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INTERMARCHE W NOWEJ ODSŁONIE
JESTEģMY JEDYNYM SUPERMARKETEM Z WáASNYM ROZBIOREM I WďDZARNIĊ

Specjalne zamówienia pod numerem tel. 18 449 52 60

Dołącz do nas na facebooku - kliknij „Lubię To!” szukaj nas pod hasłem „Intermarche Nowy Sącz”
C.H. EUROPA II. Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1, godz. otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

SOBOTA 15.12.2012R., GODZ. 9.00-14.00 GŁÓWNA ALEJA SUPERMARKETU
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I
Z RYSZARDEM FLORKIEM, założycielem
i prezesem Fakro R O Z M AW I A J Ą Leszek Kostrzewski i Piotr Miączyński.
(…) Za dotacje unijne budujemy drogi...
I to są nieliczne przykłady dobrze
wykorzystanych dotacji. Oby jeszcze
wykorzystały je polskie firmy, które
zdobędą w Polsce doświadczenie i kapitał, aby potem budować za granicą.
Ale mnie chodzi o coś innego. Ja mówię
o szkodliwości dotacji dla samorządów.
A konkretnie?
Choćby dotacja na budowę Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Chodzi o rekonstrukcję od podstaw na łące dawnego miasta. Niby taka
atrakcja turystyczna, a nie ma tam żadnych turystów. Gmina, aby je postawić,
musiała się zadłużyć. I aby to miasteczko utrzymać, trzeba będzie wydawać
kolejne pieniądze.
Zamiast tego można było zrobić
w mieście lepsze drogi, uzbroić działki
pod potencjalne inwestycje, które dadzą nowe miejsca pracy w gospodarce.

Podhalańczycy wrócą do koszar?

Niekończąca się historia

P O M Y S Ł . Czarne chmury nad Karpackim Oddziałem Straży Granicznej
gromadzą się od dłuższego czasu.
Wiele wskazuje, że oddział może ulec
likwidacji. W związku z tą sytuacją
emerytowany nauczyciel i dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego Wojciech Trzópek zgłosił pewnie pomysł,
o którym rozmawiał przed kilku laty
ze śp. gen. Franciszkiem Gągorem,
tragicznie zmarłym głównodowodzącym polskich sił zbrojnych.

L U D Z I E . Grzegorz Piątek został laureatem konkursu Zwykły Bohater. Nominowany w kategorii Inicjatywy konstruktor robota, który pomaga w nauce
chodzenia niepełnosprawnym chłopcom,
zdobył największą liczbę głosów i tym samym nagrodę w wysokości 200 tys. zł.

SMS
Sprawiedliwość po krynicku
Pewnego lipcowego popołudnia w Krynicy–Zdroju przy ul. Czarny Potok właściciel psa tak skutecznie poszczuł go na kota, że ten zagryzł
zwierzę. Zawezwany na tę okoliczność starszy sierżant policji oznajmił
na piśmie „że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”. Właściciele zabitego kota nie dali za wygraną i wnieśli doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Muszynie. Niedawno muszyński prokurator wydał postanowienie, odmawiające wszczęcia dochodzenia, potwierdzając tym
samym stanowisko policjanta. Zdaniem przedstawicieli służb porządkowych w Krynicy–Zdroju i wymiaru sprawiedliwości w Muszynie zabijanie
kotów na oczach dzieci nie jest czynem nagannym. Policjant i prokurator zapewne nie lubią kotów.
(YES)

Ogołocone choinki

Jak zapowiedział Grzegorz Piątek, wygraną chce przeznaczyć na pracę nad
kolejnymi modelami robotów, dzięki
którym inne chore dzieci będą mogły szybciej przejść drogę rehabilitacji. Sądeckie Stowarzyszenie Sursum
Corda i konstruktor chcą połączyć siły.
– Ta historia – dzięki wszystkim, którzy oddali głos na Grzegorza – będzie miała swój dalszy
ciąg. Wspólnie z Grześkiem zrobimy wszystko, żeby powstały kolejne roboty do rehabilitacji, a przykuci do wózków dostali swoją szansę
na sprawność – zapowiada Marcin
Kałużny, prezes Sursum Corda. (G)

Wojciech Molendowicz

ç£¹
Najbardziej plotkarska ksiąĪka w 720-letniej historii Nowego Sącza

Źródło: wyborcza.biz

WA R TO W I E D Z I E Ć

FOT. ARCH. GRZEGORZA PIĄTKA

– W 2003 r., odbył się zjazd absolwentów jednej z klas I Liceum
Ogólnokształcącego, do której
uczęszczał generał Gągor – wspomina prof. Wojciech Trzópek. – Zostałem na spotkanie zaproszony
przez moich wychowanków. Wtedy podpowiedziałem gen. Gągorowi, czy nie byłoby możliwe sprowadzenie z Rzeszowa do Nowego
Sącza żołnierzy z jednostki noszącej

imię 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Generał Gągor wtedy szef
sztabu Wojska Polskiego odpowiedział mi, że większych problemów
nie powinno z tym być. Nie udało
się jednak zrealizować tego pomysłu z wiadomych powodów, czyli jego śmierci. Zginął w katastrofie w Smoleńsku. Tak sobie myślę,
że gdyby koszary zostały opuszczone przez KOSG, może warto byłoby wrócić do pomysłu sprzed laty.
Przypomnijmy, że 94 lata temu
1 grudnia 1918 r. utworzony został
w Nowym Sączu z inicjatywy byłego
oficera Legionów płk. Andrzeja Galicy pierwszy w odrodzonym Wojsku Polskim – pułk górski. Właśnie 1.
Pułk Strzelców Podhalańskich. Powstał z przekształcenia 20. Nowosądeckiego Pułku Piechoty z żołnierzy
służących w 20. Cesarsko–Królewskim Pułku im. Franciszka Wilhel(YES)
ma w Nowym Sączu.

Inny przykład. Nowy Sącz dostał
z UE 200 mln zł na budowę kanalizacji. I teraz na hura szuka się firm, które są w stanie przeprowadzić te prace,
bo inaczej dotacja przepadnie. Ściąga
się tirami rury z Zachodu. Gdyby nie
było dotacji, to powstałaby polska firma, dałaby pracę miejscowym i sama
te rury zrobiła. Opracowała własną
technologię. Może kanalizacja nie powstałaby w dwa lata, tylko w dziesięć,
ale polski PKB by wzrósł.
Miasto nie byłoby tak zadłużone,
a firma polska, mając możliwość sprzedaży na naszym rodzimym rynku, płaciłaby do kasy miasta podatki. Może
z czasem tak by urosła, że weszłaby
na inne rynki, a teraz na realizacji naszych potrzeb bogacą się inni.
A może należałoby postawić warunek: kupimy od was rury, ale jak je
wyprodukujecie w Polsce (tak jak się
rozwija Korea Południowa), lecz korzystanie z dotacji unijnych na to nie
pozwala.

Wojciech Molendowicz,
autor

„Abecadła sądeckiego”,
będzie podpisywał
swoje książki w najbliższą sobotę od godz. 12
do 13 w sądeckim Empiku w Centrum Handlowym Europa przy
ul. Nawojowskiej.
ZAPRASZAMY!

Na Sądecczyźnie rozpoczęła się akcja
„Choinka”. Leśnicy wraz z policją i strażą graniczną patrolują lasy i sprawdzają,
czy drzewka są legalnie ścinane. Tuż przed
świętami Bożego Narodzenia skontrolują
również place i targowiska.
Wzmożone kontrole są organizowane głównie przy drogach dojazdowych
do lasu. – Największym problemem nie
jest kradzież choinek, ale gałęzi. Jodły
są nierzadko obłamywane z gałęzi, z których później robi się stroiki świąteczne.
Takie drzewko wtedy usycha – mówi Zbigniew Gryzło, nadleśniczy z Nadleśnictwa
Nawojowa.
– Podczas akcji „Choinka” zorganizowane zostaną kontrole na terenach chronionych: w Gorczańskim czy Pienińskim
Parku Narodowym – zapowiada kapitan
Barbara Zaremba z Karpackiego Oddziału
Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Za kradzież choinki lub gałęzi do stroików świątecznych może grozić mandat
w wysokości 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu.
(MCH)
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Komunikacja

Droga do Krakowa
pół godziny krótsza!

Zanim belka
spadnie na głowę

Nareszcie drogowcy dociągnęli autostradę z Krakowa do Tarnowa. Sądeczanie wjadą na A4 w Brzesku.
Dzięki uruchomieniu odcinka z Szarowa do Tarnowa droga do stolicy
Małopolski skróci się o 30 minut. Ale
to wciąż za mało, by zbliżyć Sądecczyznę do Krakowa, do tego potrzeba trasy szybkiego ruchu z Brzeska
do Nowego Sącza.

R O Z M OWA z BEATĄ
RATUSKĄ, naczelnikiem
Wydziału Przygotowania
i Realizacji Inwestycji spółki
PKP SA oddział Dworce
Kolejowe w Warszawie.

Od 29 listopada 2012 r. A4 można jeździć z Krakowa do Tarnowa i z powrotem. Na nowy odcinek A4 nie wolno jeszcze wjeżdżać
samochodom ciężarowym powyżej 12 ton – tiry nadal więc poruszają się drogą krajową numer 4.
A w Brzesku i Bochni z autostrady
nie zjadą nawet lżejsze ciężarówki
– powyżej 10 ton, bo nie zgadzają
się na to zarządcy dróg dojazdowych do tych węzłów.
To właśnie w tych dwóch
miejscowościach mogą wjeżdżać na uruchomione odcinki A4
mniejsze samochody i autobusy
z Sądecczyzny. Dojeżdżają znaną nam wszystkim drogą nr 75
do Brzeska, nie skręcają na rondzie na drogę nr 4 na Kraków tylko kierują się dalej na wjazd na autostradę. Albo skręcają na starą
„czwórkę”, po czym wjeżdżają
na A4 w Bochni, ale to trasa nieco
dłuższa. Nowa, szybsza trasa skróci podróż z Sądecczyzny do Krakowa mniej więcej o pół godziny.
Kierowcy ominą mocno zakorkowane na ogół Łapczyce.
Na A4 ruch dopuszczony jest
dwoma jezdniami od węzła Szarów do Bochni, od Bochni do węzła Wierzchosławice jedną jezdnią i od Wierzchosławic do węzła
Krzyż (Tarnów Północ ) – dwoma.
Są ograniczenia prędkości do 90
kilometrów na godzinę , a nawet
70 i 50 km/h. To ostatnie ograniczenie prędkości wprowadzone
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zostały przed wyjazdami z placu
budowy. Na części jezdni nadal
trwa bowiem budowa. Jak obiecuje krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 57–kilometrowy odcinek
z Szarowa do Tarnowem ma być
gotowy wiosną 2013 roku.
To dobra wiadomość dla sądeczan, choć uruchomienie nowego
odcinka zbiegło się z debatą „Nowy
Sącz – miasto na komunikacyjnym
marginesie”, podczas której prelegenci nie mieli radosnych nastrojów. – W dokumentach rządowych
Sądecczyzna funkcjonuje jako obszar peryferyjny, w konsekwencji trafiają tam znacznie mniejsze
pieniądze na inwestycje, co pogłębia pauperyzację – uznał Andrzej
Romanek, poseł Solidarnej Polski,
podkreślając, że uwaga władz cały
czas skupia się na Krakowie i Tarnowie, a nie na trzecim ośrodku
Małopolski, jakim jest Sącz.

