oraz do piłki nożnej.
Mamy również wewnętrzne place zabaw. Ponadto czynimy starania u wojewody małopolskiego , by udało się pozyskać działkę na
terenie osiedla , na której mogłoby powstać
wielooddziałowe przedszkole. Marzy nam się,
by taką inwestycję przeprowadzić do czasu
powstania kolejnych budynków.
– Mieszkańcom marzy się też lepsza komunikacja miejska…
– Wszyscy życzylibyśmy sobie, aby
w pierwszej połowie 2012 r. została wybudowana zbiorcza ulica na odcinku od Nawojowskiej do Kusocińskiego. To znacznie ułatwiłoby życie mieszkańcom. Powstanie drogi
równałoby się z poprawą komunikacji miejskiej, której praktycznie tu nie ma. Stąd nasz
apel do prezydenta i Rady Miasta o pilne załatwienie sprawy.

SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.
33-300 Nowy Sącz ul. 29 Listopada 16/a/23
Tel/fax 18 540-11-70, 447-05-62
e-mail:stbs@hoga.pl www.stbs-nowysacz.pl
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Wszystko, co najważniejsze, znajdziesz na: www.sacz.in

Pamiętając o stanie wojennym
R O C Z N I C A . 13 grudnia 1981 r.
w pierwszym dniu stanu wojennego milicja internowała w Nowym
Sączu 26 działaczy związkowych.
Byli to: Eugeniusz Baran, Marian
Białoskórki, Stanisław Bodziony,
Aleksander Grela, Józef Grzyb, Roman Hasslinger, Tadeusz Jung, Józef
Jungiewicz, Roman Kałyniuk, Bernard Marsiske, Krzysztof Michalik,
Henryk Opilo, Henryk Pawłowski,
Ryszard Pawłowski, Józef Piekarz,
Władysław Piksa, Jacek Rogowski,
Grzegorz Sajdak, Jan Sikoń, Zenon

Szajna, Andrzej Szkaradek, Marek
Tomasik, Marek Wójtowicz, Jerzy
Wyskiel, Ryszard Zagórski i Jacek
Zaremba.

W miniony poniedziałek,
w przeddzień 30. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu
upamiętniono ofiary komunizmu.
Uroczystość rozpoczęła inscenizacja przeszukania samochodu
oraz aresztowania solidarnościowych opozycjonistów przez milicję. We wtorek 13 grudnia działacze „Solidarności” spotkali się
m.in. na apelu przed pomnikiem
przy moście 700–lecia.
(ZZ)

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI
Mniejszy i większy bohater
W swoim ostatnim felietonie p. Jarosław
Rola dał stanowczy i bezkompromisowy
odpór „lewacko–salonowym” poglądom,
które rzekomo głoszę. Ponieważ czytelnicy DTS mieli okazję zapoznania się z moim
stanowiskiem tylko w wersji daleko idącej
interpretacji mojego adwersarza, przesyłam kilka słów wyjaśnienia.
Pozwoliłem sobie zaprotestować
przeciwko odmawianiu prof. Bartoszewskiemu (więźniowi KL Auschwitz,
żołnierzowi AK, członkowi organizacji „Żegota”, uczestnikowi powstania
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warszawskiego, działaczowi opozycji
demokratycznej) prawa do wyrażania
własnych odczuć i opinii. Na tej podstawie mój adwersarz zdemaskował
mnie jako salonowca wzorującego się
na socrealizmie z koneksjami politycznymi w „pewnej Gazecie” i sadystycznego apologetę ustaw norymberskich.
Gwoli wyjaśnienia – nie użyłem
wyrażenia „genetyczny Polak”, lecz
„genetyczny patriota” autorstwa posła Marka Suskiego. Sądziłem, że p.
Rola będzie znał ten termin – mój
błąd! Jak rozpoznać „lwa salonowego”

to Czytelnicy już wiedzą, natomiast byłbym wdzięczny, gdyby autor felietonu
wyjaśnił, na jakiej podstawie odróżnia
mniejszego bohatera od większego bohatera? Upowszechnienie tej metodologii mogłoby zrewolucjonizować nauki
humanistyczne!
Słyszałem, że nasza polemika na łamach DTS odbiła się sporym echem. Jeśli moje słowa skłoniły kogoś do refleksji,
to czuję się całkowicie usatysfakcjonowany i osiągnąłem zamierzony cel.
Pozdrawiam
MARCIN BURY

A

Budżet przetrwania
i braku inwestycji
E KO N O M I A . – Przyszłoroczny budżet jest fatalny. To budżet na przetrwanie – stwierdza Józef Antoni
Wiktor, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza. Miasto, w dobie kryzysu, nie ma w planach inwestowania.
Większość pieniędzy pochłoną wydatki bieżące.
Planowane dochody budżetu na
2012 r. wynoszą 376 mln 631 tys.
zł, wydatki przeszło 379 mln. Zadłużenie miasta wzrośnie, ale jak
twierdzi Józef Antoni Wiktor nie
przekroczy dopuszczalnych parametrów. – Nie przekroczymy chyba nawet 15 proc. – mówi.
Niepokoją go natomiast niskie
wydatki majątkowe, czyli na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Choć
ekonomiści przekonują, że kryzys to
najlepszy czas na inwestowanie, miasto planuje wydać ledwie 16 mln zł na
tego typu wydatki. – To tylko 4 procent, przeszło 60 procent mniej niż
w roku 2011 – informuje przewodniczący Komisji Finansów Publicznych. – To bardzo niepokoi. Bo inwestycje związane z infrastrukturą
wpływają na rozwój miasta. Tymczasem w planie budżet ujmuje jedynie niewielki odcinek ul. Biegonickiej i dwie, trzy drobne inwestycje.
Radny nie ukrywa, że liczy, iż
prezydent znajdzie rozwiązania,
które pozwolą na realizację dużych
inwestycji, takich jak choćby obwodnica północna. – W budżecie
na ostateczne przygotowanie tego
zadania zabezpieczono symboliczne milion złotych – na ogłoszenie
przetargu, wybranie wykonawcy. Prezydent składa obietnice,
że inwestycję uda się zrealizować
w systemie prywatno–publicznym.
To by nie obciążało zbytnio budżetu
i na takie rozwiązanie mamy nadzieję – dodaje Wiktor.
Workiem bez dna okazuje się
dla budżetu Nowego Sącza oświata. Mimo że teoretycznie na jej
R

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA
GABINETY
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny,
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny,
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieciħcy,
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

„ Z D R O W I E ‘’
33-300 Nowy SČcz,
ul. _niadeckich 4
tel. 18 443 81 58,
fax 18 440 89 58

PRACOWNIE
f
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
f
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA
(leczenie krħgosųupa i stawów)
f
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczyŷ,
plam, przebarwieŷ, znamion, kurzajek, zmarszczek)
f
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nadǏerki, naczynia
f
ANALITYKA OGÓLNA

Przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(niektóre procedury refundowane przez NFZ)
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prowadzenie miasto otrzymuje
rządowe subwencje, musi każdego
roku dokładać do szkół i przedszkoli
– ok. 30 mln zł. Paradoksalnie, na co
zwraca uwagę Józef Antoni Wiktor,
uczniów ubywa, a wydatki rosną.
– Nie ma odważnych, by dość
drastycznie i reżimowo podejść
do oświaty – mówi były prezydent, zwracając uwagę na błędy, jakie uchodzą, albo specjalnie
przymyka się na nie oko, podczas
analizy arkuszy organizacyjnych
przygotowywanych przez szkoły
w pierwszym kwartale roku. Nie
wymieniając nazwy szkoły, podaje przykład placówki, która ma
znacznie więcej nauczycieli i administracji niż szkoła, która liczy o 50
uczniów więcej. A to kosztuje miasto kolejny milion.
67 mln przewidziano w budżecie
na politykę społeczną. Z czego administracja pochłania 5,4 mln zł. Ale
i tu, jak i w Urzędzie Miasta na administracji radni nie zamierzają oszczędzać. W ubiegłym roku jeszcze takie
wnioski składali przy analizie budżetu, w tym – nie mają żadnych zastrzeżeń. Tymczasem w ciągu czterech lat liczba etatów urzędniczych
w mieście wzrosła z 307 do 347.
– Administracja publiczna
w tym roku kosztowała nas 26
mln zł, planowany wzrost jest na
poziomie inflacji. No może ok. 6
proc. – wylicza Wiktor. – Co nie
znaczy, że z tego stanu jesteśmy
zadowoleni. Trzeba by się zastanowić, czy większa liczba urzędników jest uzasadniona.
Mimo wyliczanych paradoksów, większość radnych akceptuje planowany budżet. Poszczególne komisje przekazały już swoje
uwagi i wnioski do Komisji Finansów Publicznych. Jak informuje jej
przewodniczący, było ich niewiele. – Radni zgadzają się na taki budżet. Mówią, że nie mają wyjścia.
To budżet przetrwania – takie jest
też zdanie komisji.
(KG)
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Temat tygodnia
– Próbowaliśmy Alka naprawić, ale
przez trzy lata nie byliśmy w stanie
– mówi Julita Szofer–Florek, dyrektorka Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu,
które kilka miesięcy temu ukończył podejrzewany o morderstwo sądeckiego taksówkarza 16–latek. – Aleksander
dał się poznać jako dobry uczeń, bardzo dobrze rokujący – broni chłopaka Alicja Wąsowicz, dyrektorka Zespołu
Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, do której od września chodził
Aleksander P.

Zabił, bo chciał spłacić dług?

Sympatyczny kolega, czy
agresywny i nadpobudliwy?
6 grudnia rano na ul. Ruczaj odnaleziono zwłoki 65–letniego taksówkarza, wieczorem policja aresztowała podejrzewanego o popełnienie
morderstwa 16–latka. Przyznał się
do winy. Miał zadać ofierze kilkanaście ciosów nożem w głowę i brzuch.
Zbrodni dokonał na tle rabunkowym.
Skradł… 240 zł.
Tego dnia był w szkole. Jak relacjonują jego koledzy, jego zachowanie nie wzbudzało podejrzeń. Tylko
urwał się z lekcji. Ale ostatnio często zdarzało mu się wagarować. Niemniej dyrektorka szkoły wypowiada się o chłopcu bardzo pozytywnie.
– Przez ten bardzo krótki czas
Aleksander dał się poznać jako dobry uczeń, bardzo dobrze rokujący. Nauczyciele chwalili go, należał
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nawet do czołówki w klasie. Był dla
wszystkich sympatyczny, koleżeński, życzliwy. Na obozie integracyjnym ze swoją klasą miał się okazać
dobrym kumplem. Zdradzał przy
tym pewne cechy przywódcze, ale
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Był normalnym uczniem, jak

każdy inny – zapewnia Alicja Wąsowicz. – Nie słyszałam, żeby stwarzał jakieś problemy, choć w ostatnim czasie wagarował. Na prośbę
wychowawcy rodzice przychodzili
do szkoły, rozmawialiśmy na ten temat i zastanawialiśmy się, co może
być przyczyną.

Okazuje się jednak, że w nowosądeckim Gimnazjum nr 6, które
ukończył w czerwcu z zachowaniem nieodpowiednim, Aleksander pozostawił po sobie zupełnie
inny obraz.
– Alek był bardzo trudnym
uczniem. Przez całe trzy lata sprawiał nam problemy wychowawcze. Żaden uczeń w szkole nie
miał w dzienniku tylu uwag, co on
– wspomina Julita Szofer–Florek, dyrektorka gimnazjum. – Wagarował,
spóźniał się. Był bardzo nadpobudliwy. Widać było, że coś z tym chłopakiem jest nie tak.
Z relacji dyrektorki gimnazjum
wynika, że chłopak nie tylko przeszkadzał nauczycielom w prowadzeniu lekcji, nie wykonywał poleceń, ale również był agresywny. 11
maja 2010 r. w szkolnej szatni brutalnie pobił kolegę. Sprawę zgłosiła
matka poszkodowanego nastolatka, ale obrażenia jakie odniósł jej
syn zostały zakwalifikowane jako
skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu „poniżej dni siedmiu”, wobec
czego sprawa została umorzona.
Skończyło się na obniżeniu zachowania Aleksandrowi. W rozmowach z matką 16–latka dyrektorka

niejednokrotnie sugerowała, że powinien on pić zioła na uspokojenie
oraz że najlepszym rozwiązaniem
byłoby skorzystanie z pomocy psychiatry. Bezskutecznie.

Wszyscy w szoku
Okazuje się, że przyczyną problemów nastolatka mógł być hazard.
Aleksander P. miał popełnić zbrodnię,
ponieważ potrzebował pieniędzy na
spłatę karcianego długu, który wynosił 8 tys. zł. Chłopak przyznał się do
zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Przesłuchiwano
go w obecności pełnoletniej siostry,
bo matka wciąż jest w szoku.
W szoku są również uczniowie
z klasy Aleksandra.
– Na informację o morderstwie
zareagowali w różny sposób. Są pod
stałą opieką psychologa – mówi Alicja Wąsowicz.
Pozostali uczniowie Zespołu Szkół
w Marcinkowicach o tym, co zrobił
ich kolega, dowiadywali się pocztą
pantoflową.
– Nam powiedzieli o tym koledzy.
Żaden nauczyciel z nami nie rozmawiał, nie było żadnej pogadanki z psychologiem albo pedagogiem
– mówią. – Jeszcze chyba nawet nie
wszyscy wiedzą, że to był właśnie
ten chłopak. Ale to kwestia czasu…
Dyrekcja szkoły natomiast stara
się, żeby wydarzenia ostatnich dni

A

Niepubliczny Zakáad Opieki Zdrowotnej

Antidotum

Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 3

ĝwiadczy usáugi w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ
LEKARZE:
Rodzinni,Pediatrzy, InterniĞci
Gabinet zabiegowy
Punkt szczepieĔ
Program pro¿laktyczny chorób krąĪenia

ł
ł
ł
ł

tel. 18 441 55 85, 18 441 56 76
Ponadto Ğwiadczymy usáugi
komercyjne w zakresie:

LOGOPEDII, LARYNGOLOGII,
PSYCHOLOGII, DERMATOLOGII,
Dla pacjentów nieubezpieczonych porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

Poradnia dermatologiczna
Oferuje moĪliwoĞü fototerapii
Zabiegi odbywają siĊ w obszernej kabinie
wyposaĪonej w lampy UVA i UVB.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü PUVA
- terapii (fotochemioterapii)
Rejestracja na miejscu oraz telefonicznie:

tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ

Od 15 paĨdziernika w kaĪdą sobotĊ czynny jest gabinet lekarza pediatry
od godz.9.00 do godz. 12.00 oraz gabinet zabiegowy od godz.9.00 do 16.30
Przychodnia prowadzi szczepienia ochronne przeciw grypie.
ĝwiadczenia te udzielane są za odpáatnoĞcią. ZAPRASZAMY
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www.sacz.in – zamów reklamę na portalu: 18 544 64 40, 18 544 64 41
w jak najmniejszym stopniu wpłynęły
na funkcjonowanie placówki.
– Aleksander chodził do naszej
szkoły, ale mógł być też uczniem
każdej innej – zaznacza dyrektor
Wąsowicz. – Proces dydaktyczny

trwa dalej, przeszliśmy do rzeczywistości. Lekcje się odbywają
według planu, uczniowie zachowują się normalnie. Nie zauważam tu żadnych anormalnych
zachowań.