Od wielu lat nie rozpoczęto budowy planowanej północnej obwodnicy miasta. Leszek
Zegzda, szef klubu PO w sejmiku Małopolski, wyrzucał opieszałość i niegospodarność włodarzom Nowego Sącza. Przypomniał,
że województwo zarezerwowało
50 mln zł na Obwodnicę Zachodnią, ale miasto nie sięga po nie.
– My sądeczanie śpimy snem nieroztropnym. Trzeba się ruszyć
i zacząć załatwiać swoje interesy – grzmiał przewodniczący
PO w Sejmiku.
Uczestnicy debaty podkreślali, że trzeba w końcu zacząć zabiegać o fundusze europejskie
na inwestycje.
Posłów, samorządowców,
urbanistów oraz publicystów zaprosiła do dyskusji Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa
Dietla oraz Małopolska Okręgową
Izbę Architektów RP.
(WASZ)

– Nowy Sącz doczeka się remontu
dworca PKP? Konserwator znów wystąpił o uzupełnienie dokumentacji…
– Pan Witold Król uparł się
i najwyraźniej myśli, że nie znamy
się na prawie. A jedną z prawnych
możliwości jest – w największym
skrócie – przedstawienie osoby
inspektora budowlanego dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.
Wystarczy, że jako inwestor wydamy oświadczenie w tej sprawie. Ruszają już remonty o wiele większych dworców w Opolu
i Legnicy i takich kłód pod nogi
nikt nam nie rzucał. Zresztą spora
część wyremontowanych dworców to zabytki. Takich problemów
nie było nigdy. Przedstawiliśmy
dla świętego spokoju dwie osoby: jedną z uprawnieniami konserwatorskimi, drugą bez takich
uprawnień. Teraz pan Król żąda,
by obydwie miały konserwatorskie papiery. Prosiłam już senatora Koguta o pomoc.
– Senator na wielu konferencjach
prasowych w Nowym Sączu podkreślał, że wina leży nie po stronie konserwatora, a PKP. Dlaczego to tak
długo trwało? O remoncie mówiło się, co najmniej od dwóch lat. Kto
pokpił sprawę? PKP, czeskie biuro
projektowe?
– Nikt nie pokpił. Przygotowanie remontu zabytkowej budowli to złożony proces. Dokumentacja była ciągle zmieniana
i uzupełniana o założenia, które
ustalaliśmy z konserwatorem zabytków. Chcieliśmy jak najbardziej oddać ducha epoki, pokazać

wartość historyczną dworca,
a każda nowa zmiana wymagała
z kolei zatwierdzenia przez inne
instytucje, choćby służby odpowiadające za bezpieczeństwo
przeciwpożarowe.
– Dokumentacja to rzeczywiście
dwie skrzynie papierów?
– Jeśli się chce coś zrobić dokładnie, to innego wyjścia nie ma.
Analizowany był każdy szczegół,
każdy detal. Jest tam mowa o kolorystce, iluminacji zewnętrznej i wewnętrznej czy aranżacji
wnętrza. Doszliśmy z konserwatorem do porozumienia i stanęło
na tym, że będziemy się wzorować
– choć to może nie jest najwłaściwsze słowo – na dworcu w Tarnowie. Pochodzi z tego samego
roku i jest zbudowany w tym samym stylu. Dużo w nim elementów drewnianych, więc ostateczne
porozumienie w kwestii wyglądu
wnętrza znów wymagało uzgodnień ze strażą pożarną. Część powierzchni będzie przeznaczona
na działalność komercyjną.
– W tym roku Ministerstwo Transportu zabezpieczyło w budżecie
na tę inwestycję 8 mln zł. Remont ani
drgnął, słuszne są obawy, że pieniądze przepadną?
– Nie. Mamy przygotowane prowizorium na przyszły rok
i zapewnienie z Ministerstwa,
że środki będą przesunięte. Na razie ustne, ale odpowiednie dokumenty już poszły w ruch i wniosek jest złożony.
– Za rok o tej porze będziemy mogli
wejść na nasz dworzec bez strachu,
że belka nam na głowę spadnie?
– Jeśli wszystko potoczy się
przewidzianym trybem, to jestem
o to spokojna. Ale jeśli nie będę
mieć wkrótce w ręku pozwolenia na budowę, to głowy sobie za
to uciąć nie dam.
(BOG)

A

NAJWIĘKSZY SERWIS SAMOCHODOWY
W NOWYM SĄCZU
pon.-pt. od 7.00 do 22.00 !!! sobota 7.00 do15.00

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

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

• mechanika wszystkich marek
• blacharstwo (płyta elektroniczna „Autorobot”)
• klimatyzacje
• lakiernictwo
• diagnostyka SKP (komputer
diagnostyczny GUTMANN)
• serwis ogumienia
• auto myjnia
• sklep z częściami
• stacja paliw płynnych i LPG

Nowy Sącz ul. Borelowskiego 27
tel. 18 /414 13 18, 414 13 43, 443 83 81
www.1maja.pl
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Oświadczenia majątkowe

Zaglądamy do portfeli sądeckim radnym - cz. 2
Gdyby radny powiatu nowosądeckiego Włodzimierz Oleksy zdecydował się na wyprzedaż swojego majątku, na jego konto wpłynęłoby ponad
5 milionów złotych! Skąd wzięła się aż tak wielka kwota? Okazuje się, że radny – na co dzień kierownik Zakładu Produkcji Drzewnej
w Uściu Gorlickim – jest samodzielnym właścicielem ponad 150 hektarów gruntów. Przed tygodniem
pisaliśmy o oświadczeniach majątkowych sądeckich radnych, dziś
o powiatowych.

Radny Oleksy poza zasięgiem
Włodzimierz Oleksy pod względem posiadanego majątku bije
na głowę wszystkich pozostałych
radnych powiatu nowosądeckiego. Oprócz imponującej ilości posiadanych gruntów (m.in. lasu,
hal, działki rekreacyjno–usługowej, działek rolnych) wartych 4,4
mln zł jest również współwłaścicielem infrastruktury zlokalizowanej na tych terenach, której wartość
szacowana jest na około 1,2 mln zł.
Majątek radnego uzupełniają: dom
o powierzchni 162 m kw. warty 440
tys. zł oraz samochody ford kuga
(rocznik 2010) i nissan patrol (rocznik 1992). Na koniec 2011 r. kierownik Zakładu Produkcji Drzewnej
w Uściu Gorlickim posiadał 165 tys.
zł oszczędności i nie miał żadnych
zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 10 tys. zł, co czyni go niekwestionowany liderem
w rankingu najbardziej majętnych
radnych powiatowych.
Na drugim miejscu znajduje się
Wiesław Pióro. Majątek radnego urodzonego w Nowym Sączu
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na koniec ubiegłego roku wyniósł niemal 900 tys. zł. Składał
się na niego dom o powierzchni
180 m kw., którego wartość wynosi 260 tys. zł oraz mieszkanie o powierzchni 31 m kw. warte około
280 tys. zł. Członek Zarządu Firmy
Wiśniowski Spółka z o.o. posiadał
także ponad 4-hektarowe gospodarstwo rolne o wartości 200 tys.
zł oraz działkę rolną (0,4 ha) wartą
20 tys. zł. Majątek Wiesława Pióro
uzupełniały oszczędności w kwocie 102 tys. zł oraz samochód vw
golf (2000) i ciągnik rolniczy U3512
z 1998 r.

Starosta zamyka podium
Po piętach radnemu Pióro mocno depcze Jan Golonka. Starosta jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 18
hektarów wartego 450 tys. zł,
24-arowej działki rolno–budowlanej o wartości 30 tys. zł oraz
domu o powierzchni 350 m kw.
wartego 350 tys. zł. Starosta posiada dwa samochody: mercedesa
A170 (rocznik 2003) i toyotę avenis (rocznik 2004) oraz ciągnik
marki Roller (2004). Jego majątek
uzupełniają skromne w porównaniu z pierwszą dwójką oszczędności wynoszące 35 tys. zł, ale uwaga
– starosta ma także kredyt zaciągnięty w Łąckim Banku Spółdzielczym na zakup gruntów rolnych
i inwestycje w gospodarstwie (63
tys. zł), który musi spłacić. Dlatego jego majątek na koniec ubiegłego roku pomniejszony o kwotę zaciągniętego kredytu wynosił
około 830 tys. zł, co na razie daje
mu trzecie miejsce w rankingu

A
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Wyższe kwaliﬁkacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Zarobki starosty, wicestarosty oraz pozostałych radnych i członków
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego ze stosunku pracy oraz dodatkowo umów cywilno – prawnych, prowadzonej działalności gospodarczej bądź emerytur (e*)
(kwoty brutto/rocznie)
Imię i nazwisko, główne miejsce zatrudnienia
Krzysztof Bodziony – dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu

Zarobki

Zarobki z tytułu pełnienia
obowiązków
społecznych
(kwoty netto/
rocznie)

53 600 zł
Inne: 1250 zł

25 200 zł

113 500 zł

–

Edward Ciągło – emeryt + działalność gospodarcza

19 315 zł (e*)

19 735 zł

Jan Dziedzina – nauczyciel (ZS Łącko, ZS Zagorzyn)

83 700 zł

25 200 zł

Andrzej Gancarz –dyrektor Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Muszynie

83 170 zł

21 300 zł

104 000 zł
Inne: 2700 zł

20 800 zł

134 800 zł

–

Franciszek Kantor – pracownik Polskiej Federacji
Hodowli Bydła i Produkcji Mleka

40 000 zł
Inne: 1350 zł

20 400 zł

Mieczysław Kiełbasa – wicestarosta

131 000 zł
Inne: 2100 zł

–

Antoni Koszyk – kierownik referatu Budownictwa,
Geodezji i Ochrony Środowiska w Grybowie

88 500 zł
Inne: 8180 zł

brak danych

Agata Król – Mirek – dyrektor gimnazjum w Krynicy

81 000 zł
Inne: 3000 zł

brak danych

Marian Kuczaj – emeryt + Miejski Ośrodek Sportu
w Piwnicznej (instruktor sportu)

36 900 zł (e*)
Inne: 18 300 zł

20 390 zł

125 000 zł
Inne: 9600 zł

21 300 zł

37 900 zł

20 400 zł

30 400 zł (e*)
Inne: 4800 zł

20 890 zł

– 5400 zł

brak danych

Stanisław Mrzygłód – dyrektor Zespołu Szkół
w Chełmcu

84 000 zł Inne:
13 400 zł

20 800 zł

Włodzimierz Oleksy – kierownik Zakładu Produkcji
Drzewnej w Uściu Gorlickim

72 400 zł
Inne: 16 900 zł

20 800 zł

Zygmunt Paruch – wiceprezes Zarządu ZEW Rożnów

153 600 zł

21 019 zł

Wiesław Pióro – członek Zarządu Wiśniowski Sp. z o.o.

70 000 zł
Inne: 40 600 zł

19 700 zł

Łącznie:
130 000 zł

–

39 400 zł (e*)

19 790 zł

99 500 zł (przychód)

brak danych

Józef Broński – członek Zarządu Powiatu (etat)

Józef Głód – kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Nowym Sączu
Jan Golonka – starosta sądecki

Marek Kwiatkowski – kierownik Biura Powiatowego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nawojowej
Józef Leśniak – brak informacji o miejscu zatrudnienia
Adam Mazur – emeryt
Zbigniew Miłkowski – działalność gospodarcza

Ryszard Poradowski – członek Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego (etat)

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
zaprasza na szkolenia
mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz

Antoni Poręba – emeryt

Kursy aktualizujące kwaliﬁkacje kierowców:
1. kwaliﬁkacja wstępna kat. D
2. kwaliﬁkacja wstępna przyśpieszona kat. D
3. szkolenie okresowe kat. D

Stanisław Śmierciak – emeryt

18 400 zł (e*)
Inne: 5000 zł

20 900 zł

Józef Świgut – emeryt

21 100 zł (e*)
Inne: 900 zł

20 100 zł

Zenon Szewczyk – emeryt, nauczyciel w firmie
Prywatne Szkoły Zawodowe

30 000 zł (e*)
Inne: 10 700

19 750 zł

Stanisław Wanatowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Krużlowej Wyżnej

81 700 zł
Inne: 6700 zł

27 360 zł

Stanisław Węglarz – wykładowca Uniwersytetu
Śląskiego

47 800 zł
Inne: 3100 zł

20 800 zł

Witold Kozłowski – sekretarz powiatu nowosądeckiego

114 700 zł
Inne: 13 800 zł

–

Maria Jękot – emeryt, skarbnik powiatu nowosądeckiego

39 200 (e*)
Inne: 122 300 zł

–

Kursy dla nabycia nowych kwaliﬁkacji:
kurs kwaliﬁkacyjny dla diagnostów
podstawowy i specjalistyczny
Szkolenia prowadzone są również na
terenie powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i suskiego. Dla
mieszkańców tych powiatów organizowane są także szkolenia: kwaliﬁkacja
wstępna kat. C, kwaliﬁkacja wstępna
przyspieszona kat. C, szkolenie okresowe kat. C, przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych (ADR), kurs kwaliﬁkacyjny dla instruktorów nauki jazdy.

Udział w szkoleniach
jest doﬁnansowany
w ponad 90%
ze środków
Unii Europejskiej.

Regulamin rekrutacji, wykaz dokumentów
i formularz dostępne są na stronie
http://wyzszekwaliﬁkacje.mord.pl lub
w Biurze Projektu. Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
ul. 29 Listopada 10, pokój 204
(w godzinach pracy Biura).
Kontakt: tel: 0 18 449 08 80 w. 50,
fax: 0 18 4449 08 81
mail: projekt@mord.pl

Szczególnie zapraszamy do udziału w szkoleniach kobiety
oraz osoby powyżej 50. roku życia.
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Marian Ryba – działalność gospodarcza

najbardziej majętnych radnych
powiatu nowosądeckiego.
Tuż za podium znaleźli się radni Józef Leśniak, Zenon Szewczyk,
Ryszard Poradowski i Marek Kwiatkowski. Ich majątki zamykają się
w przedziale od 650 do 800 tys. zł.
Ponadpółmilionowe aktywa mają

natomiast radni Józef Głód, Franciszek Kantor i Zbigniew Miłkowski. Pozostali radni na razie wyraźnie są poniżej tego pułapu.