KTO Z WAS URODZIŁ SIĘ ZŁY?
Artur Czernecki, radny miejski:
– Kilka lat temu odważyłem się publicznie przeciwstawić bezmyślnie ustawianym w niezliczonych miejscach publicznych maszynom do hazardu. Postulowałem o powołanie psychologa ds. uzależnionych od hazardu. Zwracałem uwagę, że pozostawienie młodych sądeczan bez opieki, bez zagospodarowania
czasu wolnego przez samorządy skutkuje właśnie złym zachowaniem. Wszyscy
(co od lat mówię, lecz mój głos jest mało słyszalny) angażujemy się w organizowanie pomocy charytatywnej dzieciom, niepełnosprawnym starszym, a tymczasem zapominamy o młodzieży, a przecież pozostawienie jej samej sobie niczemu dobremu nie służy, o czym możemy się dzisiaj przekonać. Szkoda tylko,
że człowiek musiał zginąć, żeby ten problem został dostrzeżony. Problem, z którym tak naprawdę wcześniej czy później będziemy musieli się zmierzyć wszyscy.
Spotykając się z młodzieżą, zadaję im zawsze to samo pytanie: „Czy ktoś z Was
urodził się zły?”, po którym przeważnie następuje cisza. Cisza, która tak naprawdę jest dla mnie odpowiedzią. To przecież wszechobecny pośpiech dorosłych, rodziców powoduje, że młodzi ludzie szukają sami, na własna rękę sposobów zagospodarowania swojego wolnego czasu. Wspomnę lata młodzieńcze
moje – Liturgiczna Służba Ołtarza, Harcerstwo, Koła PCK, Koła Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne Kluby Sportowe, PTTK. Każdej zimy wylewaliśmy wspólnie z dorosłymi lodowiska pod blokiem, korzystaliśmy bez żadnych problemów
z boisk przyszkolnych (wspomnę systematyczne rozgrywki w piłkę nożną z ojcem Władysławem Augustynkiem z kościółka kolejowego. Jaka to była frajda dla
nas móc z nim zagrać na „elektryku”)! A dzisiaj wszystko opiera się na komercji. Ścianka wspinaczkowa, hale sportowe, pływalnie, korty, sale gimnastyczne
itd. – aby z nich skorzystać należy zapłacić. A ja się pytam: czy nie lepiej wspomagać rodziny niejednokrotnie dysfunkcyjne, właśnie przedstawiając im ofertę
poprzez zagospodarowanie czasu wolnego ich dzieciom i zaangażowanie właśnie rodziców lub opiekunów?
W niedługim czasie, podejrzewam, przy tym pędzie życia oraz z braku czasu dla
bliskich będziemy zatracać coraz bardziej wrażliwość społeczną. Tylko czy sami
nie jesteśmy temu winni? Czy ktoś zastanowił się, co czuje ten 16–letni chłopiec i co czuje rodzina zamordowanego taksówkarza? W krzyku rozpaczy słyszę
głosy o karze śmieci dla 16–latka. Tylko czy to jest rozwiązanie problemu? Przecież demoralizacja młodzieży następuje od wielu już lat poprzez wiele czynników np. telewizję, internet. Resocjalizacja jest zdecydowanie kosztowniejsza niż
zaangażowanie się państwa w tę grupę społeczną, jaką jest polska młodzież.
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Uzależnieniem od hazardu nie można
usprawiedliwiać morderstwa
R O Z M OWA z TOMASZEM KOŚCIELNIAKIEM, magistrem pedagogiki resocjalizacji, certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień od hazardu
w Małopolskim Ośrodku Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
– Kiedy zabawa przeradza się w hazard?
– Bywa, że już za pierwszym razem. Zaczyna się od wygranej i to
nawet niewielkiej. Ktoś wrzuci do
maszyny pięć złotych, a wyciągnie
50 zł. Wówczas zaczyna rodzić się
fantazja, że to jest sposób na życie.
Nie tylko na pieniądze, ale spełnianie swoich marzeń.
– Kto jest najbardziej narażony na
uzależnienie?
– Ciężko to sklasyfikować. Osoby, które mają problem z samodyscypliną albo w swoim życiu zawsze
wybierają drogę na skróty, są bardziej skłonne popadać w taki nałóg.
Bo hazard to droga na skróty. Choć
wśród moich pacjentów były i takie
osoby, które prowadziły firmy, pracowały po 16 godzin dziennie, a kiedy spróbowały gry, zmieniały się ich
priorytety. Choć zawsze wychodzili
z założenia, że do dobrobytu dochodzi się z czasem i ciężką pracą, wygrane potęgowały w nich przekonanie,
że można osiągnąć to znacznie szybciej i w łatwy sposób. Jeden z moich
pacjentów wygrał w grach hazardowych prowadzonych w internecie
12 tys. zł i postanowił zrezygnować
z bardzo dobrej pracy. Stwierdził, że
w pół godziny dziennie jest w stanie
więcej zarobić. Tymczasem popadł
w ogromne długi.

– Siłą napędową hazardzisty jest potrzeba przeżywania silnego napięcia,
jakie pojawia się podczas gry. Najpierw
spowodowane jest ono wygraną, później paradoksalnie przegrana bardziej
ich napędza. Jak to możliwe?
– Na początku faktycznie fantazje związane z wygraną bardzo pobudzają. Sam hazard oznacza grę,
w której rządzi przypadek, więc
kiedyś się musi przegrać. Pragnienie odegrania się powoduje, że hazardzista bardziej się nakręca. To jest
siła związana z lękiem przed konsekwencjami. Im większa przegrana, tym większe pieniądze stawiane
na kolejną grę. Hazardzista w takiej
chwili zastępuje ten lęk poczuciem,
że wszystko może być dobrze.
– Z fazy zwycięstw, łatwo przechodzi
się do fazy strat, a po nich to już krok do
kolejnych opisywanych faz w rozwoju
uzależnienia od hazardu, czyli desperacji i utraty nadziei. Możemy usprawiedliwiać zachowania hazardzisty, który
dla zaspokojenia swojego uzależnienia
sięga po… nóż?

– Moim zdaniem nie możemy!
Hazard to nie jest choroba psychiczna. Jeżeli ktoś dopuścił się morderstwa, to na to musiały złożyć się
i inne czynniki osobowościowe. Patologiczny hazard prowadzi do różnych zachowań, ale nie możemy
nim usprawiedliwiać przestępstw.
– Do jakich innych zachowań?
– W swojej 4–letniej pracy miałem do czynienia z ok. 60 osobami uzależnionymi. Popełniali przestępstwa, bo byli bardzo zadłużeni,
ale nie posuwali się do morderstw,
prędzej próby samobójstwa. Z moich obserwacji wynika, że dopiero
w fazie utraty nadziei uzależnieni
trafiają do ośrodka.
– Sami się zgłaszają?
– Najczęściej przychodzą z rodzinami, które dopiero na tym etapie
były w stanie odkryć problem. Osobie uzależnionej od alkoholu trudniej
ukryć nałóg, a hazardzista do końca manipuluje, zakłamuje rzeczywistość. Dopiero wtedy, gdy długów jest już tak dużo, że zaczynają
przychodzić do domu ponaglające
listy z banków, pojawiają się obcy
ludzie, domagający oddania pieniędzy – rodzinie otwierają się oczy.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

W 2010 r. w Małopolskim Ośrodku
Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Nowym Sączu podjęło leczenie 16
osób z Nowego Sącza uzależnionych
od hazardu, do listopada 2011 r.
zgłosiło się już 28. Jak informuje
dyrektor Ośrodka Iwona Bodziony nie
obrazuje to jednak skali zjawiska.