Ośmiu wspaniałych
W niniejszym rankingu nie
braliśmy pod uwagę rocznych

CZY WIESZ, ŻE…
XPonad 330 tys. zł - tyle wynosiły oszczędności radnego Marka Kwiatkowskiego na koniec
2011 r. Nieco mniej, bo 255 tys.
zł zaoszczędził radny Józef Leśniak. Na drugim biegunie, czyli radnych najbardziej zadłużonych w ubiegłym roku znalazła
się Agata Król - Mirek.
XRadni powiatu nowosądeckiego lubią dobre samochody. Marek Kwiatkowski
jeździ między innymi peugeotem 508 (rocznik 2011) oraz
mini cooperem (2003), Ryszard Poradowski BMW 320d
(2005), Zygmunt Paruch suzuki grand vitara (2009), Marian Ryba Toyotą RAV 4 (2002)
a Stanisław Węglarz toyotą
avensis (2010).
XRadny Zygmunt Paruch zakupił za kwotę ponad 35 tys.
zł akcje firmy Tauron Polska
Energia SA. Niestety w 2011
r. przyniosły mu one niemal
50 proc. straty. Inwestowaniem w papiery wartościowe
zajmują się także wicestarosta Mieczysław Kiełbasa i radny Marek Kwiatkowski. Ten
ostatni w papierach wartościowych ulokowane ma ponad 110 tys. zł.

dochodów radnych z tytułu wykonywanej pracy oraz dochodów
z obowiązków, jakie pełnią w Radzie Powiatu. Prezentujemy je w tabeli obok. Najlepiej zarabiającym
rajcą w 2011 r. był Zygmunt Paruch,
który jako wiceprezes Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów
Sp. z o.o. zarobił 154 tys. zł brutto.
Na drugim miejscu znalazł się starosta Jan Golonka z rocznymi zarobkami w wysokości 135 tys. zł
brutto, a na trzecim Marek Kwiatkowski – były dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, a obecnie
kierownik Biura Powiatowego tej
instytucji w Nawojowej (137 tys.
zł brutto).
Magiczną dla wielu sądeczan barierę rocznej pensji na poziomie 100
tys. zł rocznie przekroczyli także: wicestarosta Mieczysław Kiełbasa (133 tys. zł), etatowy członek
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Józef Broński (113 tys. zł), członek Rady Nadzorczej Wiśniowski
sp. z o.o. i jednocześnie pracownik
FPHU Wiśniowski Wiesław Pióro
(111 tys. zł), etatowy członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego dr
Ryszard Poradowski (ok. 110 tys.
zł) oraz kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu Józef
Głód (107 tys. zł).
(ROSS)
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Kontrowersje
220 tys. złotych. Za taką sumę można
stać się właścicielem stylowego, acz
mocno zaniedbanego dworu w Bobowej z XVII wieku.

Zabytek tanio sprzedam

Cena pamiątki historycznej zważywszy na fakt, że wychował się
tam generał Bolesław Wieniawa Długoszowski adiutant marszałka Piłsudskiego, który również w Bobowej bywał, jest niska. Na dodatek
do negocjacji. Chętnych na razie jednak nie ma, bo remont kosztowałby
kwotę liczoną w milionach. Siedziba
Długoszowskich, dawnych właścicieli Bobowej, nie miała tyle szczęścia, co kasztel obronny w Szymbarku, czy pałac w Siarach, a władze
powiatowe chciały pozbyć się szybko dworu, niczym kukułczego jaja
i wreszcie się to udało. Obiektowi
nie wyszło to na dobre, a samorządom chluby nie przynosi.
– We dworze funkcjonował
dawniej internat, a potem szkolna stołówka – opowiada burmistrz
Bobowej Wacław Ligęza. – Kiedy
szkołę rozbudowano, wszystko tam
przeniesiono, a dwór stał pusty.
Nie kupiliśmy dworu jako samorząd, bo remont pójdzie w miliony
złotych, a wiadomo, jakie są samorządowe fundusze. Szczupłe.
Kiedy dwór przestał pełnić funkcje szkolne, zaczął systematycznie niszczeć. Starostwo powiatowe nie zrobiło w tej sprawie wiele,

ponieważ chciało dworu się pozbyć. Kilka razy ogłaszano przetarg,
a sama Bobowa jak – wspomnieliśmy – nie paliła się do zakupu.
Na szczęście (dla starostwa, bo okazało się, że nie dla dworu) znalazł się
kupiec w osobie syna Kazimierza
Wieniawy Długoszowskiego (brata generała) Leszka.
– Zrobiono wycenę , wydzielono
część działki i siedziba Długoszowskich wróciła w ręce prawowitych właścicieli z 95–procentową
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bonifikatą – kontynuuje Ligęza
– To był bodajże 2006 rok i to było
kilkaset złotych.
Ten fakt nie odmienił jednak losów dworu. Trudno było przypuszczać, że 80–letni Leszek Wieniawa Długoszowski, zabierze się za
remont. Próbował zarazić lokalne władze pomysłem na zorganizowanie we dworze muzeum pamiątek po generale i marszałku.
Szukał sponsorów, ale ich nie znalazł. Z muzealnych planów nic nie

wyszło i postanowił dworek sprzedać. Nie wiadomo za ile, bo nikt nikomu do kieszeni nie zagląda, ale
niewykluczone, że za rzeczone 60
tys. zł, o których wspomina Maciej
Rysiewicz, a który na władzach powiatu i Bobowej za stan zabytku nie
zostawia suchej nitki.
– Konieczności ratowania
dworu nie dostrzegli starostowie
gorliccy Welc, Kochan, Wędrychowicz, a także bobowscy włodarze Durlak, Nalepka i Ligęza

– pisze na swoim blogu niezależny dziennikarz i „anarchista z Jeżowa”. – Nie zrobiono nic, żeby
tę perłę kultury i tradycji narodowej otoczyć opieką. Samorządy
nie mają kompletnie nic na swoje
usprawiedliwienie.
Teraz dworek figuruje w ofercie prywatnej firmy pośrednictwa
nieruchomości, która zapewne nie
kupiła go z miłości do pamiątek
przeszłości. Chce na nim zarobić
i szybko go sprzedać, bo bobowski ”zamek” figuruje w rejestrze
zabytków i właściciel zobowiązany jest ustawowo do zapobiegania
jego degradacji.
– Przyznaję, że przeoczono moment, kiedy można było wnioskować o fundusze unijne na remont
dworku, ale Bobowa nigdy nie miała
tytułu prawnego do lokalu – kończy
burmistrz Wacław Ligęza. – Trudno
też obarczać starostwo winą, w sytuacji, kiedy odezwał się syn właścicieli i chciał dwór odzyskać. Trudno
powiedzieć, czy znajdzie się kupiec i wyda miliony na remont, kiedy obiekt jest przyklejony do szkoły, co wiąże się z ograniczeniami
w późniejszym użytkowaniu.
Dwór niszczeje, winnych degradacji nie widać. Jedynym ratunkiem
wydaje się być milioner, który nie
liczy się z pieniędzmi, a w zabytkach zakochany jest na zabój.
(RAF)

7

6 grudnia 2012 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Informacje

Nie dla cichego zabójcy
A KC J A . Sądeccy strażacy rozdadzą w mieście 60 czujników dymu
i tlenku węgla. Zostały one zakupione w ramach ogólnopolskiej akcji „Nie dla czadu”. W Nowym Sączu
cichy zabójca w tym sezonie pozbawił życia dwie osoby.
Czujniki otrzymają osoby starsze
i niedołężne. Ich wytypowaniem
zajmie się Sądeckie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Po zamontowaniu czujników
strażacy przeszkolą właścicieli,
jak ustrzec się przed zatruciem
czadem.
– Bóle głowy, wymioty, duszności, a także senność – to objawy zatrucia tlenkiem węgla
– wylicza kapitan Paweł Motyka,
rzecznik prasowy sądeckiej straży pożarnej. – Czujnik działa jak
budzik, sygnalizując zagrożenie
już przy niewielkich przekroczeniach stężenia tlenku węgla,
a nawet, kiedy w pomieszczeniu pojawi się lekkie zadymienie.

Mimo posiadanych czujników,
należy pamiętać o sprawdzeniu
wszelkich urządzeń grzewczych
i przewodów wentylacyjnych.
– Nie należy zatykać kratek
wentylacyjnych. Trzeba również
zadbać o systematyczne wietrzenie mieszkań nawet wtedy, kiedy
na zewnątrz są niskie temperatury. Dopływ świeżego powietrza może uchroni nas przed ryzykiem zatrucia czadem – dodaje
Motyka.
W tym sezonie grzewczym
w Nowym Sączu doszło już
do dwóch przypadków śmiertelnego zatrucia czadem. W jednym z lokalnych pubów zatruła
się 20–letnia dziewczyna i 29–
letni mężczyzna, który pracował
tam jako barman. Z kolei z podejrzeniem zatrucia tlenkiem
węgla 2 grudnia trafiła do sądeckiego szpitala czteroosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci
wieku 2 i 9 lat.
(MCH)

Ustawa śmieciowa do kosza?
KO N T R OW E R S J E . Nowy Sącz poparł wniosek o zaskarżenie ustawy
śmieciowej do Trybunału Konstytucyjnego. Z inicjatywą wystąpili radni z Inowrocławia.
Ustawa ma zacząć obowiązywać
od przyszłego roku. Samorządy
sprzeciwiają się głównie zapisowi, który zmusza je do ogłoszenia
przetargu na odbiór gminnych
śmieci. Zdaniem wiceprezydenta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża najbardziej na tym ucierpią
mieszkańcy, którzy najpewniej
zapłacą więcej za wywóz śmieci.
– To może doprowadzić
do monopolizacji na rynku odbioru śmieci – mówi. – Firma,
która wygra przetarg, początkowo stosując ceny dumpingowe wchodzi w ten system
R

E

K

L

A

M

odbioru śmieci, a w przyszłości
może według uznania kształtować ceny ponad normę za ich
wywóz.
Zdaniem władz Nowego Sącza najlepszym rozwiązaniem
jest odbiór śmieci przez gminne spółki. Da to gwarancję większej stabilności ceny za ich wywóz w kolejnych latach. Według
znowelizowanej ustawy śmieciowej właścicielem odpadów z każdego gospodarstwa będzie gmina. Mieszkańcy będą płacić tzw.
podatek śmieciowy, a jego wysokość będzie uzależniona od liczby mieszkańców danego gospodarstwa, a nie od ilości odpadów.
W całej Polsce wniosek radnych
z Inowrocławia poparło ponad
700 gmin.
MONIKA CHROBAK

T Y D Z I E Ń W L I C Z B AC H
wieku dziecięcego. Fundacja Majowe Granie z Kościeliska zorganizowała Świąteczne Bożonarodzeniowe Warsztaty, na które
sądeczanie przyszli całymi rodzinami. Dorośli mogli także skorzystać z warsztatów tanecznych
zumby i salsy.

120 000…

300…

…porcji dań przygotowanych
przez zagranicznych studentów
WSB–NLU w Nowym Sączu sprzedano podczas corocznej akcji International Cooking Day. Stoły rozstawione w sobotę w holu uczelni uginały
się od wołowiny po burgundzku,
zapiekanek ziemniaczanych, naleśników, kebabu, barszczu ukraińskiego czy portugalskich i włoskich
deserów. Goście przybyli na degustację mieli okazję nie tylko skosztować narodowych potraw studentów,
ale wsparli tym samym rehabilitację Emilki Piórkowskiej, podopiecznej Stowarzyszenia Sursum Corda
w Nowym Sączu. Trzylatka choruje
na mózgowe porażenie dziecięce. Jej
mama wychowuje ją sama. Nie pracuje, a z otrzymywanych świadczeń
nie jest w stanie pokryć wszystkich
wydatków, związanych z rehabilitacją córki. Akcja studentów zasiliła konto Emilki o 1571 zł.

McDonald’s
wraz z zamówionym
zestawem otrzymasz
„Dobry Tygodnik
Sądecki”.
Zafunduj sobie
podwójną
przyjemność!

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA
od 6 – 31 grudnia 2012 r.
• Szkła z powłoką antyrefleksjną
do komputera i jazdy samochodem

- 30 proc. rabatu

• Upominek od firmy !
• BEZPŁATNE

BADANIE
OSTROŚCI WZROKU !!!

• zgłoszenia telefoniczne

EUROOPTYK Anna JOBS
Nowy Sącz, Nawojowska 1
C.H. EUROPA,1 piętro, tel. 18 449 51 23
Hipermarket Real tel. 512 674 885

…złotych przyniosła natomiast
kolejna inicjatywa, którą również
zorganizowano w sobotę (1 grudnia) w WSB–NLU na rzecz Marcinka Sporka. 2,5–letni chłopczyk
walczy z groźnym nowotworem

W każdy czwartek
w sądeckiej restauracji

A

• Super cena soczewek progresywnych
renomowanych firm - jedna para
na wszystkie odległości - tylko 380 zł

3000…

…świec wigilijnych Caritasu przygotowała diecezja tarnowska. Są już rozprowadzane w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom przy kościołach. Dochód
z ich sprzedaży ma być przeznaczony na letni wypoczynek dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, a także na ich dożywianie
w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych. – Do świecy dołączyliśmy w tym roku kartkę świąteczną z opisem, jak powinna wyglądać
wigilia – mówi ks. Krzysztof Franczyk, z parafialnego oddziału Caritas w Nowym Sączu.

OGŁOSZENIA DROBNE
Żaluzje, rolety, markizy, produkcja,
montaż. Tel. 696 027 993
Brykiet drzewny - producent.
Tel. 503 313 788, 18/441 76 89
CHOINKI żywe, cięte, jodła kaukaska.
504 510 354, 18/443 22 31.
Dąbrowa 153.

Chcesz mieć szybki
i wygodny dostęp
do „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”?
Ściągnij gazetę z naszej
strony internetowej
lub zarejestruj się, by
otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl
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GAZ w BUTLI 11kg
NAJTANIEJ W OKOLICY
do każdej butli 11kg
płyn do mycia
naczyń gratis !!!

Sprawdź aktualną cenę

018 440 46 15
018 440 75 74

STACJA AUTOGAZ
N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

POŻYCZKI 30’tki

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

668 930 302
www.daiglob-ﬁnance.pl
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Polemika

Nie samymi drogami żyjemy
– Poczuł się Pan wywołany do odpowiedzi po rozmowie DTS z radnym Józefem
Antonim Wiktorem na temat planowanego budżetu miasta na 2013 r.? „Odpowiedzialnych trzeba wziąć w końcu za głowy…” – mówi Wiktor.
– Wypowiedzi radnego Józefa Wiktora należy sprostować, zwłaszcza,
że takie słowa wypowiada były prezydent Nowego Sącza.
– Co tu prostować?
– Wszystko. Od A do Z.
– Planowany budżet niewiele różni się
od tegorocznego. Radny nazwał go budżetem dla świętego spokoju.
– Budżet miasta, jak i każdej gminy zależny jest od koniunktury gospodarczej całego kraju, a ona nie wygląda najlepiej. Na budżet państwa nie
składają się tylko wyniki w skali makro, ale także mikro, czyli poszczególne elementy budżetu, które powstają w gminach, skutkują tym, co się
dzieje w państwie i odwrotnie. Premier Tusk mówi, że nie jest zadowolony z budżetu i my też nie jesteśmy
zadowoleni z projektu budżetu państwa i naszego miasta również. Ani
budżet obecnego roku, ani planowany na rok przyszły, nie są budżetami
optymalnymi, ale musimy uwzględniać to, co się dzieje w kraju. A w kraju mamy kryzys. Opowieści o zielonej
wyspie tego nie przyćmią. Dla pana
Wiktora może ten budżet wyglądać,
że jest skrojony „dla świętego spokoju”, ale dla nas jest on wypadkową
naszych możliwości i niemożliwości,
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jest wynikiem sytuacji, jaka panuje
w kraju i regionie. To jest budżet wyzwań, po to, by w roku budżetowym
zmieniać go na lepsze, jeśli otworzą się
takie możliwości.
– Co pozytywnego widzi Pan w tym budżecie, że mówi o zmianach na lepsze?
– Mamy planowaną nadwyżkę budżetową. Nie pamiętam takiego budżetu, który miałby większe dochody niż wydatki.
– Wydatki są mniejsze, bo planowane inwestycje są niewielkie.
– To nieporozumienie. My musimy
najpierw zaspokoić potrzeby bieżące
i potem dopiero planować wydatki
na inne cele. Przewidziane 23 miliony
złotych na inwestycje nikogo nie zadowalają. Gdy jednak weźmiemy pod
uwagę skalę tych inwestycji, sprawa
nabiera innego znaczenia.
– Konkretne przykłady?
– Gdyby zapytała Pani, co zrobiono
w okresie kadencji prezydenta Józefa
Wiktora, który nas teraz krytykuje,
to zobaczymy wąski most na ul. Tarnowskiej, ulicę Pieczkowskiego bez
infrastruktury oświetleniowej, którą my uzupełniliśmy, i wyremontowaną, ale już sypiącą się, nadającą się
do generalnej naprawy ulicę Husarską. W ostatnich pięciu latach natomiast wyremontowane zostały główne ciągi komunikacyjne od Zabełcza
po dworzec kolejowy, a w tym i także: Tarnowska, Węgierska, Nawojowska, Lwowska, Królowej Jadwigi,
poza fragmentem ul. Barskiej, która

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

R O Z M OWA z JERZYM GWIŻDŻEM, wiceprezydentem Nowego Sącza

będzie remontowana w przyszłym
roku. Rozwiążemy kwestie skrzyżowania ulic: Krańcowej, Barskiej
i Lwowskiej. Będziemy kończyć prace w śródmieściu, czeka przebudowa
zejścia na Kocie Planty.
– I wszystko „na pierwszy etap” – jak zarzuca radny Wiktor?
– Wymienione prace zostały i zostaną wykonane w całości. Pewne
zadania dzieli się na etapy, gdy z różnych przyczyn nie można ich zrealizować od razu. Tak będzie z ulicą, która
prowadzi do nowo powstałych obiektów STBS. Te prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy – w stronę ulicy Kusocińskiego – będziemy
realizować w przyszłym roku, drugi

A

âamigãówki
i gry
logiczne
strategiczne
imprezowe
przygodowe
ek nomiczne
eko
bitewne
fabularne
karciane
stki do gry
Zapraszamy równiez do naszego sklepu w Nowym Saczu:


ul. Jagiellonska 50 a (obok Plant)

tel. 18 443 50 00

integruja!
bawia, ucza,

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwaliﬁkacja
wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.
W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców,
operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań
zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego.
ZAPRASZAMY!

– do ul. Nawojowskiej – kiedy zostaną
uregulowane wszystkie sprawy formalno–prawne, w latach 2014–2015.
– Radny Wiktor proponuje, by pieniądze zaplanowane w tym roku na realizację Sądeckiej Wenecji (1 mln zł) przekazać
na budowę tej drogi, by zamknąć inwestycję w tym roku.
– Nie możemy tego zrobić, bo – jak
wspomniałem – potrzebne jest załatwienie spraw formalno–prawnych,
a to wymaga czasu. Mam wrażenie,
że pan Wiktor nie wie też, o czym
mówi, jeśli chodzi o Sądecką Wenecję. To zadanie akurat podzielone jest
na dwa etapy. Pierwszy obejmuje rewitalizację Parku Strzeleckiego, która pochłonie – jak szacujemy – 10–12
mln zł, a nie 50, i ma być realizowana
w latach 2013–2014. Natomiast reszta
– później. Nie powiedzieliśmy, w jakim okresie. Jeden z kolegów radnych z klubu pana Wiktora, Piotr Lachowicz, zapowiedział, że członkowie
PO nie zagłosują za takim budżetem,
tymczasem w czwartek odbyło się posiedzenie komisji infrastruktury i żaden z członków PO nie był, znając realia, przeciwko projektowi budżetu.
Zobaczymy, jak będzie na sesji.
– Sądecka Wenecja, kiedy nie ma drugiego mostu nad Dunajcem?
– Nie samym chlebem człowiek
żyje. Parafrazując, powiem: nie samymi drogami żyjemy. Będziemy robić
to, na co jest społeczne zapotrzebowanie. Park wymaga uporządkowania.
– Będą podwyżki dla urzędników?
– Nie przewidujemy żadnych podwyżek. Nie znaczy, że nie dbamy o zarobki pracowników. Płacimy tak, by
móc wymagać, by ich praca była efektywna. I taka jest. Natomiast zarówno za kadencji prezydenta Wiktora,
jak i Nowaka, zatrudnienie wzrosło,
bo pojawiły się nowe zadania. Kiedy ja
byłem prezydentem miałem niespełna 120 urzędników, na koniec kadencji pana Wiktora było ich 284. Obecnie jest ok. 340.
– I będzie więcej?
– Pojawią się nowi urzędnicy, kiedy zacznie obowiązywać nowy system
odbioru śmieci.
– „Nie ma komu napisać odpowiedniego projektu, przygotować dokumentacji” mówi jednak radny Wiktor, analizując sposób sięganie po różne środki
przez miasto, w tym unijne, na realizację zadań…
– Pan Wiktor błądzi. Znakomita większość naszych wystąpień
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otrzymała dofinansowania, bo aplikacje były dobrze napisane. Wypominane jest nam raczej to, że w stosunku do innych gmin – procentowo
– otrzymujemy wyższe dofinansowania. Chcąc je uzyskać, musimy
mieć też własne środki na dofinansowanie. Wybieramy te projekty,
które są społecznie użyteczne, a nie
„na hura” – wszystko. Stąd dofinansowanie na kanalizację, modernizację
Królowej Jadwigi i inne ważne cele.
Dla świętego spokoju, nie drażniąc
i nie wypominając efektów prezydentury pana Wiktora, byłbym na jego
miejscu bardziej ostrożny w przypinaniu łatek. Tym bardziej, że zmusił
mnie do krytykowania jego kadencji,
choć czynię to w sposób wyjątkowo
umiarkowany i nawet życzliwy. Mam
do tego większe prawo, bo byłem prezydentem przed nim. W momencie,
kiedy usiadł w ławach opozycji, zamazał mu się obraz rzeczywistości.
– Co z oświatą? Dzieci coraz mniej,
a miasto wydaje na szkoły coraz więcej.
– Najlepszy czas do reformy szkolnictwa był za czasów prezydentury
pana Wiktora. Wówczas wchodziliśmy w nową sytuację demograficzną.
Więc skąd teraz ten zarzut? Nie uważamy za stosowne, by likwidować szkoły.
Nie będziemy też zwalniać nauczycieli – nawet na życzenie radnych – gdyż
są potrzebni. Nie będziemy doprowadzać do wojny w mieście, związanej
z nieprzemyślaną reorganizacją szkół.
– Dla świętego spokoju?
– Będziemy ciąć koszty tam, gdzie
to w szkołach możliwe, na przykład
reorganizując w odpowiednim czasie
całą administrację szkolną.
– Na czym to ma polegać?
– Rozważamy wprowadzenie nowego systemu administrowania szkołami, poprzez zespolenie administracji szkolnych, czyli powrót do tego,
co dawniej nazywało się Zespołem
Placówek Oświatowych, który zajmowałby się sprawami kadrowymi, finansowymi i inwestycyjnymi.
To byłaby scentralizowana jednostka,
obsługująca w wymienionych obszarach sądeckie placówki oświatowe.
– Jedna księgowa na kilka szkół?
– Na przykład. To wiąże się oczywiście ze zmniejszeniem ilości etatów. Niemniej rewolucji w administrowaniu oświatą nie planujemy,
bo nie jesteśmy ani czelistami, ani
anarchistami…
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

A

Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
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Wydarzenia

Wieczór z Hondą
Stawiamy pomnik Sichrawie,
Barbackiemu i… Tobie

FOT. RENATA MYRLAK WSB-NLU

W Nowosądeckiej Małej Galerii
Stowarzyszenie na Rzecz Badań
i Dokumentacji Kultury „A posteriori” zaprezentowało makietę rzeźby „Pomnik Charakteru”. O idei pomnika mówi autor
projektu prof. Andrzej Szarek:
– Ludzie z charakterem, których zapamiętujemy, wywodzą się z codzienności. Świadomość pomagania innym,
czasem nawet kosztem własnego życia, budzi się w nich,
kiedy przychodzi potrzeba. Pomnik Charakteru dedykowany
jest wszystkim, którzy zachowaniem swoim, uporem czy

Informatycy:
Nie jesteśmy
nudni

bohaterstwem zmieniali losy
innych i swoje. Poznajemy ich
po czynach. Wiele pomników
na świecie powstało z powodu wybranych, wyróżnionych
bądź upamiętniających sytuację wydarzeń. Stawiamy pomnik Sichrawie, Barbackiemu,
Stramce i Tobie, nieznanemu
jeszcze bohaterowi. Monument będzie żywy, co oznacza, że jego forma wzbogacać
się będzie o nowe historie, innych ludzi. Monument ma stanąć na rogu ulic Narutowicza
i Jagiellońskiej.
(MONU)