A

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

BALERON

BOCZEK
GOTOWANY

BOCZEK
PIECZONY

KABANOS
TRADYCYJNY

KASZANKA

KIEŁBASA
DOMOWA

KIEŁBASA
SZYNKOWA

KIEŁBASA
ŚLĄSKA

PASZTETOWA

PIECZEŃ
WIEJSKA

POLĘDWICA
SOPOCKA

SALCESON

SZYNKA
Z KOŚCIĄ

SCHAB
PIECZONY

SZYNKA
TRADYCYJNA

Wędliny tradycyjne bez konserwantów
Założenie zakładu w 1998 roku nastąpiło w konsekwencji wieloletniej rodzinnej
tradycji produkcji wyrobów swojskich. Każdy wytwarzany u nas wyrób jest
najwyższej jakości dzięki połączeniu tradycyjnych rodzinnych receptur, najlepszych
składników oraz najnowszych technologii. Starannie dobrane przyprawy i najlepsze
wyselekcjonowane mięso, wyłącznie pochodzenia krajowego, gwarantują najwyższą
jakość wyrobów. Pragniemy dodać, iż współpracujemy tylko ze sprawdzonymi
ubojniami trzody. Tradycyjne wędzenie naszych wyrobów przy użyciu drzewa
bukowego i owocowego, nadaje im niepowtarzalny smak i zapach. Dzięki niewielkim
rozmiarom zakładu wszystkie nasze produkty są niepowtarzalne, o wyjątkowym
smaku. Nasze wyroby są laureatami licznych konkursów, co potwierdza ich wysoką
jakość i niepowtarzalny smak.

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
szczęśliwego
Nowego Roku 2012 roku

NASZE WYROBY MOŻNA KUPIĆ:
GOSDROB, Nowy Sącz, ul Sobieskiego
Market Rafa, Nowy Sącz, ul. Węgierska
Piekarnia Oracz, Nowy Sącz, ul. Nawojowska
Solidus, Nowy Sącz, ul. 1 Brygady

Delikatesy EWA, Nowy Sącz, ul. Traugutta
HIT POL PACHO, Grybów
Delikatesy Centrum, Rytro
Delikatesy Centrum, Piwniczna
Delikatesy Centrum, Grybów
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Opinie
Samospożycie jaj

K

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

iedyś, dawno temu, zaprosiłem do radia
„Echo” Antoniego Kroha.
Pisałem o nim
niedawno, więc postaci przybliżał
nie będę. Ponieważ pan Antoni jest
człowiekiem cholernie inteligentnym, od czasu do czasu sięgałem po
jego wiedzę, a to kręcąc film telewizyjny o fenomenie paszyńskim, a to
zapraszając go do Telewizji Kraków
na „Galę Galicyjską”, czy do wspomnianego radia. Tym razem powód
był nieco inny: zredagowanie przez
niego i panią Barbarę Magierową słownika pod intrygującym tytułem „Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny”. Publikacja
okazała się świetnym materiałem
ilustrującym naszą językową wyobraźnię oraz ewolucję, jaką przeszła ojczysta mowa na przestrzeni
ostatnich dekad. Był rok 1995. Nieodległe czasy PRL–u (raptem 6 lat)
ciągle jeszcze siedziały w nas głęboko, także w warstwie językowej.
Leksykon pokazuje więc dwie epoki: „przed naszą erą” (okres komuny) i czas „naszej ery”. Teraz, po latach, wczytanie się w tę osobliwą
lekturę dostarcza wrażeń co najmniej egzotycznych. Już tytułowe
„samospożycie jaj” trąci makabreską. Dzisiaj młodemu czytelnikowi pewnie kojarzy się to z jakąś formą wyrafinowanego kanibalizmu,
tymczasem w zamierzchłych czasach komuny takie leksykalne dziwolągi były częścią naszej językowej
kultury (albo jej braku) i wszyscy doskonale wiedzieli, o co chodzi. „Samospożycie jaj” nie tylko
nie wyzwalało emocji, ale było całkowicie czytelnym komunikatem.
Spółka Kroh – Magierowa przypomniała nam setki podobnych potworków językowych, które wszakże mają jeden niekwestionowany
walor – śmieszą! Ze względu na
ograniczoną pojemność niniejszego
felietonu dam jedynie kilka próbek
naszego niegdysiejszego talentu słowotwórczego. Na początek zagadka:

czy pamiętacie Państwo, co to jest
„łupież Breżniewa”. Nie pamiętacie? Gruzińska herbata. Żart zdecydowanie mało czytelny dla młodego
Polaka, który – jak sądzę – pojęcia nawet nie ma, kim był towarzysz Leonid B. Typowym dla czasów PRL–u przykładem nowomowy
był „stopień uruchomienia członków partii”. Takie sformułowanie
rodzi dzisiaj skojarzenia erotyczno
– kliniczne, wtedy było przejawem
troski. Mniejsza, o co! Inne zabawne powiedzenia to: „zatyczka niemowlęca” (smoczek), „bliźniaczki”
(piersi kobiece) czy „biuścik” (wymię krowy). Niektóre powiedzenia przypisuje się dzisiaj konkretnym osobom, jak na przykład „sen
pijanego cukiernika”, co oznaczało
Pałac Kultury i Nauki. Autorem tej
skądinąd zasłużonej złośliwości był
podobno Władysław Broniewski.
Poeci w ogóle byli jacyś wyjątkowo wredni. Inny poeta i publicysta
okresu PRL–u, Antoni Słonimski,
fatalnie potraktował swojego kolegę
po fachu, Jarosława Iwaszkiewicza,
któremu wsadził szpilę finezyjną,
określając go „pisarzem posłusznego wzrostu”. Było to aluzją nie tylko
do wysokiego wzrostu, ale i do jego
lekko serwilistycznego stosunku do
komunistycznej władzy. Warszawiacy z kolei, jako autor zbiorowy,
w roku 1981 wprowadzili do języka
nazwę Liga Obrony Stołków, którą ochrzcili Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Jednostki Gospodarki Uspołecznionej. Swoją drogą,
ciekawe, kto tę nazwę dzisiaj by zapamiętał? Gdyby spróbować napisać
jakiś spójny tekst, używając do tego
celu archaicznych PRL– owskich dziwolągów, mógłbym zaproponować
np. takie zdanie: Idąc do swojej laski, ciężko przystojny nerwowo popijał z marynarki białą, ale przesadził
i skończył jako płaskorzeźba. Dla ułatwienia podpowiem, że „płaskorzeźba” to pijany do nieprzytomności, leżący na ulicy jegomość. Prawda, że
taki tekst brzmi trochę nieświeżo?
„Jedynka do zajezdni” – tak krzyczeli niegdyś kibice niezadowoleni z postawy bramkarza Jana Tomaszewskiego. To nietypowy przykład, bo
akurat ten tekst zachował walor aktualności. Dziś większość tych, skądinąd zabawnych powiedzonek czy
neologizmów, jest po prostu nieczytelna. Dla młodego pokolenia to językowy skansen, chociaż to właśnie pokolenie zupełnie nieświadomie
tworzy skansen nowy. Ale o tym napiszę za jakieś kilkadziesiąt lat.

Miejcie ich
w dupinach

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

No

i znów się
zagotowało. Tym razem jęk salonowego
pomruku
odbijał się niczym echo między Marcinkowicami, Krakowem a Nowym Sączem. Powodem zawodzącego skowytu
była wyjątkowo podła i nikczemna (jak
zawsze) manipulacja, w którą podstępnie i skrycie włączono szkolną gawiedź. Ów niewyobrażalny skandal
nad skandale wybuchł podczas wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Marcinkowicach, gdzie były premier złożył
hołd przy obelisku upamiętniającym
pomordowanych w Związku Sowieckim polskich oficerów oraz ofiary tragedii lotniczej w Smoleńsku. Potem
spotkał się z młodzieżą i mieszkańcami. Na własną zgubę, premiera przywitano biało–czerwonym bukietem
tudzież strofami patriotycznej poezji. Ku nieszczęściu przyjął też zaproszenie w gościnne progi księdza proboszcza. Widać tego już było za wiele,
gdyż świadomie światli obywatele dopatrzyli się w tym haniebnym i pożałowania godnym uczynku klerykalno – faszystowskiej prowokacji. Zaraz
też wnieśli skargę o uwikłanie szkoły w rozgrywki polityczne na rzecz
siły awanturniczej, mrocznej i głęboko niesłusznej. Nadgorliwi „uprzejmi” rozdęli sprawę tak, aby czyniąca
honory gospodarza dyrektorka szkoły podstawowej wyszła na jaskrawą
ignorantkę oraz łamiącą prawo funkcjonariuszkę partyjną. To, że placówka
sprawuje opiekę nad lokalnymi Miejscami Pamięci Narodowej i w tym sensie obecność jej przedstawicieli była
rzeczą tyle naturalną, co oczywistą,
jawiła się dla „uprzejmych” jako nieistotny margines. Skarga jak to skarga,
uruchomiła tryby urzędniczej machiny, a ponieważ wójt Chełmca nie dopatrzył się w zachowaniu pani dyrektor niczego zdrożnego, przeto, w myśl
porzekadła, jak nie kijem go to pałą,
sprawa trafiła do Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Na tym zakończmy, bo nie o analizę procedur urzędniczych tu idzie.

Ten nasz podwórkowy przykład niczym w soczewce pokazuje schemat
działania „oburzonych”. A bulwersują się głównie salonowcy, bowiem tylko
oni przekazali sobie moc, pozwalającą
intelektualnie i całym jestestwem przeżywać oraz rozumieć złożoność otaczającego świata. Także w kwestii kto,
z kim i gdzie może porozmawiać, komu
wypada podać rękę, a w czyją stronę
pogardliwie splunąć i odwrócić się na
pięcie…lub w najgorszym razie donieść.
Reszta, czyli stojąca po ciemnej stronie, skuta różańcem i zaślepiona biało–czerwoną przepaską masa, nie jest
zdolna samodzielnie myśleć i odczuwać
tak, jak predestynowane do tego elity.
Inna rzecz, że na przestrzeni dziejów
owe euro–elity plotły najrozmaitsze
bzdury. Okrzyknięty królem oświeceniowych filozofów Wolter zachwalał
rozbiory Polski jako przejaw rozsądku
i dobrze rozumianego interesu europejskiego. Inni, uzasadniając sens niewolnictwa zawyrokowali, że Murzyni to
nie ludzie, a jedynie wyższa forma człekokształtnych, którym z gruntu obce są
ludzkie odczucia i dlatego bez skrupułów można ich smagać batem. Jak bydło. W rodzimej odmianie bezlitosne
chłostanie i pastwienie się nad zacofanym, rozmodlonym „bydłem” przez
tłumy „młodych i salonowo–światłych” mogliśmy zobaczyć na Krakowskim Przedmieściu. Tyle, że wówczas,
nikt nie poszukiwał sprawców naruszenia cudzej nietykalności. Widać to nie
to samo, co zniszczony podczas ostatnich ekscesów wóz transmisyjny medialnego potentata.
Musi, że już całkiem skiksowaliśmy,
skoro obiektem ogólnopolskiej szydery stały się dzieci z Marcinkowic, a medialny potentat woził się po nich jak po
burym psie. Tylko dlatego, że ośmieliły się pokłonić i recytować strofy niewłaściwej osobie (skądinąd trzeba nie
lada świni, żeby wytoczyć działa przeciw maluchom). Niezależnie od wszystkiego Pani Dyrektor z Marcinkowic życzę, by robiła swoje. Tak jak w kwietniu
„roku pamiętnego”, gdy wspólnie organizowaliśmy dla dzieciaków lekcje historii o naszych oficerach. Tych
z Katynia. Wiem, że ta szkoła upaja się,
a wręcz płonie patriotyzmem. Oby ten
ogień trwał na wieki i nikt nie odważył
się go zdmuchnąć. Deklamujcie swoje wiersze, pilnujcie smoleńskiego kamienia i pielęgnujcie katyńskie dęby,
tak, jakbyście strzegli źrenicy wolności.
Kultywujcie pamięć o waszym patronie
Marszałku Piłsudskim, bo on by wam
dziś powiedział, żebyście tych, co z was
drwią i na was donoszą, mieli głęboko
w swych małych dupinach.
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Pieniądze na
wyciągnięcie ręki

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

K

ażdej nocy otrzymuję list od jakiejś nieznajomej
kobiety. Najdziwniejsze, że
za każdym razem
jest to jakaś inna kobieta. Zdarza się oczywiście, że piszą też do
mnie nieznajomi mężczyźni, ale
to zdecydowanie rzadziej. Kiedy z poranną kawą siadam przed
komputerem, mogę być pewien,
że kolejny list będzie już czekał w mojej skrzynce mailowej.
Co ciekawe, wszystkie te panie
zwracają się do mnie po imieniu.
Tak konkretnie to per Wojciechu.
Nie żadne tam zdrobniałe Wojtku, pieszczotliwe Wojtusiu, albo
po prostu Mol, co świadczyłoby o pewnej zażyłości, bo więcej ludzi mówi mi właśnie tak,
niż jakkolwiek inaczej. Generalnie nie przeszkadza mi mówienie po imieniu (jestem za, a nawet przeciw), ale żeby tak zaraz:
Wojciechu? Niby list pisze kobieta do mężczyzny, ale brzmi to
trochę jak w „Chłopach” Reymonta: „Wojciechu, a nie zjedlibyśta żuru?”. Ano zjadłbym. To
jednak jeszcze nic, że przechodzimy z nieznajomymi na „ty”
bez brudzia. Wszystkie te kobiety już w pierwszym zdaniu proponują mi pieniądze! Za nic. Nie
muszę kompletnie niczego robić.
Wystarczy, że wyciągnę rękę i już
za cztery godziny, a najdalej za
sześć, stanę się dużo bogatszy. No
i oczywiście dużo szczęśliwszy.
Nieznajome kobiety pragną bowiem mojego szczęścia. Dziwne,
bo skoro znają mój adres mailowy, to powinny też wiedzieć, że
jestem wystarczająco szczęśliwy,
by próbować to poprawiać.
„Wojciechu – pisze do mnie
pani Joanna – sprawdź kredyt samochodowy 5,49 proc., decyzję otrzymasz za cztery godziny!”.
„Wojciechu – wystukała na klawiaturze pani Jadwiga – odbierz
szybką pożyczkę i ciesz się kupowaniem świątecznych prezentów”. I tak każdego dnia. Co rano