Dziś (6 grudnia) ostatni dzień tegorocznych prezentacji przygotowanych z pasją, na najwyższym
poziomie, choć przy deficycie
sprzętu, na który stać producentów filmowych i najlepsze firmy
informatyczne. – Synchronizacja pięciu rzutników bez miksera video wydaje się niektórym
niemożliwa. Rozwiązania informatyczne naszych studentów
z każdym dniem przygotowania konferencji nas zaskakiwały.
I oto mamy pięć zsynchronizowanych rzutników bez sprzętu,
który kosztuje 50 tys. zł – chwali
grupę, przygotowującą imprezę
organizator przedsięwzięcia Artur Kornatka.
Celem imprezy jest przede
wszystkim pokazanie atrakcyjnego oblicza informatyki. Uczestnicy „Potęgi…” mieli okazję dowiedzieć się miedzy innymi, jak
samemu stworzyć grę komputerową, jak sterować komputerem bez użycia myszki i klawiatury czy jak ustrzec się przed
hakerami.
– Obalamy też stereotypy
o samych informatykach. Nie
jesteśmy nudni – mówi student
WSB–NLU Daniel Twardowski.
W tym roku studenci stworzyli specjalną strefę chilloutową,
dzięki której uczestnicy imprezy mogli w przerwie porozmawiać z prelegentami. Towarzyszyła im również muzyka na żywo
– brzmienia rockowo–popowe
i hip–hopowe. O nudzie nie mogło być mowy.
(EDU)

ŹRÓDŁO I ZDJĘCIE UM NOWY SĄCZ

W Y DA R Z E N I E . 56–osobowy zespół, 7 multimedialnych prelekcji,
1600 uczestników i 3 dni prezentacji – tak w liczbach przedstawia się największe widowisko organizowane w Nowym Sączu przez
studentów WSB–NLU – „Potęga
Informatyki”.
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ATUTCAR
Nowy Sącz,ul.Tarnowska 168
tel.18 477 00 00
www.honda-atutcar.pl

Już blisko 500 osób wyjechało nowymi samochodami z salonu Hondy w Nowym
Sączu. Teraz marka wypuściła
na rynek kolejny model pojazdu
CR–V 2013. Sympatycy i klienci
w piątkowy wieczór mieli okazję
zobaczyć i usiąść za kierownicą
nowej hondy.
Choć CR–V 2013 jest
w sprzedaży dopiero od kilku
tygodni, już zdobyła „Złotą Kierownicę Auto Świat”.
– Klienci, którzy raz zaufali
Hondzie, nie chcą zmieniać marki. Cenią sobie stylistykę samochodów, ich wydajność i niezawodność – mówi Izabela Słowik,
kierownik salonu Honda Atut
Car w Nowym Sączu.
Nowy model, co podkreśla
Słowik, jest ekologiczny, bardziej miejski. Poleca go osobom
ceniącym sobie indywidualność.

Zanim odsłonięto CR–V 2013,
goście obejrzeli niezwykły pokaz
tańca, w wykonaniu krakowskiego teatru bodypainting.
Zdjęcia Piotr Droździk
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Rezerwację oraz wszelkie informację
proszę kierować pod nr telefonu lub e-mailem.
tel: 18 4466021
tel: 502 772 723, 512 122 070
e-mail: lasvegas1@wp.pl

F.H.U "RUTEX" Wiesław Rutkowski
Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy
„Rezydencja Las Vegas”
33-342 Barcice Górne 550
tel. 018 446 60 21

Romantycznie, bajecznie… amerykańsko
Aż trudno uwierzyć, że to już 5 lat
minęło od chwili, gdy sądecki biznesmen Wiesław Rutkowski, wędrując po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, zauroczony niepowtarzalnym
w swoim rodzaju, bajecznie kolorowym, błyskającym milionami świateł, iluminacji i magii, miastem w sercu pustyni Las Vegas, zamarzył, by
cząstkę tego miasta, klimat i atmosferę przenieść w rodzinne strony. Miasta, które jest światową stolicą ślubów,
gdzie co roku odbywa się 120 tysięcy
ceremonii ślubnych, gdzie we wnętrzach ekskluzywnych hoteli, spełniają się najbardziej romantyczne marzenia nowożeńców.
Cóż to było za wydarzenie, gdy
do parkowego kompleksu o nazwie Rezydencja Las Vegas w Barcicach przybyli goście zza Oceanu na czele z konsulem generalnym Chicago, prezesem
Polonii, włodarze Małopolski, Sądecczyzny, i inni wyśmienici goście, by
uczestniczyć w wielkiej fecie – otwarcia najmniejszego miasteczka w stylu
iście amerykańskim. Załopotały polsko – amerykańskie flagi na masztach,
zdumiona przeprowadzką statua wolności przystanęła pod sosną tak do dziś
została. A przy wjeździe na posesję replika – symbol Las Vegas, wita przybywających tu gości napisem Welcome to Fabulous Las Vegas.
Od tych wydarzeń minęło wiele
czasu, lecz klimat pozostał.
Właśnie tu w Barcicach, w przepięknej scenerii sosnowego parku powstał kompleks budynków hotelowych
z odnową biologiczną, siłownią, restauracja, z dwoma niezależnymi salami
bankietowymi o niepowtarzalnym wystroju przywołującym klimatem najbardziej ekskluzywnych lokali Las Vegas. Bajeczny ogród z licznymi alejkami
spacerowymi, fontannami, stawem i figurkami służy dziś nowożeńcom jako
niezapomniane tło sesji zdjęciowych,
a gości urzeka swym urokiem.
O zmroku błyszczy tysiącem kolorowych światełek, lamp i latarni, zachęcając do zabawy. Sen się spełnił.

Goszcząc swych bliskich przy suto
zastawionych i uginających się od obfitości i smakołyków stołach, siedząc
w pozłacanych, królewskich fotelach
mają pełną satysfakcję z wyboru, jakiego dokonali na ten jedyny dzień w swoim życiu. Elegancja, pełen profesjonalizm i życzliwość personelu stwarza
atmosferę spokoju i wspaniały nastrój
do zabawy.
– Ludzie obyci, wrażliwi na otaczające ich piękno wybierają nasz
lokal, z czego jesteśmy dumni i bardzo szczęśliwi, że możemy ich gościć
– mówi właściciel. – To ich podziękowania za udaną imprezę, uśmiech
i radość jest dowodem na to, że sen
o Las Vegas nie był tylko moim snem.
Rezydencja Las Vegas tętni pełnym
życiem przez cały rok. Wrosła w krajobraz Sądecczyzny jak ta w Newadzie
– mocno, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Fenomenem jest również fakt,
że pośród gąszczu przydrożnych bilbordów i reklam nie ma ani jednej tablicy
reklamującej Las Vegas, a kalendarz imprez jest cały wypełniony i tematem towarzyskich rozmów są opowieści o niezapomnianych imprezach, wytwornej
kuchni i bajecznej atmosferze.

Dziś tysiące ludzi z całego świata
odwiedza Las Vegas, podziwia malownicze pełne uroku Barcice, pośród otaczających je wzgórz i lasów

ORGANIZUJEMY:

• uroczystości weselne, komunijne oraz chrzty
• firmowe wyjazdy integracyjne
• bankiety, bale maturalne
• konferencje
• spotkania jubileuszowe
• bale sylwestrowe
• imprezy grillowe oraz plenerowe
• kuligi
• obozy sportowe
• zgrupowania przedmeczowe
• oraz inne imprezy okolicznościowe.

Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Oczarowani przyrodą, życzliwością
miejscowych ludzi wracają ponownie, by właśnie tu raz jeszcze poczuć
ten niepowtarzalny klimat.
Któż nie słyszał o elitarnych spotkaniach ludzi kultury, nauki, polityki, sportu czy biznesu, o wytwornych balach sylwestrowych.
Tu odbywają się rodzinne uroczystości, firmowe szkolenia, pikniki i grille, niezapomniane bale maturalne w szalonym amerykańskim
stylu. Z kompleksu korzystają narodowe drużyny piłkarskie z Irlandii
Północnej, Węgier, Ukrainy, Czech,
Grecji i oczywiście Polski. Jednak, jak
przystało na Las Vegas, prym wiodą uroczystości weselne. Nowożeńcy w swym wyjątkowym dniu mogą
zachwycić się magią tego miejsca
w bajecznej scenerii, pełnej fantazji i przepychu, mogą poczuć się jak
gwiazdy z hollywoodzkiego snu.
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Opinie
Bomba tyka w śmieciach i kanałach...

Jerzy Wideł
Z kapelusza

P

rezydent Nowego Sącza
Ryszard Nowak już kilka miesięcy temu głośno rozważał, jak połknąć żabę w postaci
ustawy śmieciowej przygotowanej przez rząd. Ma ona obowiązywać
od przyszłego roku i ponoć taki wymóg stawia Unia Europejska. Prezydent Nowak nie jest jedynym przedstawicielem władz samorządowych,
który ma śmieciowy ból głowy. Zaproponował swój autorski pomysł,
by rozliczać mieszkańców miasta za
wywóz śmieci wedle zużycia przez
nich wody. Pomysł ostatecznie został
zakwestionowany.
Ustawa śmieciowa to tykająca bomba, która wcześniej czy później musi wybuchnąć, gdyż samorządy, mieszkańcy nie wytrzymają
tych opłat. Z jednej strony zbuntują
się właściciele nie tylko prywatnych

posesji, z drugiej władze samorządowe, które ze swoich budżetów (czytaj
z kieszeni podatników) będą do cen
za wywóz śmieci dopłacać. Ustawa tak jest skonstruowana, że ciężką
kasę za odbiór śmieci będą tłuc duże
firmy – można się domyślić, która
to będzie firma w przypadku Nowego Sącza. Międzynarodowy koncern
śmieciowy. Samorządowe zakłady
gospodarki komunalnej do tej pory
zajmujące się gminnymi śmieciami
nie wytrzymają konkurencji w przetargach na świadczenie tych usług
i po prostu ulegną likwidacji, wyrzucając ludzi na bruk. Tak wygląda
czarny scenariusz śmieciowy typowy
dla dzikiego, chciwego kapitalizmu
we współczesnym wydaniu.
Nad tym się głębiej nie zastanawiają sądeccy radni, bo idę o zakład,
że żaden z nich z ustawą śmieciową
się nie zapoznał dogłębnie. Podobnie
zresztą, jak nie zapoznali się z warunkami tzw. kontraktu stulecia, czyli
budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w czterech gminach – Nowy
Sącz, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Nawojowa. Inwestycja ta jest dofinansowana przez Unię, ale wszystkie
znaki na niebie pokazują, że rachunek
zapłacą mieszkańcy. I to słony rachunek. Dlaczego w sądeckim grajdole nikt dotąd nie powiedział uczciwie

mieszkańcom, że Sądeckie Wodociągi to spółka prawa handlowego, która
ma kierować się zyskiem a nie dbałością o nasze kieszenie. Tykająca bomba w wodociągach i kanalizacji, kiedy
wybuchnie okaże się, że za metr sześcienny wody zapłacimy nawet do 20
zł miesięcznie. Niby Sądeckie Wodociągi, Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej, Składowisko Odpadów to spółki komunalne.
A więc władze miasta powinny mieć
na ich funkcjonowanie jakiś wpływ.
Nic z tego. Spółkami rządzi Warszawa, a magistrat jedynie może swoimi
ludźmi je obsadzać. Co czyni z lubością ku chwale swoich partii politycznych, a nie ku chwale prostych
obywateli. Ale o tym nie usłyszymy na sesjach rady miejskiej, bo słabi
radni nabrali wody w usta (z Sądeckich Wodociągów) i siedzą tyłkami
na swoich dietach, które nie są nawet porównywalne ze śmieciowymi
umowami o pracę.
Za jakiś pewnie czas znowu usłyszymy, że w ramach protestu posłowie, radni, władze miasta i gmin
spotkają się i napiszą kolejny list protestacyjny, petycję do Warszawy. Odpowiedź będzie w stylu odpowiedzi
w sprawie obrony Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Pocałujcie
nas w d...

Nie przeniosą nam stolicy do Bryjowa?