nowy list od jakieś kobiety (choć
czasami również od mężczyzny).
Gdybym był złośliwy, odpisałbym
tej pani: „Joanno, mam do sprzedania dwa samochody. Weź sobie sama kredyt – na pewno dostaniesz dużą zniżkę – i kup jeden
z nich”. Ale, że złośliwy nie jestem, nic im nie odpisuję. Zamiast
tego opowiadam o mojej prywatnej korespondencji Czytelnikom.
Te panie, które wypisują do mnie
maile, i tak nie mają czasu czytać
gazet, bo przecież robią w szmalu, więc szkoda im każdej minuty
na pierdoły. Gdybym więc chciał
skorzystać choćby z części nadsyłanych codziennie ofert, byłbym dziś zadłużony bardziej niż
Grecja i Portugalia razem wzięte.
I co wtedy? Musiałbym jak Grecy
wyjść na ulicę protestować przeciw własnemu zadłużeniu. Co by
sobie o mnie pomyślał prezydent
Ryszard Nowak, patrząc z ratusza na moją samotną manifestację
na rynku? Uchyliłby okno gabinetu i zawołałby: „Wojciechu, tam
jest apteka, kup sobie coś żeby ci
się poprawiło”. I może nawet rzuciłby mi jakiś pieniążek, bo przecież ja byłbym zadłużony i niewypłacalny, więc niby za co miałbym
sobie kupić tabletki?
No dobrze, my sobie tu żartujemy z marketingowych sztuczek
sprzedawców tzw. kredytów konsumpcyjnych, a ludzie brali, biorą i brać je będę, bo świąteczne prezenty, bo przecena na urlop
w Egipcie, bo tysiąc innych powodów. Szkoda tylko, że niewiele ponad pół setki osób wysłuchało w sądeckim ratuszu piątkowego
wykładu profesora Jerzego Hausnera. Rzecz traktowała oczywiście
o ekonomii, ale były wicepremier
to fachowiec z najwyższej półki, więc wykładał w języku zrozumiałym dla zebranych. Nie odważę się tu streszczać wykładu prof.
Hausnera. Dziś już nawet nie trzeba
być studentem ekonomii, by pewne
zjawiska rozumieć. Nawet średnio
rozgarnięty przedszkolak wie, że te
nowe samochody, świąteczne prezenty i wycieczki do Egiptu lepiej,
jeśli nie biorą się z kolejnego kredytu zaproponowanego przez sympatyczną panią w porannym mailu. Jeśli skasujemy takiego maila
przed przeczytaniem, to i zbliżające się święta będą dla nas spokojniejsze i 2012 rok bezpieczniejszy
dla naszych kieszeni. A to wszystko
już niebawem.

Przychodnia Lekarska NZOZ Jedynka
Nowy Sącz ulica Kazimierza Wielkiego 9a
I – sze piętro
tel. 18 414 95 12
Świadczenia medyczne udzielane są
od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 18
ramach kontraktu z N. F. Z.

Zapraszamy do korzystania z porad:
• lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych
• konsultacji specjalistycznych : choroby wewnętrzne
– nefrolog i hipertensjolog (diagnostyka
i leczenie nadciśnienia tętniczego)
• pełen zakres badań ultrasonograﬁcznych (w tym badania
naczyniowe Duplex Doppler – badanie żył, tętnic w tym
tętnic nerkowych)
• badań diagnostycznych EKG ,
24 godzinny pomiar ciśnienia (ABPM )
• badań kierowców i badań posiadaczy broni palnej.
Nagłe zachorowania w nocy, soboty, niedziele i święta zabezpiecza:
Opieka Całodobowa przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5 (wejście obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
telefony 18 44 25 849, 18 534 08 68.
Iniekcje w domu pacjenta poza godzinami pracy NZOZ „Jedynka”
oraz w dni ustawowo wolne od pracy wykonuje
Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich „Strzykawka”
telefon: 18 440 71 29, komórkowy: 605 57 96 57
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Gmina Stary Sącz zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa
systemów grzewczych i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1
w Starym Sączu i Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej”.

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007
– 2013, Oś. Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska,
Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Całkowita wartość projektu: 968.588,17 złotych
Wysokość doﬁnansowania: 734 298,20 złotych

Celem projektu była:
x Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w Gminie Stary Sącz
x Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach
użyteczności publicznej w Gminie Stary Sącz poprzez termomodernizację
i przekształcenie istniejących systemów grzewczych w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu i Szkole Podstawowej w Moszczenicy
Niżnej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska

Działania zrealizowane w ramach projektu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
x przebudowa kotłowni – likwidacja istniejącej kotłowni węglowej
i wykonanie nowoczesnej, wysokosprawnej kotłowni opartej o gazowe
kotły kondensacyjne,
x wymiana instalacji elektrycznej kotłowni,
x wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły.
Szkoła Podstawowa im. Ks. Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy Niżnej
x przebudowa kotłowni – likwidacja istniejącej kotłowni węglowej
i wykonanie nowoczesnej, wysokosprawnej kotłowni opartej o gazowe
kotły kondensacyjne,
x montaż kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody
użytkowej,
x wymiana instalacji elektrycznej kotłowni,
x wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły,
x wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
x docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz fundamentów
budynku szkoły.
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33–340 Stary Sącz
tel. 18 4460270; fax. 18 4460270, www.stary.sacz.pl gmina@stary.sacz.pl
Pełniący funkcję Burmistrza: Jacek Lelek
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny

Zapraszamy do Malej Galerii
na wieczór z Justyną Bargielską
Początek dzisiaj (15 grudnia),
g. 17.30.

Justyna Bargielska (ur.7 lipca
1977) – polska poetka i pisarka.
Publikowała w wielu pismach
literackich, m.in. w „Odrze”,
„Ha!arcie”.
Jej wiersze były tłumaczone
na język angielski, język słoweński i bułgarski. Laureatka III edycji
konkursu poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego (2001) i nagrody
specjalnej na konkursie im. Jacka
Bierezina (2002). W 2010 roku za
tomik „Dwa fiaty” otrzymała Nagrodę Literacka Gdynia. Za swój
prozatorski debiut „Obsoletki”
(2010) otrzymała nominacje do
Paszportów Polityki oraz Nagrodę
Literacka Gdynia. Książka ta znalazła się w finale nagrody literackiej Nike 2011.

KULINARNA NOC FILMOWA MCK SOKÓŁ, 16 listopada, godz. 21

Między seansami filmowymi
kulinarna niespodzianka!
S O U L K I TC H E N ! Zinos, właściciel podupadającej restauracji Soul Kitchen, zostaje nieoczekiwanie porzucony przez
dziewczynę. Podłamany sercowym niepowodzeniem, zaniedbuje lokal, dając wolną
rękę pracownikom. W restauracji zaczyna panować radosna
anarchia. Kucharz gotuje to, co
zawsze chciał gotować. DJ porywa ludzi do tańca między posiłkami, a awangardowi artyści

urządzają performance za performance’em. Ku zaskoczeniu Zinosa, lokal zyskuje wielką
popularność wśród mieszkańców Hamburga.
K U C H A R Z E H I S TO R I I Bohaterami filmu są wojskowi kucharze – dla nich nie ma raczej
miejsca w podręcznikach historii. Okazuje się, że kuchnie polowe odgrywają w czasie wojen
nie mniejszą rolę niż czołgi i karabiny, a zaspokajanie apetytów

To szósta płyta kabaretu „Ergo”, w tym trzecia
samodzielna kabaretowa, bo były też składanki z innymi laureatami PAKI. Nowa płyta "Inna
rasa: Polacy" to 14 piosenek. Teksty do nich
napisał – Leszek Bolanowski, muzykę Bolanowski i Paweł Ferenc, ten ostatni był również autorem aranżacji. Płyta nagrana została
w Krakowie, realizatorem był Aleksander Wilk.
Skład zespołu: Olga Bolanowska, Ewa Dubińska (vocal), Leszek Bolanowski, Paweł Ferenc
(gitara, vocal), Krzysztof Biel (I skrzypce), Małgorzata Biel (II skrzypce), Andrzej Józefowski (piano, gitara bas.), Andrzej Święs (kontrabas), Jakub Ferenc (instrumenty perkusyjne).
Gościnnie wzięli udział w nagraniach: Paulina
Kaczmarczyk (obój) i Andrzej Włodarz (akordeon). Piątkowy koncert promocyjny będzie
nieco inną wersją niż to, co znajduje się na
płycie. Wystąpią też nowi artyści. W cenie biletu jest płyta! Przygotowanie krążka trwało kilka lat, projekt okładki Wojciech Szpineter,
a wszystkie umieszczone na niej fotogramy
– Daniel Janiszyn. Płyta jest rekomendowana
przez znakomitych artystów: Jacka Fedorowicza i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Po koncercie – "Ergonauci" zapraszają na ekscesy
artystyczno – towarzyskie, które odbędą się...
(informacja na zakończenie wieczoru).

żołnierzy może mieć przemożny
wpływ na losy świata.
T Y L KO M A R TA Główną bohaterką filmu jest szefowa kuchni w pewnej restauracji, której,
i tak nieuporządkowane życie,
dodatkowo się komplikuje, kiedy
musi zaopiekować się synem swojej zmarłej siostry. Sprawy przybierają zupełnie zwariowany obrót kiedy w jej kuchni pojawia
się nowy, niezwykle przystojny,
kucharz.

DT S PAT R O N U J E
Miasteczko Galicyjskie zaprasza
na konferencję „Ojcostwo dzisiaj”,
piątek (16 grudnia 2011 r) g. 10–15
Konferencja adresowana jest do
organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających
na terenie województw Małopolskiego i Podkarpackiego. Zainicjuje ona tworzenie sieci
współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.
Organizator – Fundacja Cyryla
i Metodego, zwracając uwagę na
niezastąpioną i niedocenianą rolę
ojca w rodzinie, podjęła w 2004
roku Inicjatywę Tato.Net, której
celem jest pomaganie mężczyznom w budowaniu świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa,
oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego zaangażowaniu ojców w rodzinie. Aby zrealizować te cele podejmujemy
następujące działania: organizujemy warsztaty, seminaria i konferencje dla ojców; prowadzimy serwis internetowy www.
tato.net; przeprowadzamy badania i sondaże; wydajemy publikacje na temat ojcostwa. Tato.
Net to także sieć współpracy ojców, inspirujących się wzajemnie doświadczeniem, wiedzą
i umiejętnościami.

www.sacz.in

klikaj
i czytaj
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Więcej sportu na: www.sacz.in

Jakie błędy popełnili sędziowie
z południowej Małopolski?
Pobiegną z olimpijskim ogniem

W austriackim Innsbrucku
w dniach 13–22 stycznia odbędą się pierwsze Zimowe Igrzyska
Olimpijskie Młodzieży. Jako oficjalny partner olimpiady firma
Samsung umożliwiła dzieciom
z Polski uczestnictwo w sztafecie – biegu z ogniem olimpijskim. W sztafecie udział wezmą również reprezentanci
Sądecczyzny.
Stało się to możliwe dzięki, konkursowi zorganizowanemu przez
oficjalnego partnera igrzysk firmę Samsung. Do udziału w akcji „It’s your future – be part of
it”, której koordynatorami są
Katarzyna i Paweł Zygmuntowie zaproszono ok. 20 tysięcy
szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
z całej Polski. Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu hasła dla
reprezentacji Polski na pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie
Młodzieży Innsbruck 2012.
R

E

K

L

A

M

Spośród wielu szkół, które odpowiedziały na zaproszenie wybrano 24 najciekawsze hasła.
W każdej z 24 szkół zorganizowano
dzień olimpijski – dzieci uczestniczyły w prelekcji i brały udział
w jednej z dyscyplin olimpijskich
– biegu na 60 m dla chłopców
i dziewcząt. Wśród startujących
wyłoniono 48 zwycięzców, którzy w nagrodę pobiegną w sztafecie z pochodnią olimpijską!

Sądecczyznę
reprezentować będą:
Szkoła Podstawowa w Mochnaczce Niżnej: Patrycja Żuchowska i Karol Sikorski. Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 1 w Krynicy–Zdroju:
Oktawian Sawicki, Kinga Tabaszewska. Zespół Szkół Złockie:
Kama Piwowar i Paweł Majewski.
Gimnazjum Nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu: Natalia Leśniak
i Przemysław Szarek. Zasadnicza
Szkoła Zawodowa w Tęgoborzy: Katarzyna Gwiżdż i Damian Zelek.

P I Ł K A N O Ż N A . O tym m.in.
przypomniano arbitrom z terenu OZPN Nowy Sącz, którzy
zgromadzili się na III Kursokonferencji Sędziów i Obserwatorów Piłki Nożnej OZPN w Nowym
Sączu. Przez dwa dni blisko 120
sędziów piłkarskich uczestniczyło w wykładach, omawiało
ciekawe zagadnienia boiskowe,
zapoznawało się z najnowszymi
interpretacjami przepisów gry.
Kursokonferencja tradycyjnie
odbywała się w drugi weekend
grudnia, a brali w niej udział
sędziowie i obserwatorzy z ko- Nagrodzeni sędziowie
misji sędziowskich w Nowym
Sączu, Gorlicach, Limanowej i No- Tomasz Wajda (sędzia I ligi z Żywca),
wym Targu. Wśród zaproszonych go- Grzegorz Jabłoński (sędzia II ligi z Kraści znaleźli się m.in. Zbigniew Lach kowa), Robert Koral (prezes KS Nowy
– członek zarządu PZPN a zarazem Sącz), Andrzej Brzeziński (sekretarz
wiceprezes Małopolskiego ZPN, pre- i członek zarządu Kolegium Sędziów),
zesi struktur sędziowskich na terenie Bogusław Górnik (prezes podhalańMałopolski oraz większość obserwa- skiej Komisji Sędziowskiej).
– Wykłady prezentowały różne
torów z tego terenu.
– Kursokonferencja po raz pierw- aspekty błędów i uchybień, począwszy została zorganizowana w 2009 szy do genezy i psychologicznego
roku. Zyskała duże uznanie u jej podejścia przez boiskowe sytuacje
uczestników i wprowadziliśmy ją i kontrowersje, aż po odpowiedzialjako stały element w planie szkole- ność za błędy i uchybienia popełnia – przypomina Robert Koral, pre- nione przez sędziów piłki nożnej
zes Kolegium Sędziów i wiceprezes w świetle obowiązujących przepiOZPN w Nowym Sączu. – Co roku sów – tłumaczy Andrzej Brzezińzapraszamy wykładowców, który- ski, sekretarz Kolegium Sędziów
mi są znani w naszym kraju sędziowie prowadzący zawody na najwyższych szczeblach. Jako ciekawostka, R E K L A M A
jednym z prelegentów był Tomasz
Wajda ze Śląska, który w sobotę prowadził u nas wykład, a w niedzielę
mogliśmy go oglądać w telewizji, bowiem był sędzią technicznym na meczu ekstraklasy Lechia – Jagiellonia.
Hasło przewodnie tegorocznej
kursokonferencji brzmiało: „Błędy
i uchybienia sędziego jako jeden z elementów widowiska piłkarskiego”.
Wokół tego wątku skupiono tematykę
wykładów, które poprowadzili: Sebastian Krasny (sędzia I ligi z Krakowa),

A

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

w Nowym Sączu i jeden z prelegentów. – Tak szerokie ujęcie problemu pozwoliło na
jego dogłębną analizę i syntezę, a także merytoryczne
wyjaśnienie. Ponadto każdemu wykładowi towarzyszył
panel dyskusyjny, podczas
którego sędziowie mogli wymieniać się doświadczeniami oraz wspólnie rozstrzygać
interpretacje przepisów gry.
W trakcie konferencji wręczono puchary i dyplomy dla
sędziów z okazji ich jubileuszów – sędziowania 300,
500, 1000 i 1500 meczów.
– To już ostatnie spotkanie szkoleniowe sędziów i obserwatorów w tym roku, jednak nie
koniec pracy szkoleniowej w przerwie zimowej, bowiem za niespełna miesiąc – 7 stycznia 2012 – rozpoczynamy kolejną edycję kursu
dla kandydatów na sędziów piłki
nożnej, – powiedział podsumowując kursokonferencję szef szkolenia
a zarazem wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu
– Krzysztof Ziaja. Na stronie www.
ksozpn.pl w zakładce „nabór” można znaleźć wszelkie informacje dotyczące kursu – dokumenty jakie należy
złożyć, harmonogram zajęć oraz kontakt do organizatorów.
(AB)