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

T

rochę wiary w ludzi!
To, co niektórzy uważali za mrzonkę, właśnie staje się faktem.
Pod Starym Sączem
za 2,3 mln zł powstanie Zespół Rekreacyjno–Parkowy i Park Wodny
„Stawy”. Właśnie podpisano z firmą Skanska umowę na wykonanie
inwestycji, która ma być gotowa już
najbliższego lata!
Wielu z nas drwiło z planów
obecnego posła Mariana Cyconia,
które realizuje jego następca na fotelu burmistrza Jacek Lelek. Jak widać, z determinacją. Zrobił kolejny
krok do ożywienia średniowiecznej perełki Sądecczyzny. To jedno
z najstarszych miast w Polsce, zawdzięczające swą sławę węgierskiej
księżniczce, świętej Kindze, która
założyła klasztor klarysek, ma znowu szansę na wielkie ożywienie. Nie
znam osoby, której by nie urzekły
starosądeckie zabytki, nastrojowy
rynek, odnowione „Sokół” i „Dom
na dołkach”, urokliwe uliczki

ze świetnie zachowanymi domami
i ciężkimi, drewnianymi bramami.
Spacer uliczką z rynku do klasztoru
jest urzekający, a podniebienia gości
podbijają pierogi serwowane w tutejszych restauracjach.
Odbywa się tu sporo imprez wartych uwagi, jak choćby festiwale Starosądecki Muzyki Dawnej, czy Podróży i Przygody Bonawentura.
A jednak turystów zostających choćby na jedną noc było mało, większość odwiedza ołtarz zbudowany
na wizytę Jana Pawła II i wyjeżdża.
Mimo całego piękna, jakie w sobie
ma to miasto, w weekendowe popołudnia ulice szokują ciszą. Nawet
w oknach domów niewiele się dzieje. Wieczorami kompletna pustka.
Zaś owe knajpki z pierogami na rynku zaczęły padać jedna po drugiej….
Straszne, bo przyszłość Starego Sącza
to prawie wyłącznie turystyka.
Odbyłam wiele takich rozmów z gośćmi, których tu przywiozłam: – Gdybym ja rządziła
miastem, to bym w sklepie z pamiątkami posadziła ludzi z urzędu pracy, niech będzie otwarty codziennie do godziny 21! – Ale turystów nie
ma… Ciekawych pamiątek zresztą też, większość to chińszczyzna…
– Ej, a ta mapa miasta koło klasztoru,
na pocztówkach, kubkach, na czymkolwiek? To jest piękne! – Tylko,
że turysta nie ma się gdzie zatrzymać…. – No fakt. A co robić tutaj
wieczorem? Albo latem, jak upał?

No właśnie, co? Coraz częściej
jest co. Od kiedy Wojciech Knapik, twórca pomysłowego festiwalu „Bonawentura”, został nowym
dyrektorem Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari, wieczorami
widzę coraz więcej ludzi pędzących do „Sokoła”. A to na koncert
charytatywny, a to na jakiś pokaz.
Coś się dzieje. A teraz Park Wodny!
Skanska to poważna firma, zbudowała wiele prestiżowych apartamentowców, pierwsze nowoczesne
hotele w Polsce (Forum i Victoria w Warszawie), suchy dok dla
stoczni w Gdyni, stołeczny drapacz chmur Atrium. Gwarantuje,
że inwestycja w stawy będzie udana, nawet jeśli otwarcie przesunie
się z lata na jesień. Będzie kąpielisko z piaszczystą plażą i pomostami, przystań do cumowania łódek
i kajaków, boisko plażowe, plac zabaw dla dzieci, pogłębione dno stawu… bajka. Już dostałam maile
z tą właśnie informacją zaczerpniętą wręcz z ogólnopolskich mediów,
wysłane z dalekich krańców Polski,
a opatrzone tytułami: „Proszę, jakie
zmiany! Jedziemy!”.
Hmm… może i lotnisko pod
Starym Sączem to wcale nie takie
głupie plany? Mam wrażenie, jakby ostatnio w Starym Sączu działo się więcej niż w dużym mieście
osiem kilometrów bardziej na północ, dziś stolicy Sądecczyzny…
Bryjów górą!

O Norwegii, krowie
i darciu pierza

Na

plan pierwszy w doniesieniach
medialnych minionego tygodnia wysuwają się
dwa tematy – złodzieja,
który ukradł krowę z pastwiska w Olszówce k.
Wojciech Molendowicz
Mszany Dolnej i studenta,
Z gór widać lepiej
który nie wiedział, gdzie
leży Norwegia. Zbieżność
tematów nie jest przypadkowa. Im więcej media będę
karmiły publiczność tematami w stylu krowy o dwóch
głowach, tym mniej młodych ludzi będzie wiedziało nie
tylko, gdzie leży Norwegia, ale niebawem nie będą potrafili powiedzieć, gdzie mieszkają. A przy okazji – człowiek, który zabrał krowę z pastwiska w Olszówce, to nie
był żaden złodziej, tylko obrońca zwierząt, co zlitował
się nad bydlątkiem, żeby nie musiało kombinować jak
paść się na śniegu. Z kolei właściciel krowy nie tylko musiał wiedzieć, gdzie leży Norwegia, ale najwyraźniej bywał w Norwegii, bo podpatrzył tam renifery wyskubujące spod śniegu jakieś suche badyle i zmrożony mech. Ten
innowacyjny model próbował przenieść na grunt polskiego pastwiska. No, ale co wolno reniferowi z Koła Podbiegunowego, to – z całym szacunkiem – nie Tobie krowo z Olszówki.
Sprawa oczywiście nie jest śmieszna, bo im częściej
przeróżne pudelki będą pisać o znikających krowach i latających koniach, tym bardziej polski student będzie przypominał osła. Nie trzeba być studentem – czasami wystarczy być krową – żeby wiedzieć, że im głupszy tekst, tym
więcej osób go przeczyta. Podobnie ze słuchaniem i oglądaniem. Nikt już nie chce oglądać programów, w których ludzie ze sobą rozmawiają, za to chętnie oglądane
i słuchane są programy, gdzie ludzie się kłócą, a najlepiej
przezywają i obrażają. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Z każdym rokiem oferta dla osłów będzie coraz bogatsza, na dodatek szczycąc się, że jest najlepsza i tłumy tylko
czekają, żeby się na nią rzucić. Przykładami można sypać jak św. Mikołaj cukierkami. Przykłady mamy w ilościach hurtowych na wyciągnięcie ręki. Wystarczy napisać
cokolwiek i już mamy gotową papkę dla gawiedzi. Całkiem niedawno, całkiem niedaleko jedna z gazet umieściła na pierwszej stronie zdanie, które bije na głowę (a nawet
na głowę i rogi) sensacyjne zniknięcie krowy ze śnieżnego
pastwiska. Brzmiało ono tak: „Najpiękniejsza pora roku już
się rozpoczęła, przynajmniej jedna z czterech najpiękniejszych. Jesień.”. Sami Państwo przyznacie, jaka bezdenna
głębia tkwi w tym wytworze ludzkiego umysłu. Nie trzeba być studentem, nie trzeba wiedzieć, gdzie jest Norwegia, bo dzisiaj nawet krowa pasąca się na śniegu wie, że pór
roku jest 50, a właśnie rozpoczęła się jedna z czterech najpiękniejszych. Pozostałych 46 pór roku już nie jest takich pięknych. Ja bym się nie śmiał. Skoro w grudniu pasą
się u nas krowy, to wyraźnie jest to efekt powstania nowych pór roku. Ale to nic, może być jeszcze głupiej: „Koniec listopada i początek grudnia to dla większości z nas
czas intensywnego zastanawiania się i zakupów” – czytamy w jednej z sądeckich gazet. Dzięki temu wspaniałemu zdaniu wiemy, że niektórzy myślą tylko w czasie tej
nie najpiękniejszej pory roku. Przez pozostałych jedenaście miesięcy słodka bezmyślność. No chyba, że przewrócimy kartkę tej samej gazety, żeby przeczytać inne zdanie
wprowadzające nas w baśniowy świat: „Dziś nikt pierza
nie drze a i swatanie wyszło z mody niestety”.
Wystarczy na dziś. No i skąd ten biedny student, z którego śmieje się cała Polska, miałby wiedzieć, gdzie jest
Norwegia, skoro „dziś nikt pierza nie drze”. Wielka szkoda, bo nasze babcie przy darciu pierza w zimowe wieczory z pewnością opowiadały sobie o dalekiej Norwegii,
gdzie żyją zwierzęta podobne do krów, które potrafią popasać na śniegu.
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Sprawy i ludzie

W walce o prawa dziecka

– Jolanta Szklarska, dyrektor biura Zarządu Głównego TPD w Warszawie w swoim wystąpieniu przypomniała początki misji Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Przed blisko stu laty zwracano głównie uwagę na problem wysokiej
śmiertelności wśród dzieci, osierocenia.
Czasy się zmieniły. Jakie dziś problemy
stają przed TPD?
– Konwencja o Prawach Dziecka
została podpisana w 1989 r., czyli
nie tak dawno. Bez względu jednak
na to, jak wiele powstaje nowych instytucji, które zajmują się sprawami
dzieci, wciąż istnieje problem dzieci
krzywdzonych, wychowujących się
w patologicznych rodzinach. Wydawałoby się, że w którymś z pokoleń sprawa jest możliwa do wyeliminowania. Tymczasem to nie

FOT. (KG)

Z BARBARĄ KALISZ,
rzecznikiem praw dziecka
Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Nowym Sączu,
R O Z M AW I A M Y podczas
wtorkowej konferencji
„Rzecznictwo i Ochrona
Praw Dziecka w regionie
nowosądeckim”.

Barbara Kalisz
takie łatwe. W swojej pracy najczęściej mam do czynienia z rozstającymi się rodzicami i dziećmi,
które są wykorzystywane jako karta przetargowa podczas separacji
czy rozwodu. Dostrzegam, że coraz więcej młodych ludzi bardzo
szybko po ślubie podejmuje decyzję o rozwodzie. Nie potrafią ze sobą
rozmawiać. Cierpi na tym dziecko.
Konwencja o prawach dziecka zawiera 54 paragrafy, które niestety

są u nas często łamane: najważniejsze prawo do życia, do opieki zdrowotnej, do wychowania w rodzinie,
do wypoczynku zabawy i rozwijania swoich talentów. W TPD realizujemy wiele projektów, dzięki
którym dzieci nie czują się osamotnione. Organizujemy na przykład
kolonie i półkolonie, prowadzimy
też koła dla dzieci chorych na cukrzycę, grupy wsparcia. Nie byłoby
to możliwe, gdyby nie współpraca

Wigilijnie w „4 Porach Roku”
Antoni Rolka, właściciel restauracji „4 Pory Roku” jest jedynym w Nowym Sączu gastronomikiem, który
posiada dwa tytuły mistrza cechowego w zawodach kelnera i kuchmistrza.
W 1990 r., kiedy zakończył pracę w legendarnej dziś restauracji „Imperial”,
rozpoczął własną działalność. Otwierając przed kilkunastoma laty restaurację „4 Pory Roku” postawił na tradycyjną kuchnię polską. Teraz w jego
firmie trwa gorączkowe planowanie ostatnich przedświątecznych dni.
Krótko mówiąc praca w kuchni wre.
– W grafiku, mam już zamówione kilka wieczorów wigilijnych przez różne firmy i przedsiębiorstwa – mówi
Antoni Rolka. – Przygotowujemy zestawy wieczerzy wigilijnych dla naszych gości nie tylko w restauracji,
ale także na indywidualne zamówienia. W naszej ofercie świątecznej
mamy karpie i inne ryby przyrządzane na różne sposoby: po żydowsku,
w galaretach i panierowane. Oczywiście na świątecznym stole nie może
również zabraknąć pierożków z kapustą, grzybami czy śliwkami wędzonymi, barszczu z uszkami, kaszy
ze śliwkami, a także kutii.

Zdaniem mistrza Rolki wigilijny karp nie powinien być filetowany, ale podawany w dzwonkach. Podstawą smacznego karpia, zarówno
po żydowsku, jak i panierowanego,
musi być przechowywanie pokrojo-

nej ryby w marynacie z cebuli w lodówce przynajmniej przez dobę. Ten
czas powinien wystarczyć na usunięcie z mięsa ryby zapachów, które budzą niechęć wielu smakoszy. – Nie
wiedzą co tracą nie jedząc tej wspaniałej ryby – mówi z uśmiechem pan
Antoni. Zna się na rzeczy, w zawodzie gastronomika pracuje już bowiem
ponad 40 lat. Wychowanek słynnego „Gastronoma”, czyli Zespołu Szkół

Gastronomicznych w Nowym Sączu
właśnie w tej szkole odkrył swoją pasję
kulinarną. Zawód ten traktuje więc nie
jako codzienny obowiązek, ale możliwość realizacji własnej pasji. Swoją
wiedzę przekazuje córce Natalii, która
zapewne w przyszłości przejmie schedę gastronomiczną po ojcu. Pani Natalia (widoczna na zdjęciu) poznała
w Anglii kuchnię od strony praktycznej Ponadto, by mieć pełne kwalifikacje
menedżerskie w prowadzeniu gastronomicznego biznesu, studiuje obecnie
w WSB–NLU równolegle pilnując interesu ojca przy ul. Witosa 10 w Nowym
Sączu. O tym, że pasje rodzinne czuć
w smakach przeróżnych potraw serwowanych w „4 Porach Roku” najdobitniej świadczą tysiące gości co roku
odwiedzających restaurację, a także
wpisy do pamiątkowej księgi. Pan Antoni, jak przystało na wytrawnego restauratora na nasze pytanie, kto tu bywał, bądź wódkę w nadmiarze wypił,
dyskretnie się uśmiecha i dodaje – Tajemnica zawodowa!, ale już podawan
nia przyjezdnym regionalnych przepisów na po
potrawy i napitki nie traktuje
jako tajemnicy i chęt
chętnie się nimi dzieli.
Co też usłyszeliśmy i zanotow
zanotowaliśmy.

Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013
najlepsze życzenia naszym miłym Gościom
składają Antoni Rolka wraz z załogą

z wieloma instytucjami takimi jak:
Urząd Miasta, MOPS, Ośrodek Interwencji Kryzysowej itp.
– Trwa właśnie ogólnopolska dyskusja,
czy zlikwidować okna życia. Sądeckie
uratowało jedno dziecko…
– …a w całej Polsce blisko 40
dzieci.
– Okno życia łamie więc prawa dziecka,
czy wręcz przeciwnie broni ich?
– Zdania są podzielone. Osobiście
uważam, że sprawa powinna zostać
prawnie uregulowana pomiędzy
państwem a Kościołem. Konwencja
o prawach dziecka mówi, że każde
dziecko ma prawo do wychowania
w rodzinie. Co jednak w sytuacji,
gdy kobieta nie jest mu w stanie takiej zapewnić? Znalazła się na ulicy. Czyż to nie jest największa tragedia dla kobiety, która podejmuje
decyzję o porzuceniu dziecka? Czyż
nie należy je ratować? Jak więc zamykać okna życia i pozwolić na pozostawienie dziecka na ulicy? Wiele
niemowląt w ten sposób odnalazło wspaniałe rodziny adopcyjne.
Najbardziej wzruszające momenty przeżywano jednak, gdy kobieta
wracała po dziecko, które pozostawiła w oknie życia. Do trzech miesięcy ma taką szansę.
(PEK)

Nowy rzecznik
prasowy
policji
P E R S O N A L I A . Od poniedziałku (3
grudnia) obowiązki oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym
Sączu pełni st. sierż. Iwona Grzebyk–
Dulak. Zastąpiła na stanowisku sierż.
szt. Pawła Grygla.
Iwona Grzebyk–Dulak pracuje w policji od siedmiu lat. Początkowo
w Komisariacie Policji w Krynicy–
Zdroju, ostatnio w Wydziale Sztab
Policji Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu, m.in. w charakterze zastępcy oficera dyżurnego. Nowa
rzeczniczka jest absolwentką studiów doktoranckich (2011) oraz magisterskich (2002) z socjologii ogólnej
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych
z public relations na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie (2011).
Rozprawę doktorską będzie bronić w roku 2013. Ponadto ukończyła
liczne policyjne i pozapolicyjne kursy
i szkolenia z: komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i kształtowania wizerunku, współpracy z mediami i zarządzania jakością.
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33-300 Nowy Sącz
ul.Witosa 10
tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
Obiady firmowe

Zupa + II danie

= 10 zł

Restauracja wyróżniona w konkursie

„Mój sposób na biznes”

Szef kuchni
poleca
Potrawy regionalne

Golonka pieczona
w jarzynach, z tartym
chrzanem i surówkami

Kaczka po staropolsku
z ziemniakami opiekanymi

Dorsz w maśle ziołowym

Sandacz po grecku

i modrą kapustą

A

Na afiszu
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Uroczyste obchody
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
odbędą się
8 grudnia ( sobota) 2012 roku o godzinie 15.30
w Pijalni Głównej – Sala Koncertowa

Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych
W części artystycznej wystąpią:
Uczestnicy Niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
Uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia z Muszyny
Kryniccy Seniorzy
W trakcie uroczystości odbędzie się prezentacja i sprzedaż prac wykonanych przez dzieci niepełnosprawne.
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań”

Mikołajki
w MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, wzorem
lat ubiegłych, przygotował dla
dzieci i młodzieży „mikołajkowe
atrakcje ”.
Już dziś, 6 grudnia zainaugurowana zostanie działalność sztucznej ślizgawki. Wstęp na nią w tym
dniu wyniesie – dla dzieci 1 zł za 1
godzinę.
Ślizgawka czynna będzie codziennie w g. 9– 20.15 z przerwą
od 13.45 do 15.30 na pielęgnację lodu. Natomiast od g. 15 dzieci będą mogły skorzystać z pływalni za symboliczną złotówkę.
7 grudnia odbędą się „Mikołajkowe zawody pływackie”. Uczestników odwiedzi Mikołaj ze słodkim
poczęstunkiem.
Regulamin zawodów oraz informacje dotyczące otwarcia i cen biletów wstępu na wszystkie obiekty
MOSiR znajdują się na stronie internetowej www.mosir–ns.pl.

ARCHITEKTURA CODZIENNA – wystawa eksplorująca
temat przestrzeni w architekturze i urbanistyce
Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ zaprasza
na wernisaż wystawy, 7 grudnia g. 18.
Wystawa ma na celu zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt, jakim
jest otaczająca nas przestrzeń. Zwiedzający poznają kolejne elementy
decydujące o naszym odczuwaniu przestrzeni – skala i proporcje,
dźwięk, światło, kolory, faktury, elementy naturalne i kulturowe.
Szczególnym adresatem wystawy są dzieci. Dla najmłodszych
przygotowano gry i zabawy.

„Carmen” na żywo z Paryża
już 13 grudnia w Sokole!
13 grudnia w MCK SOKÓŁ będzie można podziwiać na żywo
transmisję inscenizacji „Carmen” Georges’a Bizeta z Opera National de Paris.
To drugi już w tym roku pokaz arcydzieła Bizeta. Przypomnijmy, że wiosną podczas Europejskich Dni Operowych można było
obejrzeć retransmisję wspaniałego widowiska zarejestrowanego
w Royal Opera House Covent Garden w Londynie. Teraz przeniesiemy się do Paryża. W tamtejszej Operze Narodowej będziemy gościli
już po raz drugi. W maju sądeczanie mieli okazję zobaczyć na żywo
balet „Romeo i Julia”, przygotowany przez Sashę Waltz. Tym razem będziemy przeżywać razem z widzami w stolicy Francji i tysiącami melomanów w kilkudziesięciu krajach świata „Carmen”.

Kawalerowie zagrają dwa razy

Rekolekcje na scenie

W związku z dużym zainteresowaniem spektaklem pt. „Klub Kawalerów” Michała Bałuckiego w wykonaniu Teatru Robotniczego im.
Barbackiego – w dniu 16 grudnia,
scena MOK w Nowym Sączu, postanowiła zagrać dwa razy tę komedię, o g.16 i 19.30. Bilety do nabycia w kasie MOK.

Już dziś,6 grudnia o g. 18.30 animatorzy grupy teatralnej działającej przy parafii NSPJ w Nowym
Sączu zapraszają na spektakl
w ramach rozpoczynających się
rekolekcji adwentowych dla młodzieży. Początek g. 18:30, sala
widowiskowa przy „kościółku
kolejowym”.
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Sport

Zaprogramowani na sukces

N A R C I A R S T WO . Polski alpejczyk
wszechczasów Andrzej Bachleda–
Curuś wymyślił projekt, wsparty mecenatem Tauronu, który ma zmienić
mizerię panującą w polskim narciarstwie alpejskim. Część pozytywnej energii przeobrażającej oblicze
tej dyscypliny pochodzi z Sądecczyzny. Dorota Wysowska z Narciarni i Patryk Zapolski z KS Gondola trenują w elitarnej grupie najlepszych
z najlepszych.
W Polsce aż 5 milionów osób uprawia narciarstwo zjazdowe – jest
to najpopularniejsza zimowa dyscyplina. Mimo tak wielkiej rzeszy
entuzjastów tego sportu, od czasów
startów Andrzeja Bachledy – Curusia juniora nie możemy się doczekać
następców, którzy by reprezentowali nasz kraj na arenie światowej.
Bachleda od lat obserwuje to,
co dzieje się w naszym narciarstwie alpejskim i doszedł do wniosku, że ambitne kluby, choćby takie jak sądecka Narciarnia,
czy krynicka Gondola opierające
się w lwiej części na finansowym

i organizacyjnym wsparciu rodziców młodych narciarzy nie są same
w stanie wychować narciarza, który będzie w mógł walczyć z najlepszymi na świecie. W tym momencie ciężko naszym reprezentantom
o sukces w juniorskich mistrzostwach świata, nie mówiąc już
o dorosłym narciarstwie. Od ostatniego polskiego triumfu w alpejskim Pucharze Świata (Doroty Tlałki) minęło ćwierć wieku. Jeszcze
więcej, bo aż 37 lat od chwili, gdy
Polak zdobył medal w alpejskich
mistrzostwach świata. Tym ostatnim i jedynym polskim medalistą
w MŚ w narciarstwie alpejskim był
Andrzej Bachleda–Curuś (ur. 1947).
W ramach projektu Tauron Bachleda Ski poszukiwano więc najzdolniejszych narciarzy młodego pokolenia, którzy zostali objęci
programem treningowym Tauron
OlimpijSki. Wśród elitarnej grupy
nastolatków ( ur. w latach 1995–97)
są wspomniani młodzi sądeczanie.
Zdaniem Bachledy, program za kilka lat ma wykreować narciarzy, dla
których wyniki Lindsay Vonn, czy

Bode Millera nie będą tylko marzeniem. Może nawet stworzyć gwiazdy na miarę Adama Małysza czy Justyny Kowalczyk.
Najbardziej uzdolniona narciarsko młodzież trenowała w lipcu i październiku na francuskich
i austriackich lodowcach, ponadto
program zakłada okresowe badania
na krakowskiej AWF. Słowem, pełen profesjonalizm.
–To kapitalna inicjatywa – podkreśla Wojciech Wysowski z Narciarni. – Daje naprawdę szerokie
możliwości treningu dla wyselekcjonowanej grupy, która jest czymś
w rodzaju bazy dla narodowej kadry
juniorów. Ponieważ o stałej kadrze
Polski w narciarstwie alpejskim
możemy mówić tylko w przypadku
seniorów. Start juniora w mistrzostwach Europy czy świata zależy
od wyników. Taką szansę otrzymał
np: Patryk Zapolski, który wystartuje w przyszłorocznym czempionacie Starego Kontynentu i świata.
Projektowi bacznie przygląda się również Polski Związek Narciarski. – Ten projekt zahacza już

PATRYK ZAPOLSKI – 17– latek, mieszkaniec Nowego Sącza. Karierę zawodniczą rozpoczynał w klubie narciarskim UKS LAWINA gdzie jego trenerem był
Jerzy Koszkul, a dalszy dynamiczny rozwój kontynuował pod okiem trenera Tomasza Majerczyka w KN Gondola Krynica. W jego barwach dwukrotnie zdobył najwyższe tytuły w Lidze Zakopiańskiej i Pucharze Polski, był także kilkukrotnym reprezentantem Polski w zawodach międzynarodowych.
Obecnie należy do czołówki młodych alpejczyków w kraju. W ocenie fachowców dysponuje bardzo dobrą techniką gigantową, jednak ostatnio polubił także slalom, wcześniej nie będący jego mocną stroną. Bardzo lubi rolki, i freeskiing i skoki na bungee. Myśli o studiowaniu architektury, obecnie
uczy się w szkole budowlanej.
DOROTA WYSOWSKA – mieszkanka Nowego Sącza. Spokojna, miła i bardzo
ambitna. Dzięki ciężkiej pracy pod okiem ojca Wojtka „Wyspy” Wysowskiego jest dobrze rokującą narciarką. Czas, który ma dla siebie, lubi spędzać
na Jeziorem Rożnowskim w Tabaszowej na pływaniu łódką, czytaniu książek, które praktycznie połyka jednym tchem.

o młodzieżowy sport wyczynowy,
ale innej drogi do sukcesu dzisiaj nie
ma – zauważa Apoloniusz Tajner prezes PZN. – Zawodnik w wieku 17 – 20
lat ma szansę na pierwsze poważne sukcesy sportowe, to program
wsparcia dyscypliny musi funkcjonować co najmniej 6 do 8 lat. W takim przypadku jest duża szansa, aby

zawodnik po 20. roku życia nawiązywał walkę na najwyższym poziomie. Mówię tu oczywiście o wejściu do trzydziestki Pucharu Świata,
bo to jest najlepszy wyznacznik.
Najlepszych młodych polskich
alpejczyków w akcji zobaczymy dopiero 3 i 4 stycznia w Rytrze.
(RAF)

jest na półmetku rozgrywek,
Chorwatka Sanja Popović. Po piętach koleżance depcze Anna
Werblińska.

a zawodnicy spotkają się dopiero 10 stycznia. Ustalono też plan
sparingów – pierwszy 23 stycznia
z Puszczą Niepołomice, a w planie są również m.in. Okocimski
i Termalica.