OPRAWIAMY
OBRAZY:

olejne, akwarele, hafty,
grafiki, dyplomy, papirusy,
plakaty, fotografie, lustra

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:
farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia,
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)
tel: 018-444-13-23
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

KARTKA Z KALENDARZA

16 grudnia 1683 r.
Do Nowego Sącza przybył uroczyście witany król Jan III Sobieski, wracający spod Wiednia, gdzie dowodził zwycięską bitwą z Turkami. Wcześniej
król spotkał się w Starym Sączu z królową Marią Kazimierą oraz królewiczem Jakubem. Przed dalszą drogą do Krakowa monarcha odpoczywał
w Nowym Sączu pięć dni.

Dialogi sądeckie (przypadkiem zasłyszane)

Widmo komunizmu nad Europą

Dialogi sądeckie (przypadkiem zasłyszane)

SMS

Uczyć się od konkurencji
– Słuchaj no Wiesiek. Baśka odeszła do Arka, to kogo robimy szefem
klubu?
– Hmm… a ilu ich tam jeszcze Stachu zostało?
– Pięciu, póki co. Sami faceci, więc parytet mamy z głowy.
– Jurek odpada, bo mu funkcji łączyć nie wypada. Zostaje więc czterech.
– Ale ci się rymuje, Artur też wylatuje. Zresztą jak zostanie to zaraz
wojnę komuś wypowie.
– No tak, ale Janusz się podda zanim wojna wybuchnie. A Krzysiek?
– Co ty, przecież ludzie nie wiedzą, że nawet mają takiego radnego.
Odpada.
– Zostaje Patryk. Ale jego wysiudali z młodzieżówki, bo się ponoć nie
sprawdził.
– No i o to chodzi. Donek też wywalił Grześka, bo się nie sprawdził i zrobił go marszałkiem. Musimy się uczyć od konkurencji, żeby w końcu zacząć
wygrywać. Bierzemy Patryka. Przynajmniej nikt go łatwo nie przesłoni.
(JARO)

SMS
Z reguły jest jak zawsze
Brutalne morderstwo w Bieczu to dowód społecznej bezsilności i karygodny brak ochrony dla ofiar przemocy domowej. To także przykład, że prawo bardziej troszczy się o oprawcę niż o pokrzywdzonych. Wielu z nas nie
zliczy, ile razy na własne oczy doświadczyło widoku bitej, maltretowanej przez sadystycznego męża i ojca rodziny. Scenariusz prawie zawsze jest
taki sam. Katowana i poniewierana familia ucieka z domu, gotowa skulić
się w najciemniejszym kącie. Byleby jak najdalej, byleby przerwać codzienny koszmar. Z reguły znajduje azyl w schroniskach dla samotnych matek.
Najczęściej nie mają nic, prócz tego co na sobie. Bardziej wegetują niż żyją.
Z reguły dręczyciel pozostaje w dawnym mieszkaniu. Ciepełko, sprzęt, wygoda, żyć nie umierać… Z reguły wszyscy wiedzą, co jest grane. I policja
i kuratorzy i pracownicy socjalni. Ale w końcu sami mogą odetchnąć z ulgą.
Są szczęśliwi, bo żona z dziećmi wreszcie się wyprowadziła (broń Boże
uciekła), więc może skończą się odwieczne problemy, wezwania, raporty, etc… Niestety. W pewnym momencie zwyrodnialcowi zaczyna brakować
treningowego worka. Rusza więc w poszukiwaniu starego, wypróbowanego. Tym razem postanawia skończyć z nim raz na zawsze. W jednej chwili
dzieci zostają sierotami. Do końca życia nie uwolnią się od tamtego obrazu.
Policja, kuratorzy i pracownicy socjalni nie mają sobie nic do zarzucenia…
Jak zawsze.
(JARO)

Z poradnika
Ani celebrytki
Sądeczanie pomóżcie, bo żyjemy w totalnej nieświadomości. Jak większość narodu
przeżywaliśmy wraz z aktorką Anną Muchą oczekiwanie
na narodziny pierworodnego.
I to bynajmniej z powodu czegoś nadzwyczajnego, w rodzaju wypatrzonych na USG trojaczków albo czepka szczęścia.
Redakcyjna ciekawość (wraz
z którą rosła zakładowa pula),
zżerała nas z przyczyn bardziej
elektryzujących. W prenatalnych wywiadach pani Ania obwieściła Polsce i Polakom, iż
w jej przypadku tajemnica rozwiązania wiąże się z pragnieniem przeżycia orgazmu, bo
gdzieś wyczytała, że podobno
to możliwe. Nie wiemy, czy był
to żart, czy też może szczery do
(porodowego) bólu celebrycki infantylizm. Ja obstawiam
to drugie. Problem w tym, że
dziecię przyszło na świat, a my
wciąż nie wiemy, czy pani Mucha poczuła coś w rodzaju szczytującego, nomen omen,
„bzyknięcia”? Niniejszym apelujemy do znanych sądeckich ginekologów, aby uświadomili nas, czy owoż uniesienie
w takim momencie jest w ogóle osiągalne. Zagadnienie jest
o tyle fascynujące, że w krynickim szpitalu od jakiegoś czasu podają rodzącym gaz rozweselający, więc może – idąc
za radą Anny Muchy – nadszedł
czas na przełamanie kolejnych
barier?
(JARO)

– Cześć Leszek!
– Cześć Kaziu! Daj pyska! Kupa lat! Co u ciebie? Słyszałem że
zrezygnowałeś?
– Ileż można w pojedynkę ten wóz ciągnąć? Sam zobacz, jak mam
ręce do czerwoności zdarte.
– Hmm…To nie miałeś żadnych młodych, żeby trochę popchali?
– No coś ty! Miałem przez nich skończyć tak jak ty? Najpierw w Samoobronie, a potem na łopatkach. Co to, to nie. Smarkaterii po sobie
skakać bym nie pozwolił.
– Doskonale cię rozumiem Kaziu. Jakbym ci pokazał te siniaki co mi
po Wojtku i Grześku zostały… Nawet radzieccy towarzysze byli bardziej
litościwi. Ale, kichał ich Michał. Grunt, że park jurajski przetrwał. Widzisz Kaziu, znów muszę być tyranozaurem, bo gruby Rysiek jest na
diecie. Lekarz mu dużo ruchu zalecił. No i ściga się teraz… Jaguarem.
– A reszta?
– Jaka reszta Kaziu? Fala telewizyjna ci się zgubiła? Reszta już dawno w karcie dań Donalda.
– Popatrz, prawdziwy Donald. Zanim połknie to przeżuje… No i sam
widzisz co to za lewica! Kawior, imprezki, jaguary albo koryto… A gdzie
proletariat, lewicowa wrażliwość, ludowa sprawiedliwość? No gdzie?
– Uspokój się Kaziu, uspokój się…. Nie obraź się stary, ale z takim
podejściem naprawdę nie mogłeś wygrać. Chodź na piwo, to ci jeszcze
raz wszystko od początku wytłumaczę…
– Jezus Maria. Chcesz powiedzieć, że widmo komunizmu znów krąży na Europą?
(JARO)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Marian Cycoń
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