SPRINTEM
TRENER DZIADKIEM
Szczypiornistki ekstraklasowej
Olimpii/Beskid korzystając z przerwy w lidze rozgrywają sparingi.
Niezależnie od ich wyników i licznych kontuzji w zespole pewne powody do zadowolenia może mieć trener Zdzisław Wąs – został dziadkiem.

SZOST TRZYMA FORMĘ

Bank BPS Muszynianka Fakro
Muszyna po pierwszej rundzie
rozgrywek zajmuje drugie miejsce. Siatkarki Bogdana Serwińskiego wygrały siedem spotkań,
przegrały dwa, a najskuteczniejszą zawodniczką „mineralnych”

FOT. BARTEK TOKARCZYK

DRUGIE NA PÓŁMETKU

11. zawodnik maratonu na Igrzyskach olimpijskich w Londynie, maratończyk Henryk Szost zajął trzecie
miejsce w biegu w Fukuoce (Japonia).
Czas biegacza z Muszyny to 2:08:42.
Dał się wyprzedzić tylko Kenijczykowi i reprezentantowi gospodarzy.

SANDECJA SIĘ URLOPUJE
7 grudnia kończą zajęcia piłkarze
Sandecji. Miesiąc potrwa urlop,

WYGRANA W PIEKARACH
W drugim meczu rozgrywanym w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Juniorek zawodniczki sądeckiego Żaka odniosły
pewne wyjazdowe zwycięstwo
nad drużyną Siemaszka Piekary
(23 : 85). Wynik byłby okazalszy
gdyby nie skuteczność w pierwszej kwarcie.
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Na koniec tygodnia
Trzy lokale z naszego regionu wzięły
dotychczas udział w programie „Kuchenne rewolucje”. Zgodnie z formułą
TVN–owskiego show restaurację ocenia Magda Gessler, która po wstępnej
wizycie w ciągu czterech dni przeprowadza rewolucję w menu i wystroju
lokalu. Jak właściciele oceniają opłacalność brania udziału w programie,
w którym często padają ostre słowa
krytyki i nierzadko płyną łzy?

Rewolucje od kuchni

Program o restauracji „U Zosi”
w Szczawnicy był emitowany 1 maja
2010 r. Nie było dramatycznych sytuacji, rzucania talerzami i wyciągania rodzinnych spraw. Wprawdzie
Magda Gessler oceniła tradycyjne dania, jako niesmaczne, skrytykowała
elegancję właścicielki i brutalnie zerwała zasłony z okien, co spotkało się
z tłumionymi łzami, ale równocześnie okazało się, że relacje rodzinne
są tu wzorowe, Barbara Gabryś jest
idealną synową, a personel doskonale
ze sobą współpracuje. Rewolucja polegała na lekkiej zmianie wystroju – pojawiły się wielkie zdjęcia poprzedniej
właścicielki Zofii Gabryś , która oddała lokal we władanie syna i synowej.
W menu zaś, oprócz pizzy i dań włoskich, zagościła regionalna jagnięcina.
– Program na pewno był świetną reklamą telewizyjną. Zwłaszcza
po emisji zawitało do nas mnóstwo
klientów. Jednak ludzie zapominają, że to program rozrywkowy i sam
przyjazd Magdy Gessler niczego nie
załatwia. Z rewolucji i ze wskazówek
trzeba po prostu wyciągnąć wnioski,
bo sama reklama nie wystarczy, jeśli
zabraknie codziennej ciężkiej pracy
– ocenia właścicielka Barbara Gabryś.
Po dwóch latach od wizyty Magdy Gessler w menu nadal króluje jagnięcina. Za to zmienił się wystrój
i koloryt, bo lokal przed rokiem
przeszedł remont po katastrofie
zalania. W programie właściciele

I N I C J AT Y WA . – Powszechną praktyką rodziców stało się, że zjawiają
się na oddziale z dzieckiem i… laptopem. Wspólne czytanie bajek z pociechami należy do rzadkości – mówi
Małgorzata Łopalewska, ordynator
oddziału pediatrii sądeckiego szpitala,
gdzie mali pacjenci biorą udział w biblioterapii. Ma pomóc w szybszym
powrocie do zdrowia, ale i zachęcić
do częstszego sięgania po książki.

FOT. Z PRYWATNYCH ARCH. WŁAŚCICIELI RESTAURACJI

Polały się łzy za cenę reklamy

skarżyli się, że restauracja ma powodzenie w sezonie, ale później
przeżywa problemy. Ta sytuacja nie
uległa poprawie, na okres późnojesienny, do czasu świąt, restauracja
jest zamykana. Nie znaczy to jednak, że firma nie rozwija się. Właściciele właśnie planują otwarcie
kolejnego lokalu w Nowym Sączu.
Czy zatem, po tych doświadczeniach, teraz też zdecydowaliby się
na udział w programie?
– Bezwzględnie tak – pani Barbara nie ma wątpliwości.
Jak ocenia, medialny szum ma
swoje cienie, bo klienci bywają

nadzwyczaj wymagający i krytyczni, ale generalnie „Kuchenne rewolucje” okazały się mocną reklamą,
która przyniosła efekt.

Ostro, ale było warto
Podobne zdanie ma Piotr Ślemp,
właściciel lokalu „Laboratorium
Pizza” w Nowym Sączu.
– Program był świetną reklamą
telewizyjną. Ale reklama jest dobra
na samym początku, później trzeba
ostro pracować – zauważa.
W jego przypadku Magda Gessler nie była już tak miła. W programie emitowanym w kwietniu

W tym przypadku jedynymi
wstrząsami w czasie programu była
wyboista leśna droga na Łopień,
w czasie wycieczki integracyjnej.
Dania zostały ocenione przez Magdę Gessler jako bardzo smaczne,
kuchnia była chwalona za wzorową
czystość, a pracownicy za uprzejmość . Krytyka dotyczyła jedynie
zbyt wyszukanego wystroju lokalu.
Skąd w takim razie wziął się pomysł
udziału w programie stacji TVN?
– Dużo pieniędzy włożyliśmy
w ten zajazd, niestety nie udało nam się uzyskać dotacji unijnej, a klientów brakowało. Dlatego
przekonywałem małżonkę i pracowników do udziału w programie, widząc w tym ostatnią szansę. Wiedziałem, że jest u nas dobre
jedzenie i czystość, więc oceny
Magdy Gessler się nie obawiałem
– opowiada Zborowski.
Po rewolucjach zmienił się wystrój jednej sali, wprowadzone zostało nowe menu, zajazd nawiązał
współpracę z miejscowym Kołem
Gospodyń Wiejskich, korzystając
z ekologicznych produktów.
– Jest cieplej, bardziej domowo, lepiej, a to z kolei ma przełożenie na ilość klientów – ocenia
właściciel.

tego roku padały bardzo ostre słowa, była krytyka brudu i smrodu oraz rzucanie naczyniami,
co ze stoickim spokojem przyjmował właściciel.
– Program jest tylko programem. Było warto – kwituje Ślemp.
Po „Kuchennych rewolucjach”
osiedlowy lokal „Campo di Fiori”
przeobraził się w „Laboratorium
Pizza”, zmieniła się kolorystyka
i wystrój – zamiast starych kanap
i foteli stanęły proste sosnowe stoły i krzesła, zaś w menu pojawiła się
pizza łącka ze śliwkami i boczkiem
oraz zupa cebulowa.
– Mamy innych pracowników,
którym naprawdę zależy. Staramy
się sprostać wymaganiom, urozmaicając menu, choć nadal króluje
pizza. Jesteśmy lepiej postrzegani
przez klientów. Zyskaliśmy stałych
bywalców – twierdzi Ślemp.
Mimo pozytywnych zmian, w Nowym Sączu krąży plotka, że „Laboratorium Pizza” ma być zamknięte.
– Obecnie rynek jest bardzo
trudny. Nigdy nie wiadomo, co się
wydarzy. Ale na razie nie planuję
zamykania lokalu w Nowym Sączu
– dementuje właściciel.

Klient pan
Decydując się na udział w programie, restauratorzy podpisują
zobowiązanie do zachowania tajemnicy, obwarowane poważnymi konsekwencjami finansowymi, dlatego nie zdradzają kuluarów
tworzenia programu. Mimo że show
niejednokrotnie obnaża mało przyjemne szczegóły, wszyscy powtarzają, że było warto. Prawdziwa
ocena tak naprawdę należy jednak
do klientów, bo to oni decydują
o ostatecznym sukcesie czy porażce zrewolucjonizowanego lokalu.
JOLANTA BUGAJSKA

Bez wstrząsów i domowo
Powody do zadowolenia mają
właściciele „Zajazdu pod Jodłową”
w Tymbarku. Odcinek z ich udziałem był emitowany 1 listopada.
– Po programie nasza restauracja
przeżywa oblężenie. W czasie weekendów nie ma szans na rezerwację,
a i w ciągu tygodnia bywa, że trzeba czekać na miejsce. Przyjeżdżają
do nas goście nie tylko z regionu, ale
też ze Śląska, Tarnowa, Kielc – relacjonuje Janusz Zborowski.

Czytanie książek uśmierza ból
indziej również są dzieci, które jak
oni chorują i są daleko od rodziców. Z drugiej strony chcemy odwrócić ich uwagę od tego, że cierpią czy czeka ich bolesny zabieg.
Rodzice mogą w tym czasie choć
na chwilę złapać głębszy oddech.

Okres jesienno–zimowy to czas
zwiększonej zachorowalności
u dzieci. Na oddziale pediatrii sądeckiego szpitala jest teraz blisko
stuprocentowe obłożenie. Część
małych pacjentów musi przebywać
na oddziale nawet kilka tygodni.
– Takie akcje są naprawdę cenne. Córka choć na chwilę może zapomnieć o bólu – mówi tata 8–letniej Małgosi, która przeszła zabieg
wycięcia wyrostka robaczkowego.

***
Zdaniem ordynator oddziału pediatrii Małgorzaty Łopalewskiej, biblioterapia może spełnić niebagatelną rolę szczególnie w leczeniu

FOT. ARCH. JOLANTY OBRZUT

***
Biblioterapia to metoda leczenia
terapeutycznego poprzez czytanie.
Zajęcia z chorymi dziećmi na oddziale pediatrii i chirurgii dziecięcej w sądeckim szpitalu prowadzą
Jolanta Obrzut i Agnieszka Jurek,
pracownice Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Organizują je cyklicznie głównie dzieciom, które muszą leżeć i w tym momencie nie ma przy nich rodziców.
– Biblioterapia ma przede
wszystkim pomóc przetrwać trudne chwile w szpitalu – mówi pomysłodawca akcji pedagog i nauczyciel
Jolanta Obrzut. – Czytając wybrane teksty, chcemy pokazać małym
pacjentom, że nie są sami, że gdzie

dolegliwości psychicznych małych
pacjentów. Na oddział trafiają bowiem
dzieci cierpiące na różne dolegliwości
bólowe, mające podłoże psychiczne.
– Nie rozpoznano u nich żadnej infekcji czy choroby, a mimo
to manifestują bóle brzucha,

głowy. Często okazuje się, że mają
problemy w domu czy w szkole
– mówi ordynator. – Pobyt w szpitalu pozwala im na uspokojenie
swoich emocji i jeżeli dodatkowo
zostaną wzmocnione czytaniem
odpowiednio dobranych dla nich

bajek, może to pomóc w procesie
leczenia ich psychiki.
Zdaniem Małgorzaty Łopalewskiej są też inne zalety biblioterapii. Może ona zachęcić do częstszego sięgania po książkę zarówno
dzieci, jak i rodziców.
– Powszechną praktyką rodziców stało się, że zjawiają się
na oddziale z dzieckiem i… laptopem. Wspólne czytanie bajek z pociechami należy do rzadkości – zauważa ordynator. – Takie akcje
mogą być więc również formą edukacji samych rodziców.

***
Dla koordynatorek biblioterapii
w sądeckim szpitalu nie tylko ważne jest, że mogą w ten sposób przemycić najmłodszym zalety czytania
książek, ale co najważniejsze – ulżyć
małym pacjentom w chorobie, przez
chwilę dać im o niej zapomnieć.
– Nam to daje ogromną satysfakcję. Uśmiech na ich twarzy jest
dla nas najpiękniejszym podziękowaniem za pracę – podsumowuje
Jolanta Obrzut.
MONIKA CHROBAK

